
 

 

BAB II 
 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 
 
 
 
 
 
 

2.1 Pemasaran 

 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 
 

 

Menurut Adisaputro (dalam Charlie Bernando Halomoan Samosir dan 

Arief Bowo Prayoga, 2015) pemasaran berhubungan dengan 

mengindentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Menurut 

Asosiasi Pemasaran Amerika menjelaskan bahwa pemasaran adalah suatu 

fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, 

mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk 

mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan pemangku kepentingannya (Kotler dan Keller dalam Charlie 

Bernando Halomoan Samosir dan Arief Bowo Prayoga, 2015). Sedangkan 

menurut Chairiza (dalam Amelia Andhini,2017), Pemasaran adalah suatu 

sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan 

barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada konsumen atau 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

 

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2016), Pemasaran 

(marketing) adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang 

untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 
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mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa 

baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. 

 

2.1.2 Konsep Inti Pemasaran 
 

 

Konsep pemasaran menurut Swastha dan Irawan (dalam Amelia 

Andhini, 2017) adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 

pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Bagian pemasaran pada suatu perusahaan 

memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mencapai besarnya 

volume penjualan, karena dengan tercapainya sejumlah volume penjualan 

yang diinginkan berarti kinerja bagian pemasaran dalam memperkenalkan 

produk telah berjalan dengan benar. 

 

Menurut Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2016), 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan 

menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama 

lain. Definisi ini berdasarkan pada konsep inti: kebutuhan, keinginan dan 

permintaan; produk nilai, biaya, dan kepuasan; pertukaran, transaksi, dan 

hubungan; pasar dan pemasaran serta pemasar. 
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2.2 E-Commerce 
 

 

2.2.1 Pengertian E-Commerce 
 

 

Istilah e-commerce mulai muncul di tahun 1990-an melalui adanya 

inisiatif untuk mengubah paradigma transaksi jual beli dan pembayaran dari 

cara konvensional ke dalam bentuk digital elektronik berbasiskan komputer 

dan jaringan internet. Terdapat beberapa buah definisi mengenai e-commerce 

seperti berikut: 

 

1. Kim dan Moon di tahun 1998 (dikutip dalam I Putu Agus Eka, 2015) 

menyatakan bahwa e-commerce adalah proses untuk mengantarkan 

informasi, produk, layanan, dan proses pembayaran, melalui kabel 

telepon, koneksi internet, dan aksesdigital lainnya. 

 
2. Baorakis, Kourgiantakis, dan Migdalas di tahun 2002 (dikutip dalam I 

Putu Agus Eka, 2015) menyatakan bahwa e-commerce merupakan bentuk 

perdagangan barang dan informasi melalui jaringan internet. 

 
3. Quayle di tahun 2002 (dikutip dalam I Putu Agus Eka, 2015) juga tidak 

mau kalah untuk menambah definisi dari e-commerce. E-Commerce 

didefinisikan sebagai berbagai bentuk pertukaran data elektronik atau 

Electronic Data Interchange (EDI) yang melibatkan penjual dan pembeli 

melalui perangkat mobile, e-mail, perangkat terhubung mobile, didalam 

jaringan internet dan intranet. 
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4. Chaffey di tahun 2007 (dikutip dalam I Putu Agus Eka, 2015) 

menyempurnakan lagi definisi mengenai e-commerce, dengan 

mempertimbangkan bahwa di tahun 2007 perkembangan teknologi 

komputer dan jaringan internet telah menambah perubahan pada e-

commerce, dengan munculnya beragam teknologi keamanan, teknologi 

pembayaran online, perangkat-perangkat mobile (Smartphone, 

Handphone, Tablet), makin banyaknya organisasi dan pengguna yang 

terhubung ke internet, dan munculnya berbagai teknologi pengembangan 

aplikasi berbasis web. Sehingga kemudian didefinisikan sebagai semua 

bentuk proses pertukaran informasi antara organisasi dan stakeholder 

berbasikan media elektronik yang terhubung ke jaringan internet. 

 

2.1.2 Keuntungan dan Keterbatasan E-Commerce 
 

 

E-commerce dapat menjadi pedang bermata dua bagi para pengusaha. 

Pada satu sisi mereka dapat menjangkau konsumen tanpa terbatasi oleh letak 

geografis, akan tetapi pada sisi lainnya kompetisi mereka menjadi 

meningkat bukan hanya dari toko disekitar mereka akan tetapi dari toko 

diseluruh daerah, dan juga ketika konsumen mendapatkan produk langgsung 

dari pabrik atau dari toko grosir, maka pihak perantara akan tersingkirkan. 

Menurut Solomon (dalam Ratna Dwi Jayanti, 2015) beberapa keuntungan 

dan keterbatasan dari e- commerce adalah: 
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Tabel 2.1 
 

Keuntungan dan Keterbatasan E-Commerce 
 

Manfaat Keuntungan E-Commerce Keterbatasan E-Commerce 

Bagi 1. Berbelanja 24 jam sehari 1. Kurangnya keamanan 
Konsumen 2. Mengurangi berpergian 2. Rawan Penipuan   

 3. Dapat   menerima 3. Tidak  dapat  menyentuh 

  informasi yang relevan  produk     

  dengan cepat tanpa 4. Warna yang  serupa 

  terbatasi oleh lokasi  mungkin tidak  dapat 

 4. Lebih banyak  pilihan  ditampilkan dengan 

  produk yang tersedia bagi  jelas oleh monitor 

  negara yang  kurang  komputer    

  danberkembang   5. Harga yang mahal untuk 

 5. Informasi harga yang  pemesanan   dan 

  lebih banyak    mengembalikan apabila 

 6. Menurunkan  harga  terdapat  ketidak 

  sehingga   dapat  sesuaian    

  menjangkau konsumen 6. Berpotensi merusak 

  dari berbagai kalangan  hubungan antar sesama 

  ekonomi          

 7. Berpartisipasi  dalam       

  lelang virtual         

 8. Pengiriman yang cepat       

 9. Komunikasi online        

     

Bagi 1. Dunia adalah pangsa pasar 1. Kurangnya keamanan 
Penjual 2. Mengurangi  biaya dalam 2. Harus mengelola situs 

  melakukan bisnis   untuk  mendapatkan 

 3. Bisnis yang sangat khusus  hasil     

  dapat sukses   3. Kompetisi harga yang 

 4. Harga secara realtime  ketat     

       4. Konflik dengan penjual 

        konvensional   

       5. Masalah legalitas belum 

        terselesaikan   

Sumber : Solomon ( dalam Ratna Dwi Jayanti, 2015 ) 
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2.2.3 Jenis E-Commerce 

 

Ajeet Khurana di dalam tulisan onlinenya berjudul Types Of E-

Commerce (dikutip dalam I Putu Agus Eka, 2015), menyatakan adanya 

empat jenis kategori didalam e-commerce saat ini. Keempat jenis e-

commerce tersebut meliputi : 

 
1. E-Commerce Business to Business (B2B) 

 
2. E-Commerce Retail atau Business to Customer (B2C) 

 
3. E-Commerce Customer to Business (C2B) 

 
4. E-Commerce Customer to Customer (C2C) 

 
 
 
 

Penjelasannya : 

 

1. E-Commerce Business to Business 

 

Yaitu bentuk interaksi e-commerce secara online yang terjadi antara 

produsen (perusahaan, industri rumah tangga, penyedia barang dan 

jasa) dengan distrubutor (Supplier) dan pengecer. Distributor atau 

pengecer ini kemudian menyalurkan produk tersebut ke konsumen 

masing-masing. Bentuk interaksi ini bersifat umum dan tidak langsung 

berinteraksi ke konsumen akhir yang memerlukan barang dan jasa 

tersebut. 

 
2. E-Commerce Retail atau Business to Customer 

 

Merupakan bagian dari e-commerce yang menekankan kepada 

proses pemesanan, pembelian, dan penjualan produk atau jasa melalui 

akses internet. Hal ini berarti bahwa penjual dan pembeli dapat 
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langsung bertemu dan bertransaksi secara elektronik dan online, 

memanfaatkan fitu-fitur yang disediakan. Misalnya keranjang belanja 

virtual dan pembayaran secara elektronik memanfaatkan kartu kredit 

dan sebagainya. 

 
3. E-Commerce Customer to Business 

 

Merupakan bentuk e-commerce yang berkebalikan dengan e-

commerce pada umumnya, dimana konsumen berperan aktif dengan 

cara memberitahukan kepada khalayak internet mengenai 

kebutuhannya, untuk kemudian satu atau beberapa buah perusahaan 

atau layanan produk jasa akan mencoba menawarkan produk dan 

jasanya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

 
4. E-Commerce Customer to Customer 

 

E-Commerce jenis C2C muncul sebagai akibat adanya kemajuan di 

daam teknologi website, sehingga antar pengguna dapat saling 

berinteraksi satu sama lain dan konten disediakan (Generate) oleh 

pengguna itu sendiri. Bentuk interaksi aktif ini mempengaruhi juga 

bentuk e-commerce yang terjadi. Pada e-commerce customer to 

customer (C2Co, tersedia sebuah website tersebut, sekaligus juga dapat 

mencari produk dan jasa yang diinginkannya dan melakukan transaksi. 



 

 

26 
 
 
 
 
 

 

2.2.4 Manfaat E-Commerce 
 

 

Menurut I Putu Agus Eka Pratama (2015) layanan e-commerce 

instan di internet memberikan banyak sekali manfaat kepada pengguna 

internet, baik sebagai penjual maupun pembeli. Beberapa buah manfaat 

yang dapat diperoleh dengan menggunakan layanan e-commerce instan di 

internet, antara lain: 

 

1. Bagi penjual produk maupun asa, mereka dapat dengan mudah 

menjajakan produk mereka tersebut kepada para pengguna internet 

(calon konsumen). Cukup dengan membuka layanan e-commerce 

instan melalui komputer ataupun perangkat mobile (Smartphone, 

Handphone, Tablet) menggunakan koneksi internet dan web browser, 

lalu login ke dalam sistem, layanan sudah siap untuk menerima 

inputan harga produk, hingga foto gambar produk dan lokasi fisik 

penjual berada. 

 
2. Tidak memerlukan biaya sepersen pun bagi para pelaku e-commerce 

(dalam hal ini penjual) di dalam memulai e-commerce mereka 

menggunakan layanan e-commerce Instan. Umumnya, hampir semua 

layanan ini menyediakan secara Cuma-Cuma (gratis) untuk para 

pengguna internet. Yang dibutuhkan adalah komputer, web browser, 

dan internet (misalkan melalui penyedia layanan internet). 

 
3. Meminimalkan biaya pemasaran (Marketing), dimana penjual cukup 

menginputkan (Posting) data dan informasi mengenai produk yang 
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mereka tawarkan ke konsumen secara online (misalkan melalui 

Forum, Web, Social Media, Social Network). Tidak perlu lagi 

pengeluaran biaya untuk mencetak selebaran, brosur, dan informasi 

ke dalam kertas. Selain itu, jangkauan pemasaran dan informasi akan 

jauh lebis luas dan dalam mengingat jumlah pengguna internet yang 

sangat banyak di dunia, termasuk juga di Indonesia 

 

4. Lebih hemat di dalam penggunaan kertas, lebih hemat biaya, lebih 

hemat energi, dan tentu saja ramah terhadap lingkungan karena 

bersifat paperless (mengurangi pemakaian kertas). 

 
5. Bagi pembeli, mereka dapat dengan mudah mencari barang dan jasa 

apapun yang ingin mereka peroleh. Cukup menggunakan komputer 

atau perangkat mobile dan koneksi internet, maka pembeli dapat 

melakukan pencarian (Searching) produk barang dan jasa yang 

diinginkan, untuk kemudian internet akan memberikan sejumlah hasil 

pencarian (dalam bentuk URL). 

 
6. Pemanfaatan teknologi-teknologi lainnya dapat dikombinasikan ke 

dalam e-commerce Instant di internet ini. Misalkan dengan 

memanfaatkan Search Engine Optimization (SEO), Social Network, 

ataupun Social Media. Bagi para pengguna internet yang tidak 

memiliki kemampuan teknis di bidang komputer dan modal yang 

relatif sedikit, mereka masih dapat melakukan e-commerce untuk 

penjualan produk barang dan jasa kepada konsumen secara online, 
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tanpa perlu menyewa hosting, menginstal aplikasi, maupun 

melakukan konfigurasi. Cukup terdaftar ke dalam sistem dan login, 

para penjual dapat segera memposting semua informasi mengenai 

produk mereka tersebut. 

 

2.3 Pemasaran Online 

 

2.3.1 Pengertian Pemasaran Online 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (dalam Amelia Andhini, 2017), 

pemasaran online merupakan upaya perusahaan untuk memasarkan 

produk dan jasa dan membangun hubungan dengan pelanggan melalui 

media internet. Pemasaran online merupakan aplikasi dari internet dan 

teknologi-teknologi digital terkait untuk mencapai tujuan-tujuan 

pemasaran, teknologi-teknologi ini seperti media internet, kabel-kabel, 

satelit, perangkat keras, perangkat lunak yang di perlukan untuk keperluan 

internet pemasaran tersebut (Chaffey dalam Amelia Andhini, 2017). 

 

 

2.4 Internet 

 

2.4.1 Pengertian Internet 

 

Menurut Sibero (dalam Amelia Andhini, 2017), Internet merupakan 

jaringan komputer yang menghubungkan antar jaringan secara global, 

Internet dapat juga disebut jaringan alam suatu jaringan yang luas. 

Sedangkan menurut Sarwono (dalam Amelia Andhini, 2017), Internet 

merupakan sekumpulan jaringan yang berskala global. Menurut Chandra 
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dan Dadang (dalam Amelia Andhini,2017), keuntungan dan kelemahan 

 

internet adalah : 

 

Keuntungan terdiri dari : 

 

1. Konektivitas dan jangkauan global, seluruh dunia dapat terhubung 

dengan jaringan teknologi internet 

 
2. Akses 24 jam, internet dapat di akses kapanpun dan tidak di batasi 

waktu. 

 

 

1. Ancaman virus, salah satu masalah dalam dunia intenet yang selalu 

berkembang seiring perkembangan dunia komputer maupun 

perkembangan internet itu sendiri 

 
2. Ketergantungan pada jaringan telepon, satelit dan internet service 

provider (ISP), fasilitas jaringan telepon, bahkan satelit serta internet 

service provider (ISP) menjadi sangat berpengaruh terhadap biaya 

pemakaian internet. Di samping itu terbatasnya bandwidth sistem 

transmisi yang di sediakan internet service provider (ISP) dan 

banyaknya pelanggan yang mengakses internet dalam waktu 

bersamaan dapat mempengaruhi kecepatan akses internet. 

 

 

2.5 Kepercayaan 

 

2.5.1 Pengertian Kepercayaan 

 

Dalam dunia e-commerce, kepercayaan menjadi salah satu faktor 

utama yang harus dibangun oleh pelaku bisnis jual beli online. Adanya 
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faktor kepercayaan yang dibangun oleh pelaku bisnis dapat menarik minat 

konsumen untuk berbelanja online melalui website yang dibangun (Harris 

dan Goode dalam Rosian Anwar dan Wijaya Adidarma, 2016). 

 
Kepercayaan dalam sebuah bisnis tidak dapat muncul secara instan, 

melainkan harus dibangun sejak awal sebuah bisnis berdiri (Hendrata dkk, 

dalam Rosian Anwar dan Wijaya Adidarma, 2016). Sedangkan menurut 

Hsiao, dkk (dalam Rosian Anwar dan Wijaya Adidarma, 2016) dalam 

penelitiannya mendefinisikan kepercayaan terhadap situs belanja online 

sebagai kesediaan konsumen dalam mempercayai situs belanja online. 

 
Menurut Mowen dan Minor (dikutip dalam Etta Mamang Sangadji 

dan Sopiah, 2013) mendefinisikan kepercayaan konsumen sebagai semua 

pengetahuan yang dimilki pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen, dan 

semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang objek, atribut, dan 

manfaatnya. Objek dapat berupa produk, orang, perusahaan, atau segala 

sesuatu yang padanya seseorang memiliki kepercayaan dan sikap. 

 
Hal utama yang dipertimbangkan seorang pembeli ketika 

melakukan kegiatan belanja secara online adalah apakah mereka percaya 

terhadap situs yang menyediakan fasilitas layanan online shop dan percaya 

pada penjual online yang ada di dalam situs tersebut beberapa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan adalah faktor penting dalam 

membangun dan membina hubungan jangka panjang menurut Rousseau et 

al.,1998 (dalam Denni, Heru & Riyadi, 2015). Kepercayaan diyakini 
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memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi komitmen (Morgan et 

al.,dalam Denni, Heru & Riyadi, 2015). 

 
Kepercayaan adalah faktor yang paling penting dalam hubungan 

pembeli - penjual, terutama pada e-commerce (Kevin dan Puspita, 2016) 

dan juga sebagai salah satu alasan untuk untuk membeli secara online 

(Kevin dan Puspita, 2016). Kepercayaan selalu dianggap sebagai faktor 

yang paling penting, yang merangsang membeli melalui internet, seperti 

yang telah diakui secara positif mempengaruhi niat konsumen online untuk 

membeli (Jarvenpaa et al dalam Kevin dan Puspita, 2016). Hal ini juga 

dianggap sebagai penghalang jangka panjang, yang menghalangi potensi 

beli online, lebih khusus ketika bisnis dalam kondisi yang tidak mementu. 

Oleh karena itu, Kepercayaan adalah pusat untuk semua transaksi ekonomi, 

baik yang dilakukan di outlet ritel di dunia offline ataupun melalui internet 

(Gefen dan Straub, 2004; Pavlou dan Fygenson dalam Kevin dan Puspita, 

2016). Ini merupakan aspek penting yang mempengaruhi minat pelanggan 

untuk berbelanja secara online (Mcknight et al dalam Kevin dan Puspita, 

2016). 

 
Semakin popular situs online shopping tersebut maka tingkat 

kepercayaan pembeli terhadap situs tersebut seakin tinggi. Pelanggan pun 

akan semakin yakin dan percaya terhadap reabilitas situs tersebut. 
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2.5.2 Dimensi Kepercayaan 

 

Suatu kepercayaan umum sebuah niat kepercayaan yang membahwa 

pihak lain dapat dipercayai; atau memberikan kesediaan suatu pihak untuk 

peka terhadap sebuah tindakan yang dilakukkan oleh pihak lainnya (Kim et 

al, dalam Siti Khairani, 2015) 

 
1. Jaminan Kepuasaan 

 
2. Keterus-terangan 

 
3. Integritas 

 

Kepercayaan konsumen adalah penilaian hubungan seseorang 

dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu menurut harapan 

orang kepercayaannya dalam suatu lingkungan yang penuh ketidakpastian. 

(Ba dan Pavlou dalam Fachrizi Alwafi, Rizal Hari Magnadi, 2016). 

Pengukuran variabel kepercayaan konsumen dengan indikator: 

 
1. Situs dapat diandalkan untuk berbelanja online 

 
2. Situs memiliki reputasi yang baik 

 
3. Situs  memberikan  keamanan  dalam  bertransaksi.  (Verhagen  dan 

 

Willemijn dalam jurnal Fachrizi Alwafi, Rizal Hari Magnadi, 2016) 

Penelitian menurut (Mayer et al dalam Wenny, Rizal & Medinal, 

 
2015), faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap keputusan 

pembelian konsumen e- commerce ada tiga yaitu : kemampuan (ability), 

kebaikan hati (benevolence), dan integritas (integrity). Ketiga indikator 

kepercayaan (trust) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Kemampuan (Ability) 

 

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik 

penjual/organisasi dalam mempengaruhi dan mengotorisasi wilayah 

yang spesifik. Dalam hal ini, bagaimana penjual mampu menyediakan, 

melayani, sampai mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. 

Artinya bahwa konsumen memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan 

dari penjual dalam melakukan transaksi bahwa ability memiliki 

kompetisi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan 

dalam ilmu pengetahuan. 

 
2. Kebaikan hati (Benevolence) 

 

Kebaikan hati merupakan keamanan penjual dalam memberikan 

kepuasan yang saling menguntungkan antara biaya dengan konsumen. 

Profit yang diperoleh penjual dapat memaksimumkan, tetapi kepuasan 

konsumen juga tinggi. Penjual bukan semata mata mengejar profit 

maksimum saja melainkan juga memiliki perhatian yang besar dalam 

mewujudkan kepuasan konsumen. Benevolence meliputi perhatian, 

empati, keyakinan, dan daya terima. 

 
3. Integritas (integrity) 

 

Integritas berkaitan dengan bagaiamana perilaku atau kebiasaan 

penjual dalam menjalankan bisnisnya. Informasi yang diberikan kepada 

konsumen apakah benar dan sesuai dengan fakta atau tidak. 
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2.6 Keamanan 

 

2.6.1 Pengertian Keamanan 

 

Definisi keamanan adalah kemampuan toko online adalam 

melakukan pengontrolan dan penjagaan keamanan atas transaksi data. 

Jaminan keamanan berperan penting dalam pembentukan kepercayaan 

dengan mengurangi perhatian konsumen tentang penyalahgunaan data 

pribadi dan transaksi data yang mudah rusak. Ketika level jaminan 

keamanan dapat diterima dan bertemu dengan harapan konsumen, maka 

seorang konsumen mungkin akan bersedia membuka informasi pribadinya 

dan akan membeli dengan perasaan aman (Park and Kim dalam jurnal 

Ardianto Kusuma, 2016). 

 
Dalam studi yang dilakukan oleh Raman Arasu dan Viswanathan 

(dalam Ardianto Kusuma, 2016) di Malaysia, ditemukan bahwa faktor 

keamanan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dalam 

mempengaruhi keputusan konsumen secara online. 

 

 

2.6.2 Dimensi Keamanan 
 

 

Keamanan atau security sebagai kemampuan toko online dalam 

melakukan pengontrolan dan penjagaan keamanan atas transaksi data. 

Variabel keamanan ini dapat diukur dengan menggunakan indikator-

indikator yang dirujuk dari penelitian (Raman dan Viswanathan dalam 

jurnal Fachrizi dan Rizal, 2016), sebagai berikut: 
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1. Jaminan keamanan 
 

2. Kerahasiaan data 
 
 

 

2.7 Minat Beli 
 

2.7.1 Pengertian Minat Beli 
 

Pengertian minat beli menurut Howard yang dikutip dalam 

(Durianto dan Liana dalam Wenny, Rizal & Medinal, 2015), adalah minat 

beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk 

membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan 

pada periode tertentu. Dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan 

pernyataan mental dari diri konsumen yang merefleksikan rencana 

pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Hal ini sangat 

diperlukan oleh para pemasar untuk mengetahui minat beli konsumen 

terhadap suatu produk, baik para pemasar maupun ahli ekonomi 

menggunakan variabel minat untuk memprediksi perilaku konsumen 

dimasa yang akan datang. 

 
Menurut (Durianto, dkk dalam Wenny, Rizal & Medinal, 2015), niat 

untuk membeli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu, serta beberapa banyak unit 

produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Minat digambarkan sebagai 

suatu situasi seseorang sebelum suatu tindakan, yang dapat dijadikan dasar 

untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Minat beli diperoleh 

dari suatu proses belajar dan proses pemikiran yang membentuk suatu 

persepsi. Minat beli yang muncul menciptakan suatu motivasi yang terus 
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terekam dalam benaknya, yang pada akhirnya ketika seorang konsumen 

harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada 

didalam benaknya itu. 

 
Meskipun merupakan pembelian yang belum tentu akan dilakukan 

pada masa mendatang namun pengukuran terhadap minat pembelian 

umumnya dilakukan guna memaksimumkan prediksi terhadap pembelian 

aktual itu sendiri (Hsu, et al dalam Nurlina, 2017). Intention to buy juga 

didefinisikan sebagai pernyataan yang berkaitan dengan batin yang 

mencerminkan rencana dari pembeli untuk membeli suatu merek tertentu 

dalam suatu periode waktu tertentu (Boujbel, L., & d'Astous dalam Nurlina, 

2017). Sementara arah pembelian atau niat pembelian ulang bisa banyak, 

baik komitmen dan WOM mencerminkan benar bentuk, sikap loyalitas. 

 
Menurut Lavorata, L. (dalam Nurlina, 2017) “Loyalitas diartikan 

sebagai kondisi dimana konsumen mempunyai sikap positif terhadap 

sebuah produk, mempunyai komitmen pada produk tersebut dan bermaksud 

meneruskan pembeliannya di masa mendatang”. 

 
Minat didefinisikan secara umum adalah sebagai suatu keinginan 

mendalam dari satu individu untuk melakukan sesuatu yang disukai. Huang 

dan Su (dalam Azwar dan Bambang, 2016), menjelaskan bahwa minat 

pembelian dapat diklasifikasikan sebagai komponen perilaku kognitif 

konsumen mengungkapkan cara seseorang berniat untuk membeli merek 

tertentu. Minat pembelian menurut Irawan, Pane (dalam Azwar dan 
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Bambang, 2016), adalah keinginan yang kuat dan gairah kecendrungan hati 

yang sangat tinggi untuk mendapatkan sesuatu dengan cara pengorbanan, 

mendapatkan sesuatu dengan membayarkan uang. Dalam hal ini banyak 

cara agar para konsumen dapat melakukan sebuah pembelian, diantaranya 

dengan cara offline dan online. Menurut Pearson dan Miller dalam Kwek et 

al., (dalam Azwar dan Bambang, 2016), menyatakan bahwa konsumen yang 

mempunya niat membeli secara online dalam lingkungan situs berbelanja 

akan menentukan niat seorang untuk melakukan pembelian yang ditentukan 

perilaku melalui internet. 

 

 

2.7.2 Dimensi Minat Beli 

 

Minat Beli adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu (menurut Howard dikutip 

Durianto dan Liana dalam Wenny, Rizal & Medinal, 2015). Diukur 

berdasarkan indikator- indikator menggunakan teori dari Ferdinand dalam 

Wenny, Rizal & Medinal, 2015), meliputi: 

 
1. Minat Transaksional 

 
2. Minat Refrensial 

 
3. Minat Preferensial 

 
4. Minat Eksploratif 

 

Menurut Ferdinand (dalam Juniar Pantjawati, 2015) minat beli dapat 

diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut: 
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1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

 
2. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain. 

 
3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya 

dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya. 

 
4. Minat Eksploratif, yaitu minat ini menggambarkan perilaku seseorang 

yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan 

mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk 

tersebut. 

 

2.8 Penelitan Terdahulu 
 

 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari 

penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik 

mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Disamping itu dari 

jurnal dan skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi mengenai 

teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh 

landasan teori ilmiah. Adapun hasil penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai bahan acuan dan perbandingan penulis ini yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 

 

Penelitian Terdahulu 
 

No Penulis   Judul  Hasil Penelitian 

1. Fachrizi  Pengaruh  Persepsi Variabel persepsi 
 Alwafi dan Keamanan, Kemudahan tentang keamanan 

 Rizal  Hari Bertransaksi, Kepercayaan dan  variabel 

 Magnadi, 2016 Terhadap  Toko dan kepercayaan  

    Pengalaman Berbelanja berpengaruh positif 
    Terhadap  Minat Beli yang paling besar 

    Secara Online  Pada  Situs terhadap variabel 

    Jual Beli Tokopedia.com minat beli secara 

         online   pada 

         konsumen (Y). 

2. Rosian Anwar Pengaruh  Kepercayaan Kepercayaan yang 
 dan  Wijaya dan  Risiko Pada Minat tinggi  pada situs 

 Adidarma, Beli Belanja Online belanja online dapat 

 2016        mempertinggi minat 

         beli  konsumen 

         dalam  bertransaksi 

         online.    

3 Azwar Haekal Pengaruh  Kepercayaan Kepercayaan dapat 
 dan Bambang dan Persepsi Risiko dilihat dari dimensi- 

 Widjajanta, Terhadap Minat  Membeli dimensinya yang 

 2016   Secara  Online Pada terdiri dari ability, 

    Pengunjung  Website benevolence, dan 

    Classifieds di Indonesia integrity  berada 

         pada  kategori 

         sedang   yang 

         condong  kearah 

         cukup tinggi.  

4. Wenny  Analisis Pengaruh Harga Penelitian ini 
 Rosalina, Rizal dan   Kepercayaan membuktikan bahwa 

 R.Manullang Terhadap Minat Beli Dan secara   parsial 

 dan Medinal, Implikasinya  Pada Kepercayaan  

 2015   Keputusan Pembelian berpengaruh positif 

    Produk  Secara Online dan  signifikan 

    Melalui  Media Sosial terhadap Minat Beli 

    Facebook    produk secara online 

         melalui media sosial 

         facebook  

Sumber : Penulis          
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2.9 Kerangka Pemikiran 
 

 

Berdasarkan tinjauan landasan teori maka dapat disusun suatu 

kerangka pemikiran untuk memudahkan pembaca dalam memahami inti dari 

apa yang ingin penulis sampaikan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan 

penelitian mengenai Pengaruh Kepercayaan dan Keamanan Konsumen 

Terhadap Minat Beli Konsumen di Situs Lazada (Survey pada konsumen 

situs Lazada di Jakarta Timur). 

 

Kepercayaan (X1) adalah faktor yang paling penting dalam hubungan 

pembeli - penjual, terutama pada e-commerce (Kevin dan Puspita, 2016) dan 

juga sebagai salah satu alasan untuk untuk membeli secara online (Kevin dan 

Puspita, 2016). 

 

Keamanan (X2) adalah Keamanan atau security sebagai kemampuan 

toko online dalam melakukan pengontrolan dan penjagaan keamanan atas 

transaksi data. (Raman dan Viswanathan dalam jurnal Fachrizi dan Rizal, 

2016) 

 

Minat Beli (Y) adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu (menurut Howard dikutip Durianto 

dan Liana dalam Wenny, Rizal & Medinal, 2015). 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka digambarkan secara sistematis, 

sebagai berikut : 
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Pengaruh Kepercayaan dan Keamanan Konsumen Terhadap Minat Beli di Situs 
 

Lazada 
 

(Survey pada konsumen situs Lazada di Jakarta Timur). 
 
 

 

Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap minat beli konsumen Lazada di Jakarta timur ? 
 

2. Bagaimana pengaruh keamanan terhadap minat beli konsumen Lazada di Jakarta Timur ? 
 

3. Seberapa besar pengaruh kepercayaan dan keamanan terhadap minat beli konsumen Lazada di 

Jakarta Timur ? 
 
 
 

 

Kepercayaan (X1): 

 

 Ability

 Benevolence
 Integrity 
(Mayer et al, 2015)

 

 
 

           

 
Keamanan (X2): 

         

   

Kepercayaan 
  

Keamanan (X2):       

      

 Jaminan keamanan 
  

(X1): 

     

   
 Jaminan keamanan  Kerahasiaan daata 

     

     

 

 Ability 
 

 Kerahasiaan daata (Raman dan   

Viswanathan, 2017)   Benevolence  
(Raman dan 

   

 Integrity 
 

    

   (Mayer et al, 2015)  Viswanathan, 2017) 
           

           
           

 

Minat Beli (Y)  
 Minat transaksional

 Minat referensial

 Minat preferensial
 Minat eksploratif 

(Durianto dan Liana, 
2015)

 

Minat Beli (Y)  
 Minat transaksional

 Minat referensial

 Minat preferensial
 Minat eksploratif 

(Durianto dan Liana, 
2015)

 

Minat Beli (Y)  
 Minat transaksional

 Minat referensial

 Minat preferensial
 Minat eksploratif 

(Durianto dan Liana, 
2015)

 

 
     

Regresi Linear Berganda Regresi Linear Sederhana  Regresi Linear Sederhana   
       

       

Kesimpulan dan Saran  Kesimpulan dan Saran   Kesimpulan dan Saran  
        
 
 
 
 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
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2.10 Hipotesis Penelitian 
 

 

Menurut Sugiyono (2016) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian yang bertujuan mengarahkan dan 

memberikan pedoman dalam pokok permasalahan serta tujuan penelitian. 

Dilakukan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada 

teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh 

melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah, belum jawaban yang empiric. 

 

Berdasarkan perumusan masalah dan kajian empiris yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan sebagai jawaban 

sementara dan masih harus dibuktikan kebenrannya adalah : 

 

1. Pengaruh kepercayaan (X1) terhadap minat beli konsumen di situs 

Lazada (Y). 

 
Ho: Tidak ada pengaruh kepercayaan terhadap minat beli konsumen di 

situs Lazada. 

 
Ha : Terdapat pengaruh kepercayaan terhadap minat beli konsumen di 

situs Lazada. 
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2. Pengaruh keamanan (X2) terhadap minat beli konsumen di situs 

Lazada (Y). 

 
Ho : Tidak ada pengaruh keamanan terhadap minat beli konsumen di 

situs Lazada. 

 
Ha : Terdaapat pengaruh keamanan terhadap minat beli konsumen di 

situs Lazada. 

 
3. Pengaruh kepercayaan (X1) dan keamanan konsumen (X2) terhadap 

minat beli konsumen di situs Lazada (Y). 

 
Ho: Tidak terdapat pengaruh kepercayaan dan keamanan terhadap 

minat beli di situs Lazada. 

 
Ha :Terdapat pengaruh kepercayaan dan keamanan terhadap minat 

beli di situs Lazada. 

 


