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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

Untuk mengembangkan hipotesis yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara teoritis, sub-bab berikut akan menjelaskan konsep-konsep dasar teoritis 

terkait variabel penelitian. Sub bab ini juga akan menjelaskan hubungan antar 

variabel yang terjadi sehingga melalui penjelasan ini diharapkan dapat 

memberikan pandangan yang sama mengenai konsep dan korelasi diantara 

variabel sebagai fokus penelitian. Selanjutnya dijelaskan mengenai setiap 

konsep dasar teori dan hubungan antar variabel yang terjadi, yang nantinya 

akan digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan konsep yang akan 

dihipotesiskan. 

1. Teori S-O-R (Stimulus-Organisme-Response) 

Teori S-O-R awalnya dikemukakan oleh Hovland et al (1953) dalam 

bukunya yang berjudul “Communication and Persuasion” teori ini lahir dari 

suatu model klasik komunikasi yang mendapat pengaruh dari teori 

psikologi. Dalam definisinya, model dari teori ini menunjukkan bahwa 

komunikasi merupakan proses aksi reaksi, menurut Hovland et al (1953) 

teori model S-O-R ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarat non-

verbal, simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon 

dengan cara tertentu. Teori ini mendasarkan bahwa penyebab terjadinya 

perubahan perilaku individu tergantung pada kualitas rangsangan (stimulus) 

yang berkomunikasi dengan individu hingga menimbulkan respon 

emosional berupa persepsi atau sudut pandang dari individu terhadap 

responnya dari stimulus (organism) sehingga dapat mengarah kepada 

perubahan perilaku atau respon sikapnya (response), yang dapat diartikan 

kualitas dari sumber komunikasi atau media komunikan misal kredibilitas 
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dan kualitas sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku dari suatu 

individu. Dalam penelitian ini, media komunikan yang digunakan untuk 

diteliti adalah web-commerce sebagai stimulus serta ulasan elektronik yang 

ada pada web-commerce tersebut juga digunakan sebagai stimulus karena 

mengandung kata-kata verbal yang sifatnya menjadi komunikasi stimulus 

untuk individu yang membacanya. 

Woodworth (1929) mengusulkan model stimulus-organisme-response 

(S-O-R) sebagai perluasan teori klasik Pavlov & Anrep (1927) tentang 

model stimulus-respons. Model stimulus-respons adalah prosedur pertama 

untuk memahami perilaku pembeli konsumen. Kesadaran Pembeli 

bergantung pada rangsangan pemasaran dan lingkungan sementara 

keputusan pembelian berhasil dilakukan dengan bantuan karakteristik dan 

proses keputusan dari konsumen atau pembeli. Penelitian mengenai perilaku 

pembeli juga dilakukan oleh Mehrabian & Russell (1974) yang pertama kali 

mengembangkan kerangka S-O-R, yang berasal dari psikologi lingkungan. 

Kerangka kerja ini menunjukkan bahwa beberapa rangsangan lingkungan 

(S) mempengaruhi status internal individu (O), yang selanjutnya 

menyebabkan respons perilaku tertentu (R). Dalam teori S-O-R yang 

diusulkan dari psikologi lingkungan oleh Mehrabian & Russell (1974), 

rangsangan (S) mewakili pengguna untuk konten informasi stimulus 

eksternal dari perilaku respon yang relevan, sedangkan organisme (O) 

adalah proses transformasi emosional dimana pengguna memahami 

stimulus menjadi informasi, dan respon (R) mewakili pengguna terhadap isi 

informasi stimulus eksternal dari perilaku respon yang relevan. Dalam 

penelitiannya mengenai teori S-O-R terdapat tiga dimensi berdasarkan 

respon emosional terhadap lingkungan yang dielaborasi oleh Mehrabian & 

Russell (1974) yaitu: 

1. Mengukur kesenangan mengenai penilaian verbal berdasarkan 

emosi seperti kebahagiaan, kegembiraan, kenyamanan atau 

tingkat kepuasan dalam beberapa skenario. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

14 

 

2. Gairah dapat diukur dengan menggunakan penilaian verbal, 

seperti tingkat kebahagiaan seseorang atau keaktifan berdasarkan 

situasi. 

3. Dominasi dapat diprediksi dengan indikasi perasaan responden, 

yaitu berupa kesediaan untuk menjadi dominan dan berdasarkan 

pengaruh situasi lingkungan. Berdasarkan ketiga dimensi 

tersebut, diasumsikan bahwa setiap individu dapat dipengaruhi 

oleh kondisi emosional oleh lingkungan masing-masing. 

Dalam beberapa dekade terakhir, model stimulus-organism-response 

(SOR) telah menjadi salah satu kerangka berpikir yang paling umum 

digunakan yang mengintegrasikan input, proses dan output dalam satu 

model. Untuk sebagian besar, model ini membantu dalam memahami 

penyebab di balik perilaku individu dan karenanya diterapkan dalam 

mengatasi masalah terkait perilaku manusia. Stimulus-organism-response 

(S-O-R) model umumnya digunakan untuk menguji hubungan antara 

stimulus dan respon dan untuk memeriksa bagaimana organisme memediasi 

hubungan ini. Ini dilakukan melalui jalur berbeda yang memprovokasi 

keadaan kognitif dan emosional individu, yang kemudian memulai respons 

perilaku (Islam & Rahman, 2017). Gambar 2.1 di bawah ini mewakili model 

dari teori S-O-R: 

Gambar 2.1  

S-O-R Model 

model ini juga dianggap paling cocok untuk memahami keputusan 

konsumen apakah akan menerima dan mengadopsi atau tidak (respons) 

karena model ini menetapkan penilaian kognitif individu (stimuli) 

(kekhawatiran & kondisi yang memfasilitasi). Dengan demikian, para 

peneliti telah mengadaptasi metodologi S-O-R untuk memasukkan aspek 

kompleks seperti komponen kognitif dan afektif ke dalam proses dalam 

pengaturan studi mereka sendiri, karena penerapannya yang luas (M. J. Kim 

et al., 2020) 

Stimulus Organism Response 
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Teori S-O-R, memiliki tiga komponen penting: stimulus, organisme, 

dan reaksi (Hewei & Youngsook, 2022). Wang et al (2021) mengatakan 

teori S-O-R paling banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor 

lingkungan mempengaruhi emosi dan perilaku pengguna. Premisnya adalah 

bahwa pelanggan memiliki perasaan yang berbeda terhadap produk/layanan 

karena keadaan kontekstual, yang mengarah pada perilaku pengguna yang 

berbeda. Stimulus memanifestasikan faktor-faktor yang menentukan kinerja 

toko online (misalnya, Kualitas Situs Web, Keamanan Situs Web, dan 

Promosi Online) dalam situs web-commerce, organisme mencerminkan 

keadaan afektif dan kognitif konsumen (misalnya, Merasa Dapat 

Dipercaya/Dirasakan Kepercayaan) dan berfungsi sebagai platform 

perantara yang mengarah ke hasil perilaku tertentu (misalnya, Niat 

Membeli) dalam situs web-commerce (Zhu et al., 2020). 

Patel et al (2020), Zhu et al (2020), Wang et al (2021), Mostafa & 

Kasamani, (2021), Alsaggaf & Altonayan, (2018) antara lain telah 

menggunakan kerangka kerja S-O-R untuk mengidentifikasi perilaku online 

pelanggan. Memahami perilaku konsumen online, reaksi emosional dan 

perilaku konsumen terhadap pengecer web, kepercayaan konsumen dan niat 

pembelian online, dampak lingkungan online pada perilaku konsumen, dan 

interaksi dan komunikasi konsumen dengan toko ritel online semuanya 

diselidiki. Penelitian baru ini mendukung saling ketergantungan konsep 

Stimuli-Organisme-Respons. 

2. Kualitas Web-Commerce 

Pengusaha atau seseorang yang berada di industri web-commerce 

perlu mengembangkan situs web berkualitas tinggi yang menarik dan 

mempertahankan pelanggan agar dapat berhasil di sektor web-commerce 

(Loiacono et al., 2007). Kualitas situs web telah dilihat sebagai konsep 

multidimensi dalam penelitian sebelumnya (Patel et al., 2020). 

Menggunakan ini sebagai dasar, dan berdasarkan penelitian oleh S. Kim & 

Lee (2006) kualitas dari web-commerce dapat didefinisikan memiliki 

banyak aspek yaitu (Kesesuaian dengan tugas yang bersifat informasional, 
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Interaktivitas, Waktu Respons, Daya Tarik Desain, Daya Tarik Visual, 

Inovatif). 

a. Kesesuaian dengan Tugas yang Bersifat Infomasional 

(Informational Task-to-fit) 

S. Kim & Lee, (2006) mendefinisikan informational fit-to-task 

sebagai kemampuan situs web untuk memberikan informasi yang 

meningkatkan dan mendukung tugas pelanggan. Tujuan utama situs 

web belanja (atau aplikasi) adalah untuk memberikan informasi 

berkualitas tinggi, termasuk kualitas umum dan khusus, yang 

memengaruhi transaksi online (Al-Qeisi et al., 2014). Menurut H. H. 

Chang & Chen (2009), mayoritas interaksi pembelian online gagal 

karena kurangnya informasi lengkap yang diperlukan untuk 

melakukan pembelian. Jumlah, jenis, dan struktur informasi 

mengenai item dan layanan yang ditawarkan di situs web disebut 

sebagai informasi produk. Informasi pada sebuah website dikatakan 

memiliki information task fit yang tinggi bila memenuhi semua 

kebutuhan calon konsumen, sebaliknya dikatakan memiliki 

information task fit yang rendah jika informasi suatu website kurang 

memenuhi kebutuhan konsumennya. Konsep keinformatifan situs 

web terhubung dengan konstruksi informational fit-to-task ini 

(Pavlou et al., 2007). 

b. Interaktivitas 

S. Kim & Lee (2006) mendefinisikan interaktivitas sebagai 

kemampuan bagi pelanggan dan penjual untuk terhubung secara 

langsung satu sama lain terlepas dari jarak atau waktu, sejauh mana 

situs web-commerce memungkinkan koneksi dua arah dengan 

kliennya. H. H. Chang & Chen (2009) mengatakan ketika 

berkomunikasi dengan pelanggan di toko online, interaktivitas situs 

web menggantikan tenaga penjual. Tanggapan konsumen, termasuk 

kesediaan untuk kembali ke situs web, telah dikaitkan dengan 

karakter interaktif situs web. Interaktivitas dalam desain situs web 

telah diidentifikasi sebagai fitur utama untuk membangun merek 
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(Voorveld et al., 2013). Meskipun kehadiran variabel moderasi dapat 

mengubah dampaknya (Ku & Chen, 2015), interaktivitas situs web 

secara luas dianggap sebagai dimensi penting dari persepsi dan 

perilaku pelanggan. Interaktivitas berfungsi sebagai kemampuan 

vital dalam hal ini, karena berkontribusi pada penciptaan hubungan 

konsumen yang kuat melalui komunikasi timbal balik antara 

platform situs web dan pelanggan (Barreda et al., 2016). 

c. Waktu Respon 

Waktu Respon didefinisikan sebagai lamanya waktu yang 

dibutuhkan pelanggan untuk mengakses sebuah halaman di sebuah 

website (S. Kim & Lee, 2006). Waktu respons juga dijelaskan oleh 

Rose & Straub (2001) sebagai waktu yang dibutuhkan klien web 

untuk menerima, memproses, dan menampilkan file dengan benar, 

dan ini diperingkatkan sebagai salah satu rintangan paling signifikan 

bagi perdagangan elektronik dalam studi mereka. Niat Beli pada 

web-commerce dapat dipengaruhi oleh waktu respons yang lambat, 

yang secara langsung terkait dengan kesuksesan situs web (Galletta 

et al., 2004). Konsumen dapat mengaitkan waktu respons situs web 

yang lebih lama dengan masalah keamanan dan mungkin merasa 

rentan kehilangan detail penting yang mereka temui selama transaksi 

keuangan dilakukan (Trivedi & Trivedi, 2018).  

d. Daya Tarik Desain 

Daya Tarik Desain didefinisikan sebagai elemen grafis dan 

tekstual yang mempengaruhi persepsi pengguna tentang kemudahan 

atau kenyamanan saat menggunakan suatu platform (S. Kim & Lee, 

2006). Moss et al (2006) mengemukakan daya tarik desain situs web 

dapat menjadi faktor penting untuk web-commerce ketika mereka 

mewakili persyaratan dan minat audiens target mereka, daya tarik 

desain situs web yang ditujukan untuk pasar yang didominasi pria 

atau wanita harus mencerminkan keragaman estetika di situs web. 

Karimov et al (2011) mengusulkan sistem klasifikasi tiga bagian 

untuk desain situs web: desain visual, yang mencakup tata letak dan 
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warna, dan memberikan kesan pertama kepada pelanggan; desain 

konten, yang mencakup informasi di situs web dan desain, yang 

tertanam dalam antarmuka situs web dan memungkinkan orang 

untuk berkomunikasi menggunakan berbagai media. Beberapa 

penelitian juga menunjukkan bahwa memasukkan komponen 

pemasaran ke dalam desain web adalah cara terbaik untuk 

memperoleh keunggulan kompetitif dalam daya tarik desain situs 

web (El Gazzar & Mourad, 2012). 

e. Daya Tarik Visual  

S. Kim & Lee (2006) mendefinisikan daya tarik visual sebagai 

estetika yang ditampilkan dalam situs web-commerce. Desain dan 

penyajian grafik di situs web mirip dengan yang ditemukan di toko 

retail dan memiliki dampak signifikan pada pandangan konsumen. 

Desain dan estetika halaman web, khususnya, telah terbukti 

mempengaruhi daya tarik perusahaan (Ling & Van Schaik, 2006). 

Daya tarik visual diidentifikasi oleh Campbell et al (2013) sebagai 

penentu penting dari estetika dan penghargaan relasional yang 

terkait dengan platform web-commerce, daya tarik situs web juga 

merupakan kemampuan situs web-commerce untuk menghasilkan 

sensasi yang baik dan merangsang kognisi atau emosi sehubungan 

dengan kualitas situs webnya. 

f. Inovatif 

Innovatif dapat didefinisikan sebagai keunikan dan kreativitas 

yang ditunjukkan oleh sebuah platform (S. Kim & Lee, 2006). 

Menurut Loiacono et al (2007) inovasi adalah orisinalitas dan 

kecerdikan desain sebuah situs web. Ini mungkin termasuk ide 

seperti situs web yang menggunakan pendekatan baru untuk 

mempresentasikan produknysa contohnya (Apple.com, 2022) atau 

situs web yang mencoba mempersonalisasi informasi sesuai 

preferensi penggunanya contohnya (Shein.com, 2022). Studi terbaru 

oleh O’Cass & Carlson (2012) menunjukkan bahwa ketika situs 

web-commerce dianggap memberikan pengalaman inovatif, 
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pandangan ini memengaruhi persepsi kualitas situs web-commerce 

secara keseluruhan yang lebih positif. 

3. Niat Beli Online 

Adanya web-commerce menjadikan belanja dengan online sebagai 

kegiatan terpopuler ketiga sesudah email serta penelusuran Web (Jamali et 

al., 2014). Niat beli online berasal dari niat beli (Close & Kukar-Kinney, 

2010). Ungkapan "niat beli" digunakan untuk menggambarkan faktor yang 

memprediksi apakah seseorang akan melakukan pembelian atau tidak. 

“Niat beli mengacu pada kemungkinan bahwa seorang pembeli membeli 

sebuah produk didasarkan persepsi pelanggan, sikap, serta interaksi 

tuntutan pada suatu merek produk.” (Beneke et al., 2016). Kesediaan 

konsumen membeli barang ataupun jasa pada lingkungan online disebut 

sebagai Niat Pembelian Online. Niat telah ditemukan menjadi prediktor 

yang dapat diandalkan dari hasil perilaku (Venkatesh & Davis, 2003). 

Menurut Meskaran et al (2013), niat beli online dipengaruhi kesediaan 

pelanggan dalam melaksanakan belanja dengan internet. Niat beli 

konsumen penting untuk mengantisipasi tindakan konsumen dengan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mengakibatkan bermasalahnya 

pengukuran pada berbagai situasi. Selain itu, Schlosser et al., (2006) 

mengungkapkan bahwa keberadaan pernyataan privasi dan keamanan 

yang kuat tidak akan mengarah pada niat pembelian online yang lebih 

tinggi. Sejumlah penelitian mengeksplorasi berbagai faktor yang terkait 

dengan Niat Pembelian Online dalam web-commerce, termasuk 

kepercayaan, kualitas situs web, kenyamanan yang dirasakan, dukungan 

sosial, serta perasaan nilainya (Akram et al., 2021; Liang et al., 2011; Patel 

et al., 2020). Untuk penelitian ini, niat beli online dianggap sebagai 

variabel hasil yang penting dan didefinisikan sebagai niat dan keinginan 

konsumen dalam pembelian produk perawatan kulit di lingkungan online 

melalui platform web-commerce berdasarkan pendapat mereka tentang 

kualitas situs web dan informasi yang disediakan oleh web-commerce 

kecantikan.  
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4. Persepsi Risiko 

Menurut Schierz et al., (2010) Persepsi Risiko adalah kerugian yang 

diharapkan/dirasakan oleh konsumen saat membeli suatu barang. 

Tingginya harapan dari kerugiannya, mengakibatkan tinggi juga risiko 

yang dirasakan konsumen (Laroche et al., 2005) mengidentifikasi risiko 

yang dirasakan sebagai persepsi negatif dari hasil yang tidak terduga dan 

variabel dari produk yang dibeli. Pada saat yang sama Ko et al., (2004) 

mendefinisikan persepsi risiko sebagai persepsi konsumen terhadap 

variabel risiko dan hasil yang berlawanan ketika membeli produk atau jasa. 

Konsep ini mencakup dua unsur, yaitu kecurigaan dan konsekuensi. Dalam 

konteks pasar online (web-commerce), Han & Kim (2017) meneliti 

persepsi risiko multidimensi yang meliputi privasi, keuangan, keamanan, 

produk, sosial / psikologis dan waktu. Selain itu, ketidakmampuan untuk 

menyentuh, merasakan dan memeriksa secara fisik produk (ukuran, warna, 

bahan) membuat konsumen enggan untuk membeli produk kelas atas dari 

toko digital (web-commerce) (Pham, 2017). Dengan kerangka belanja 

online yang lebih intensif dari dimensi lain, Almousa (2011) menemukan 

bahwa risiko produk, keuangan dan keamanan menjadi yang paling 

berpengaruh pada persepsinya.  

5. Persepsi Kepercayaan 

Kepercayaan sudah dipelajari dengan ekstensif dalm waktu tahunan 

dikarenakan pengakuan sebagai faktor penting dalam hubungan antar-

individu, antar-organisasi, dan antar individu-organisasi. Namun, 

kepercayaan mungkin merupakan salah satu ide yang paling menantang, 

dan peneliti memiliki sedikit kesepakatan dengan konsep tersebut (Hong 

& Cho, 2011). Emosi positif atau negatif terhadap belanja internet dapat 

digambarkan sebagai konsep kepercayaan sebagai sikap (J. B. Kim, 2012). 

Salah satu parameter paling mendasar untuk kesuksesan web-commerce 

adalah kepercayaan. Perdagangan online dan hubungan jual beli ditandai 

bukan hanya dari ketidakpastian, melainkan dari kontrol yang kurang, 

anonimitas, serta potensi yang oportunisme, sehingga menjadikan 

kepercayaan serta risiko sebagai bagian yang sangat penting dari web-
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commerce (Grabner-Kräuter & Kaluscha, 2003). Kepercayaan memainkan 

peran penting dalam proses pembelian melalui Internet, di mana risiko 

yang dirasakan memiliki efek negatif (Hung et al., 2012). Individu dengan 

tingkat kepercayaan tinggi akan bersedia dalam pengungkapan informasi 

pribadi sebagai tujuan transaksi online karena kepercayaan kepercayaan 

seringkali lebih besar daripada masalah risiko (Slade et al., 2015). 

Sebaliknya, kurangnya kepercayaan pada suatu teknologi seringkali 

mengakibatkan konsumen menolak untuk mengungkapkan informasi 

ketika mereka takut akan informasi pribadi dan pribadi mereka (Dinev & 

Hart, 2006). 

6. Persepsi Kenyamanan (Enjoyment) 

Kenyamanan yang dirasakan atau bisa disebut persepsi kenyamanan 

mencakup sejauh mana konsumen menemukan layanan suatu situs web itu 

menyenangkan, menarik dan nyaman untuk digunakan (Venkatesh et al., 

2012). Definisi lain tentang kenyamanan yang dirasa ialah diartikan sejauh 

apa kegiatan memakai perangkat teknologi informasi dirasa 

menyenangkan dengan sendirinya (Davis et al., 1989). Kenyamanan yang 

dirasakan terkait dengan seberapa menarik dan mendebarkan pembelian 

online bagi konsumen. Ini berkaitan dengan komponen hedonis dari 

pembelian online, yang membantu pelanggan melepaskan diri dari 

kebosanan, menemukan hiburan, dan mencari kesenangan dan kepuasan 

(Wolfinbarger & Gilly, 2001). Penelitian sebelumnya menggunakan 

metode utilitarian-hedonic, yang menyoroti pentingnya persepsi 

kenyamanan dalam menjelaskan niat berkelanjutan untuk menggunakan 

situs web-commerce (Akdim et al., 2022). Studi dari Chen et al (2018) 

menemukan bahwa untuk membantu konsumen memasuki flow state, 

sediakan konten web-commerce yang menarik, menggairahkan, atau 

menyenangkan. Karena konsumen menghabiskan lebih sedikit waktu 

menyelesaikan transaksi saat membeli secara online, prosedur pembelian 

yang lebih sederhana dapat ditawarkan. Studi lain dari Y.-S. Wang et al 

(2013) menunjukkan persepsi kenyamanan memiliki pengaruh signifikan 

pada keinginan belanja secara online. 
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7. Ulasan elektronik (eWOM) 

Secara tradisional, word-of-mouth (WOM) telah 

dikonseptualisasikan sebagai informasi dinamis dan berkelanjutan yang 

ditransmisikan melalui interaksi langsung orang-ke-orang mengenai 

kepemilikan, kesan, atau rekomendasi produk, layanan, dan penjual 

tertentu (X. Liu et al., 2017). Hennig-Thurau et al (2004) berpendapat 

pelanggan dengan aktif berbagi pengalaman, pendapat, dan pengetahuan 

terkait tentang topik tertentu untuk tujuan non-komersial di media 

komunikasi elektronik seperti papan pesan atau ruang obrolan di situs web. 

Informasi produk dan diskusi topik yang disediakan oleh konsumen lain, 

serta penyebaran kognisi emosional yang disebabkan oleh interaksi 

dengan perusahaan, disebut ulasan elektronik. Ulasan elektronik ialah 

pernyataan negatif atau positif dari pelanggan potensial pada saat ini 

ataupun sebelumnya mengenai toko ataupun produk yang ada bagi banyak 

institusi serta individu dengan Internet (Hennig-Thurau et al., 2004). 

Konsep dari e-WOM mencerminkan penilaian dinamis dan berkelanjutan 

dari konsumen potensial, sebelumnya ataupun aktual mengenai penjual 

ataupun produk di internet yang ada bagi banyak organisasi serta individu 

dengan web (Chu et al., 2020). Ulasan elektronik (misalnya, ulasan online) 

telah diperhatikan secara ilmiah dan telah ditemukan untuk mempengaruhi 

sikap konsumen terhadap niat pembelian (Bhandari & Rodgers, 2016). 

Saat ini, internet menawarkan beberapa platform yang cocok untuk 

eWOM termasuk forum diskusi, blog, situs web belanja, situs web ulasan, 

serta terakhir situs web media sosial (Cheung & Thadani, 2012).  

B. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan stimulus-organism-response theory yang digunakan 

sebagai kerangka dasar berpikir, menjelaskan keterkaitan antara 

rangsangan, emosi dan perilaku. Dalam penelitian ini, variabel rangsangan 

(stimulus) adalah Kualitas Situs Web dan Ulasan elektronik, variabel emosi 

(organism) adalah Persepsi Kenyamanan, Persepsi Kepercayaan, dan 

Persepsi Risiko, sedangkan untuk variabel respon perilaku (response) 

adalah Niat Membeli. Kerangka konseptual dalam Gambar 2 menunjukkan 
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sejumlah variabel penelitian yang diuji. Studi ini mengkaji pengaruh dari 

kualitas web-commerce pada niat pembelian, persepsi kenyamanan, 

persepsi risiko, kepercayaan, pengaruh persepsi kenyamanan bagi keinginan 

membeli, persepsi risiko pada niat membeli, pengaruh persepsi kepercayaan 

pada keinginan membeli, dan pengaruh ulasan elektronik pada persepsi 

risiko. Berdasarkan hipotesis yang sudah dirumuskan pada BAB I maka 

hubungan antar variabel bisa diilustrasikan digambarkan melalui Gambar 

2.2 berikut. 

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 

 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Kualitas Web-Commerce, Persepsi Kenyamanan dan Niat Pembelian 

Menurut Sun et al (2021) kualitas sistem web-commerce, kualitas 

informasi, kualitas layanan, dan kualitas interaksi akan mengarah pada 

kepuasan ekonomi dan sosial yang positif di antara pelanggan dan 

meningkatkan niat mereka untuk membeli. Studi dari F. Liu et al (2017) 
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mengungkapkan hasil bahwa kualitas dari web-commerce ini dapat secara 

signifikan meningkatkan persepsi konsumen tentang produk dan daya tarik 

web-commerce, sehingga akhirnya berakhir pada peningkatan niat mereka 

untuk membeli dari web-commerce. Penelitian lain dari Poddar et al (2009) 

juga menunjukkan bahwa kualitas dari web-commerce secara keseluruhan 

dapat meningkatkan niat membeli dari konsumen. Konsumen akan lebih 

mudah menavigasi platform web dengan rancangan baik sehingga 

meningkatkan pengalaman dan peringkat pembelian daring mereka (Zhang 

et al., 2011). Studi oleh Hsu et al (2012) menunjukkan bahwa kualitas web-

commerce mempengaruhi persepsi pelanggan tentang kenyamanan, yang 

pada akhirnya mempengaruhi kepuasan dan niat beli mereka. 

Singkatnya, kenyamanan yang dirasakan terkait dengan seberapa 

menarik dan mendebarkan pembelian online bagi pelanggan. Ini berkaitan 

dengan komponen hedonis dari pembelian online, yang membantu 

pelanggan melepaskan diri dari kebosanan, menemukan hiburan, dan 

mencari kesenangan dan kepuasan (Wolfinbarger & Gilly, 2001). Penelitian 

sebelumnya menggunakan metode utilitarian-hedonic, yang menyoroti 

pentingnya persepsi kenyamanan dalam menjelaskan niat berkelanjutan 

untuk menggunakan web-commerce (Akdim et al., 2022). Pelaksanaan studi 

dari Chen et al (2018) ditemukan bahwa untuk membantu konsumen 

memasuki flow state, sediakan konten web-commerce yang menarik, 

menggairahkan, atau menyenangkan. Karena konsumen menghabiskan 

lebih sedikit waktu menyelesaikan transaksi saat membeli secara online, 

prosedur pembelian yang lebih sederhana dapat ditawarkan.  

Respon emosional konsumen, seperti kenyamanan berbelanja, 

dipengaruhi oleh elemen website, menurut (Koufaris & Hampton-Sosa, 

2004). Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa ketika pelanggan 

memiliki kenyamanan, mereka lebih cenderung untuk melakukan 

pembelian, memungkinkan orang untuk percaya bahwa menggunakan 

layanan pembelian online itu menyenangkan dan mengasyikkan. Alhasil, 

perasaan senang dan nikmat dapat mendorong orang untuk menggunakan 

layanan web-commerce untuk melakukan pembelian online (Y.-M. Chen et 
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al., 2018). Selain itu, dalam penelitiannya Sharif & Khanekharab (2017) 

percaya bahwa teknologi kualitas platform web, seperti web-commerce 

menggunakan konten layanan (misalnya, layanan pelanggan dan konten 

privasi), dapat secara menguntungkan memengaruhi rasa kenyamanan dan 

perilaku berbelanja konsumen. Patel et al (2020) menunjukkan bahwa 

sementara kualitas desain web-commerce tidak berdampak langsung pada 

niat beli, hal itu meningkatkan kenyamanan yang dirasakan, yang 

berdampak langsung pada niat beli. Penelitian ini menemukan bahwa 

kenyamanan yang dirasakan memainkan peran penting dalam memediasi 

hubungan antara niat pembelian serta kualitas web-commerce. Dari uraian 

diatas, kami mengusulkan hipotesis: 

H1: Kualitas web-commerce memiliki pengaruh pada persepsi kenyamanan. 

H2: Kualitas web-commerce memiliki pengaruh pada niat beli online. 

H3: Persepsi kenyamanan memiliki pengaruh pada niat beli online. 

H4: Persepsi kenyamanan memediasi kualitas web-commerce dan niat beli 

online. 

2. Kualitas Web-Commerce, Persepsi Risiko, dan Niat Pembelian 

Konteks pembelian secara daring, dapat memunculkan persepsi risiko 

karena adanya jarak antara penjual dan pembeli seperti perasaan konsumen 

terhadap keamanan transaksi jual beli, transaksi menggunakan kartu debit 

dan kartu kredit, kualitas dari produk yang dikirimkan, keamanan 

pengiriman, serta keamanan informasi pribadi dalam web-commerce. 

Penelitian sebelumnya oleh Kamalul Ariffin et al (2018) menunjukkan 

risiko yang dirasakan konsumen saat berbelanja online berpengaruh 

terhadap niat pembelian secara negatif. Terdapat lima faktor risiko yang 

berdampak negatif signifikan pada keinginan konsumen untuk beli online 

dengan faktor utama berupa risiko keamanan yang membuat konsumen 

enggan membeli melalui media online. 

Ada banyak aspek yang terkait dengan kualitas web-commerce. Selain 

kualitas web-commerce secara generalis, faktor lain juga berkisar pada 

kualitas alternatif lain, termasuk mekanisme perlindungan pembayaran, 

perlindungan keamanan dan privasi, kualitas produk dan keamanan 
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pengiriman produk yang dibeli. Dalam konteks web-commerce, konsumen 

merasakan lebih banyak ketidakpastian dan risiko karena "jarak jauh" 

melintasi perbatasan dan di seluruh dunia (T. Y. Kim et al., 2017). Oleh 

karena itu, platform web-commerce berkualitas tinggi dapat mengurangi 

persepsi risiko bagi konsumen dan membuat mereka kurang sensitif 

terhadap ketidakpastian selama melakukan pembelian online melalui web-

commerce.  

Kualitas web-commerce adalah faktor yang penting ketika 

mengevaluasi suatu bisnis atau penjual online, evaluasi kualitas web-

commerce yang baik tidak hanya berupa emosi positif tetapi juga harus 

mengurangi persepsi risiko oleh konsumen. Literatur sebelumnya yang 

menyelidiki hubungan tentang kualitas web-commerce dan risiko yang 

dirasakan mendukung argumen ini. Penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh J. Kim & Lennon (2013) menemukan bahwa kualitas web-commerce 

dapat berkontribusi untuk mengurangi risiko yang dirasakan dan 

memunculkan emosi positif, yang pada akhirnya mengarah pada niat beli, 

penelitian ini juga memberi implikasi bahwa penjual harus meyakinkan 

konsumen bahwa informasi pribadi dan informasi kartu debit dan kredit 

mereka akan tetap aman dengan memberikan kebijakan privasi di web atau 

menunjukkan segel keamanan pihak ketiga. Penjual online mungkin ingin 

terus memperbarui web-commerce mereka dan menawarkan desain web-

commerce yang bagus dengan fitur yang cepat, informatif, rapi, dan mudah 

dinavigasi untuk mendapatkan emosi positif. Namahoot & Laohavichien 

(2018) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa dimensi kualitas layanan 

web-commerce tinggi bisa meminimalisir risiko yang dirasakan serta 

kepercayaan konsumen akan terbangun. Dari uraian diatas, kami 

mengusulkan hipotesis: 

H5: Kualitas web-commerce memiliki pengaruh negatif pada persepsi 

risiko. 

H6: Persepsi risiko memiliki pengaruh negatif pada niat pembelian online. 

H7: Persepsi risiko memediasi kualitas web-commerce dan niat beli online. 
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3. Kualitas Web-Commerce, Persepsi Kepercayaan, dan Niat Pembelian 

Salah satu parameter paling mendasar untuk kesuksesan web-

commerce adalah kepercayaan. Transaksi jual beli secara online dan 

hubungan jual beli dicirikan bukan cuma ketidakpastian, namun potensi 

oportunisme, anonimitas, serta kontrol yang kurang juga menjadikan risiko 

serta kepercayaan sebagai bagian yang utama pada web-commerce 

(Grabner-Kräuter & Kaluscha, 2003). Kualitas web-commerce adalah 

prediktor utama kepercayaan yang dirasakan di web-commerce, S. H. Chang 

et al (2016) mengatakan bahwa konsumen menelusuri web-commerce 

sebelum melakukan transaksi sebagai langkah pertama. Dalam 

penelitiannya terdahulu K.-C. Chang (2014) berpendapat bahwa persepsi 

kepercayaan bertindak menjadi variabel parametrik pada korelasi diantara 

keinginan membeli dan kualitas web-commerce.  

Kualitas web-commerce memengaruhi keinginan membeli pelanggan 

serta korelasi tersebut termediasi oleh kepercayaan sebagai perantara yang 

dibutuhkan. Dalam perspektif bisnis, pelanggan lebih bersedia untuk 

membeli ketika mereka yakin aman untuk berbelanja online. Oleh karena 

itu, perlu untuk terus memelihara dan memperbarui web-commerce untuk 

meningkatkan niat beli pelanggan, dan perlu untuk meningkatkan 

kepercayaan ketika pelanggan mempertimbangkan transaksi pembelian. 

Kualitas web-commerce seperti ulasan dan kualitas konten sangat penting 

pada saat ini. Akibatnya, pelanggan membentuk persepsi kepercayaan 

melalui pengalaman web-commerce-nya, berupa kapasitas web-commerce 

dalam menyediakan informasi yang kreatif dan relevan, fitur keamanan, dan 

fasilitasi pembelian yang efisien (J. Chen & Dibb, 2010). Sebuah studi 

sebelumnya dari O'Cass & Carlson (2012) menemukan bahwa penilaian 

konsumen terhadap kualitas web-commerce secara keseluruhan memainkan 

dampak yang signifikan dalam kepercayaan. Sebelum melakukan 

pembelian online, konsumen harus memutuskan apakah mereka (1) 

mempercayai mekanisme yang memfasilitasi transaksi (Internet), (2) 

mempercayai vendor tertentu, dan (3) mempercayai pihak ketiga tambahan 

untuk melindungi transaksi. Beberapa penelitian menemukan kepercayaan 
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berdampak positif pada niat pembelian web-commerce (S. H. Chang et al., 

2016; Marriott & Williams, 2018; Patel et al., 2020). Kepercayaan yang 

dirasakan dalam pembelian online, menurut Marriott & Williams, (2018b), 

membutuhkan kepercayaan bahwa pedagang (a) memiliki kemampuan 

untuk memenuhi tanggung jawabnya, (b) akan menepati janjinya, dan (c) 

tidak akan bertindak dalam oportunistik yang merugikan konsumen. Patel 

et al., (2020) menunjukkan bahwa sementara kualitas desain web-commerce 

tidak berdampak langsung pada niat beli, hal itu meningkatkan kepercayaan 

yang dirasakan, yang berdampak langsung pada niat beli. Dari uraian diatas, 

kami mengusulkan hipotesis: 

H8: Kualitas web-commerce berpengaruh positif pada persepsi 

kepercayaan. 

H9: Persepsi kepercayaan berpengaruh positif pada niat pembelian online. 

H10: Persepsi kepercayaan kualitas web-commerce dan niat beli online. 

4. Ulasan elektronik (eWOM) dan Persepsi Kepercayaan 

Dalam implikasinya ulasan elektronik juga memiliki peranan penting 

dalam pembelian online, terutama pada persepsi kepercayaan konsumen 

dalam menjelajahi web-commerce untuk belanja online. Konsumen yang 

melihat, membaca komentar serta pengalaman dan kesan dari pelanggan 

lainnya yang sudah membeli suatu produk melalui halaman yang disediakan 

oleh web-commerce tentang produk mana yang bagus, produk mana yang 

sesuai untuk dibeli dapat meningkatkan perasaan percaya yang dirasakan 

oleh konsumen dalam niat pembelian secara online. Literatur sebelumnya 

mengenai ulasan elektronik telah mendukung argumen diatas, seperti 

pelaksanaan penelitian dari Matute et al (2016) mengemukakan kredibilitas, 

dan kualitas ulasan elektronik berpengaruh penting dalam meningkatkan 

kepercayaan konsumen. Penelitian lain oleh Ladhari & Michaud (2015) 

menemukan bahwa ketika konsumen lebih percaya pada ulasan elektronik 

(testimoni), polaritas testimoni memiliki efek yang lebih besar. Ini 

diterjemahkan ke dalam niat pembelian, sikap positif, dan kepercayaan di 

dalamnya, tetapi juga dalam kualitas web-commerce-nya. Penelitian lain 

mengenai ulasan elektronik oleh Rahman (2020) juga menunjukkan 
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semakin tinggi komentar dan kesan yang dibuat oleh pelanggan lain dan 

dibaca konsumen maka tinggi juga persepsi rasa kepercayaan konsumen dan 

meningkatkan niat pembelian secara online. Dari uraian diatas, kami 

mengusulkan hipotesis: 

H11: Ulasan elektronik berpengaruh positif terhadap persepsi kepercayaan. 

H12: Persepsi kepercayaan memediasi ulasan elektronik dan niat pembelian 

online.  
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