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BAB II 
KERANGKA TEORISTIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1  Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang keinginan berbelanja secara online masih menjadi bahan 

kajian dari tahun 2003 sampai dengan sekarang 2017.  Hal ini menunjukkan 

bahwa topik terkait keinginan berbelanja secara online merupakan topik yang 

masih menarik untuk diteliti. Alasan inilah yang mendasari penelitian ini untuk 

mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam berbelanja secara 

online. 

Para peneliti yang masih mengkaji keinginan konsumen dalam berbelanja 

secara online telah dilakukan baik di negara maju maupun negara berkembang. 

Peneliti-peneliti di negara maju yang meneliti topik ini antara lain dari Amerika 

Serikat (Korzan, 2016), Inggris (Abdelwahab, 2015; Heidjen. 2013; Korzaan, 

2016; Bany, 2012; Saher. 2016), Kanada (Zarrad, 2012), Taiwan (Chu, 2008; 

Chang, 2008; Chiu, 2007; Chu, 2007; Liauw, 2016; Hsu, 2013), China (Han, 

2014) Sedangkan para peneliti dari negara berkembang yang meneliti keinginan 

berbelanja secara online berasal dari Malaysia (Lee et al., 2016; Ly, 2014; Liat, 

2014; Sin, 2012; Zahari, 2013; Sam, 2009; Hasbullah, 2015; Dai, 2014; Ling, 

2010; Hasan, 2015; Rozekhi, 2014; Saputra, 2012; Nikhashemi, 2013; Jamaludin, 

2015; Afshardost, 2013; Hasanov & Khalid, 2015; Delafrooz et al., 2011; Saw, 

2015; Meskaran 2016), Thailand (Jiradilok, 2016),  India (Mandal, 2016; Kaushal, 

2016; Thamizhvanan, 2012; Ganguly, 2010; Singh, 2017) dan Indonesia ( Putra, 

2017; Qinghe, 2014; Wijoseno, 2015; Ayuni, 2017). Sebagian besar peneliti di 
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Malaysia yang sangat aktif meneliti keinginan konsumen berbelanja secara online. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumen dalam berbelanja online dengan konsteks Indonesia. 

Lee et al. (2016) meneliti tentang peningkatan adopsi Internet di kalangan 

anak muda di Malaysia memberikan tingkat prospek yang tinggi bagi penjual 

online. Generasi muda yang berusia antara 18 dan 25 tahun penting bagi penjual 

online karena mereka aktif dalam pembelian online dan kelompok pembeli online 

ini diperkirakan akan mendominasi pasar online di masa depan. Oleh karena itu, 

website quality dan online purchase intention sangat penting bagi penjual online. 

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), konsep model dari penjual 

online telah berkembang dengan website quality dan online purchase intention. 

Studi ini menyimpulkan bahwa penjual online dengan website quality sangat 

penting dalam memprediksi online purchase intention.  

Pada penelitian Saw et al. (2015) menyampaikan bahwa teknologi 

komunikasi dan internet telah dapat membuat reservasi online terutama dalam 

membooking kamar hotel. Survei kuantitatif yang digunakan pada studi Saw et al. 

(2015) melibatkan 200 kuesioner responden yang berada di Penang, Malaysia. 

Konsumen memiliki kepercayaan pada pihak online ketika reputasi vendor sudah 

mapan, informasi berkualitas diberikan kepada pelanggan dan juga pelanggan 

merasa puas dengan pengalaman mereka sebelumnya. Faktor kepercayaan 

berpengaruh signifikan terhadap online purchase intention. (Kim et al., 2004).  

Ly & Osman (2014) menyampaikan bahwa electronic commerce 

mendapatkan perhatian di kalangan mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini adalah 
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untuk mempelajari pendorong utama online purchase intention di kalangan 

mahasiswa sarjana di Malaysia. Kepercayaan mengarah pada niat pembelian 

online yang lebih besar (Eastlick & Lotz, 2011). Menurut Limbu et al., (2012), 

kepercayaan mempromosikan proses hubungan dan mempengaruhi 

kecenderungan pelanggan untuk merespon secara positif terhadap penyedia 

layanan yang kemudian akan mendorong niat pembelian mereka ke website. 

Sebuah temuan terkait oleh Chen & Barnes (2007), Heijden, Verhagen, & 

Creemers (2003) dan Thamizhvanan & Xavier (2013) menunjukkan bahwa 

kepercayaan awal memiliki dampak positif pada niat pembelian online. 

Liat & Wuan (2014) menyampaikan bahwa e-commerce adalah salah satu 

metode perdagangan yang penting di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting 

untuk dipahami customer online purchase intention. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji faktor faktor yang mempengaruhi online purchase intention di kalangan 

mahasiswa di Malaysia. Penelitian kuantitatif ini telah dilakukan dan diadaptasi 

dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner online kepada 250 

mahasiswa di Malaysia yang berusia antara 20-29 tahun, yang memiliki 

pengalaman dalam pembelian online. Kepercayaan memainkan peran penting 

dalam e-commerce karena interaksi tatap muka antara pengecer dan konsumen 

dalam setting online (Mohseni & Sreenivasan, 2014; Chai, Ndubisi, & Uchenna, 

2011). Kepercayaan mengacu pada persepsi konsumen terhadap perilaku pengecer 

online berdasarkan kemampuan, kebaikan dan kejujuran mereka (Chervany & 

McKnight, 2001; Guo, Wang, & Wang, 2012). Kepercayaan dikatakan signifikan 

dalam mempengaruhi online purchase intention. 
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Sin et al. (2012) menyampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi online purchase intention 

konsumen muda Malaysia melalui media social. Model TAM dan theory of 

reasoned action dipekerjakan untuk mengembangkan kerangka konseptual. Tiga 

faktor yaitu perceived ease of use, perceived usefulness dan subjective norm diuji 

dari data dikumpulkan dari 297 mahasiswa S1 dengan menggunakan stratified 

sampling metode dan analisis regresi berganda dilakukan untuk menganalisis data.  

Zahari et al. (2013) menyampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengeksplorasi pendorong online purchase intention dengan menggunakan 

sosial media sebagai media. Penelitian ini mampu memperoleh sampel sebanyak 

232 responden dengan menggunakan metode stratified sampling yang terkumpul 

dari mahasiswa jurusan management dan accounting universitas Malaysia. Sin et 

al. (2012), Chen & Barnes (2007), dan Liu & Forsythe (2010) mengatakan bahwa 

pengertian security and trust bersama dengan perceived usefulness and enjoyment 

berkontribusi secara signifikan terhadap online purchase intention dan variabel 

yang disebutkan di atas ditemukan memiliki hubungan positif yang signifikan 

dengan online purchase intention di tingkat keyakinan 99 persen. 

Sam & Tahir (2009) menyatakan bahwa aplikasi internet telah banyak 

digunakan oleh perusahaan terutama penyedia layanan penerbangan murah untuk 

mendukung kegiatan pemasaran mereka. Dengan demikian, penting untuk 

mengetahui apakah website perusahaan memberi keuntungan tambahan yang 

dapat memicu online purchase intention. Hasil penelitian memberikan wawasan 

yang berharga mengenai dampak langsung faktor website quality terhadap online 
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purchase intention utuk membeli tiket pesawat secara online. Hausman & Siekpe 

(2009) mengatakan bahwa karena website memperluas ukuran dan kompleksitas, 

mereka harus dirancang untuk mengurangi upaya penjelajahan pengguna dalam 

menyelesaikan tugasnya. Penelitian dalam website design menunjukkan bahwa 

menyediakan media yang lebih kaya dengan lingkungan yang lebih nyata 

memiliki pengaruh lebih positif dengan online purchase intention.  

Hasbullah et al. (2016) menyampaikan bahwa penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor pada remaja untuk online purchase intention 

di Malaysian Public University. Sebuah teknik samping yang simple, random 

sampling diadaptasi dan kuesioner didistribusikan kepada 300 responden di 

Malaysian Public University. Sebanyak 253 kuesioner dikumpulkan dan 

ditemukan dan dapat digunakan dan menggunakan metode probality sampling. 

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa analisis statistik termasuk analisis 

demografi, analisis deskriptif, analisis reliabilitas, uji korelasi dan uji regresi. 

Hasilnya menunjukkan bahwa generasi muda secara signifikan terhadap attitude, 

subjective norm dan website usability. Website usability dianggap sebagai faktor 

yang paling penting, sedangkan variabel lain memiliki pengaruh moderat terhadap 

online purchase intention untuk berbelanja online.  

Dai et al. (2014) menyampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menguji pengaruh dalam online shopping experience terhadap risk 

perceptions influences yang terkait dengan belanja online dan bagaimana masing-

masing jenis risk perceptions influences mempengaruhi online purchase intention. 
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Convenience sampling dari 2.500 mahasiswa di University Southeastern dipilih 

untuk berpartisipasi dalam survei tersebut.  

 Mandal (2016) menyampaikan bahwa dengan berkembangnya platform 

media sosial (Twitter, Facebook), pemasaran dan periklanan tradisional telah 

berubah. Jaringan sosial memungkinkan konsumen memproduksi dan menukar 

user generated content (UGC) yang memungkinkan perusahaan untuk mudah 

terhubung dengan konsumen saat menggunakan media social. Populasi kalangan 

muda di bagian utama dunia umumnya dikelilingi oleh banyak situs pemasaran 

sosial (Facebook, Myspace, Myspace, Instagram) selain menghabiskan sumber 

daya utama yang terbiasa dengan tekologi media sosial mereka.  

Zarrad & Debabi (2012) menyampaikan bahwa konsumen yang 

menggunakan internet secara langsung untuk pembelian secara online masih 

berkurang, ini adalah kesulitan bagi kelancaran perusahaan yang berbasis e-

commerce. Sebuah studi tentang sampel siswa (N = 147) belajar di School of E-

Commerce of Tunis dan mempertimbangkan untuk mengetahui penggunaan dan 

manipulasi internet. Variabel demografis yang terkait dengan sampel. Dari total 

sampel, 39,5 persen adalah laki-laki dan 60,5 persen adalah perempuan. 

Persentase besar orang yang diwawancarai termasuk dalam segmen usia antara 20 

dan 22 (49,7 persen) dan dididik dalam e-commerce (67,6 persen).  

Jiradilok (2014) menyampaikan bahwa e-commerce penting di Thailand. 

Pembeli telah menyadari manfaat dari pembelian online pembelian. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif untuk menguji kerangka konseptual customer 

satisfaction yang mengarah pada online purchase intention untuk semua 
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pengguna online terutama pembeli online yang berpengalaman dan pembeli 

online yang tidak berpengalaman.  Populasi target penelitian ini adalah pengguna 

internet Thailand yang dapat menjadi pembeli kedua yang memiliki setidaknya 1 

kali pengalaman dalam berbelanja online melalui internet di Thailand dan yang 

tidak pernah berbelanja secara online. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 400 responden yang dibagi menjadi dua kelompok; 

responden dengan pengalaman dalam berbelanja secara online dan responden 

yang tidak pengalaman dalam berbelanja secara online. Kuesioner survei 

digunakan sebagai instrumen untuk menemukan berbagai aspek persepsi 

responden dalam penelitian ini. Selain dari distribusi fisik dengan teknik sampling 

yang mudah digunakan, survei akan dikirim melalui e-mail karena ini bisa 

langsung mencapai kelompok sasaran. 

Ling et al. (2010) menyampaikan bahwa kemajuan world wide web telah 

menghasilkan penciptaan bentuk baru dari transaksi ritel elektronik (e-tailing) 

atau belanja web. Sebanyak 242 mahasiswa dari sarjana teknologi informasi di 

Universitas Swasta di Malaysia yang berpartisipasi dalam penelitian ini.  Target 

populasi mencakup semua siswa sarjana yang terdaftar di Universitas 'A' dan unit 

sampling mencakup semua arus mahasiswa sarjana teknologi informasi di 

Universitas 'A'. Responden dipilih melalui saringan pertanyaan dalam kuesioner. 

Ukuran sampel yang ditargetkan adalah 250 dengan teknik convenience sampling 

digunakan untuk memilih calon responden dalam survei ini.  

Kaushal & Kumar (2016) menyampaikan bahwa penelitian ini mencoba 

untuk mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi Online purchase Intention 
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terhadap Smartphone. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang 

dikembangkan dari penelitian sebelumnya, pada skala Likert 7 poin. Sampel 

sebanyak 159 responden dipilih dari kalangan mahasiswa dan profesional muda 

yang berada di kota Lucknow, kota terbesar di India dengan menggunakan teknik 

nonprobability sampling.  

Riyas & Herath (2016) menyampaikan bahwa semua Manajer Pemasaran 

mencoba memenangkan target pasar dengan membedakan produk mereka di 

antara konsumen dengan menggunakan produk dan faktor terkait dengan merek 

paying di Sri Lanka. Metode convenience sampling digunakan untuk 

mengumpulkan data primer. Sebanyak 100 kuesioner didistribusikan di kalangan 

konsumen payung dan mengumpulkan data primer berdasarkan researcher 

administrated method. Data primer dikumpulkan hanya dari Distrik Kandy dan 

Colombo hanya menargetkan 100 konsumen untuk analisis di antara batas usia 

15-45 tahun.  

Hasan et al. (2015) menyampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menguji hubungan antara brand name, perceived ease of use, perceived 

usefulness dan online purchase intention. Sebanyak 175 set kuesioner yang valid 

dan dapat digunakan dan dikumpulkan untuk analisis data yang lebih lanjut. 

Temuan tersebut mengungkapkan bahwa faktor perceived ease of use 

memberikan kontribusi terbesar dalam mempengaruhi online purchase intention 

dalam online brand.  

Chu & Li (2008) menyampaikan bahwa munculnya belanja online secara 

bertahap dapat mengubah perilaku konsumen. Dalam survei, product type diukur 
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dalam skala nominal dan lainnya adalah diukur dengan skala Likert 5 titik. 

Menurut statistik penggunaan online yang dilakukan oleh Taiwan Network 

Information Center pada tahun 2004, sebagian besar pengguna online berusia 

antara 16-25 (di atas 78%). Investigasi belanja online AC Nielsen pada tahun 2004 

juga menemukan bahwa 87% responden berusia antara 15-34 tahun. Oleh karena 

itu, kuesioner didistribusikan untuk pengambilan sampel di University Nation 

Wide. Target populasi adalah orang-orang yang telah berbelanja online selama 3 

tahun atau lebih, atau orang profesional yang bekerja di perusahaan belanja 

online. 

Rozekhi et al. (2014) menyampaikan bahwa dampak teknologi internet 

semakin pesat. Dengan perkembangan internet saat ini telah memberdayakan 

komunikasi online, banyak individu berniat untuk memulai kebutuhan belanja 

mereka dengan pencarian informasi di media online sebelum membeli di toko 

fisik. Melalui kuesioner yang dikelola sendiri, sebanyak 257 orang dapat 

dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara information quality, website features dan product factors terhadap online 

purchase intention pada produk makanan. Populasi sampel telah dipilih menjadi 

konsumen yang memiliki setidaknya satu pengalaman dalam menggunakan 

internet.  

Abdelwahab et al. (2015) menyampaikan bahwa studi saat ini berusaha 

untuk menginduksi pengaruh berbagai faktor seperti online security, protection, 

website credibility dan previous after sale experience on intention to purchase online. 

Hasil penelitian Horrigan (2010) menunjukkan bahwa 78% pengguna internet 
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apakah mereka Sangat Setuju (21%) atau Setuju (47%) memiliki persepsi bahwa 

belanja online menghemat waktu mereka.  

Heijden et al. (2003) menyampaikan bahwa tujuan penelitian ini 

membahas faktor-faktor yang mempengaruhi online purchase intention di 

electronic commerce website. Persepsi dari 228 siswa yang ambil bagian dalam 

survei tersebut dan memberikan informasi tentang pengalaman ber-internet 

mereka dan pengalaman mereka dalam belanja online. Sampel terdiri dari 

sekelompok siswa yang mendaftarkan diri mengikuti kursus IS wajib di institusi 

Akademik Belanda.  

Korzaan (2016) menyampaikan bahwa sebuah model teoretis yang 

menggabungkan teori aliran dengan Theory of Reasoned Action diusulkan dan 

diuji secara empiris. Data dikumpulkan melalui survei sampel yang diselesaikan 

oleh 342 mahasiswa perguruan tinggi. Sebuah survei dikembangkan dan diberikan 

kepada mahasiswa perguruan tinggi yang terdaftar dalam kursus computer. 

Jumlah survei yang diselesaikan adalah 342, dengan 46% laki-laki dan 54% 

responden perempuan. Mayoritas siswa (95%) berusia antara 18 dan 24 tahun. 

Tujuh puluh enam persen (76%) telah menggunakan Web selama lebih dari tiga 

tahun.  

Chang & Chen (2008) menyampaikan bahwa tujuan penelitian ini untuk 

menyelidiki apakah online enviroment (website quality dan website brand) 

mempengaruhi customer purchase intention terhadap web-retailer dan apakah 

dampak ini dimediasi oleh customer trust dan perceived risk. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk menilai tingkat timbal balik antara customer trust dan perceived 

Crisna Ellyshera, Analisis Pengaruh Kualitas Website/Mobile Apps Terhadap Minat Konsumen Dalam Berbelanja Online, 2018 
UIB Repository©2018



18 
 

   
 

risk yang dirasakan dalam konteks online shopping environment. Studi ini 

mengusulkan sebuah kerangka kerja penelitian untuk menguji hubungan antara 

konstruksi berdasarkan kerangka stimulus-organisme-respon. Penelitian ini 

mengembangkan non-recursive model. Setelah dilakukan validasi skala 

pengukuran, analisis empiris dilakukan dengan menggunakan pemodelan 

persamaan struktural. Pada awal diuji coba dengan convenient sample. Ada 156 

responden, 122 diantaranya lengkap, memberikan tingkat responden 78 persen.  

 Chiu (2009) menyampaika bahwa studi ini mengeksplorasi pembentukan 

relationship quality dan online purchase intention dalam konteks pelayanan 

pariwisata. Penelitian ini mencoba mengkonseptualisasikan model berdasarkan 

mekanisme mediasi relationship quality yang dapat diterapkan untuk memahami 

online purchase intention di bidang pariwisata.  

 Chu & Lu (2007) menyampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi online 

purchase intention musk dari adopter awal musik online Taiwan, yang dapat 

membantu praktisi musik online Taiwan untuk mengembangkan strategi pasar 

yang lebih baik. Survei empiris digunakan untuk menguji hipotesis. Data itu 

dikumpulkan dari total 302 pengadopsi musik online Taiwan awal secara online. 

Pemodelan persamaan struktural (SEM) diusulkan untuk menilai hubungan model 

penelitian. Survei kuesioner online digunakan untuk mengumpulkan data.  Survei 

online menghasilkan 312 responden, dari jumlah tersebut, 302 lengkap dan valid.  

Thamizhvanan & Xavier (2012) menyampaikan bahwa berdasarkan 

penelitian tersebut faktor dari customer online purchase intention seperti impulse 
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purchase orientation, brand orientation dan quality orientation dipertimbangkan 

bersama dengan online trust dan  prior online purchase experience sebelumnya. 

Hasilnya didasarkan pada 95 responden yang valid yang diterima dari survei 

online. Kuesioner yang dikembangkan memiliki dua bagian. Bagian pertama dari 

kuesioner itu pertanyaan tentang rincian demografis responden termasuk jenis 

kelamin, usia kelompok, tingkat pendidikan, jumlah waktu dalam penggunaan 

internet dalam sehari dan kepemilikan kartu kredit atau fasilitas internet banking. 

Bagian kedua kuesioner itu ada 33 pernyataan mencakup variabel independen dan 

dependen dari penelitian ini.  

Mohammed & Alkubise (2012) menyampaikan bahwa ukuran dan 

jangkauan online advertisement telah meningkat drastis. Bisnis telah 

menghabiskan online advertisment daripada sebelumnya. Memahami faktor-

faktor yang mempengaruhi efektivitas online advertisment sangat penting karena 

banyak penelitian telah membahas masalah ini, beberapa studi yang telah 

mempertimbangkan kasus negara-negara berkembang. Studi ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap efektivitas online 

advertisment dan mempengaruhi online purchase intention dari perspektif negara-

negara berkembang. Berdasarkan model teoritis lima dimensi, penelitian ini 

secara empiris menganalisis pengaruh online advertisment terhadap purchase 

intention dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari 339 mahasiswa 

Universitas Yordania. 

Saputra et al. (2012) menyampaikan bahwa peningkatan jumlah penjualan 

online, seperti website belanja dan lelang online karena munculnya world wide 

Crisna Ellyshera, Analisis Pengaruh Kualitas Website/Mobile Apps Terhadap Minat Konsumen Dalam Berbelanja Online, 2018 
UIB Repository©2018



20 
 

   
 

web dalam beberapa dekade terakhir. Dalam waktu yang sangat singkat, Web 

telah mengubah cara orang berkomunikasi, mencari, menyimpan, mengirim 

informasi dan materi, belanja dan bahkan memantau keuangan dan membangun 

hubungan pribadi. Penelitian ini telah melakukan survei kuesioner karena 

sasarannya adalah peserta individual di pasar online. Target pasar lelang online 

adalah Sanook.com, lelang online paling terkenal dan popular pasar di Thailand. 

Populasi konsumen online sekitar 50.000 pengguna di Indonesia 2010 

(Sanook.com). Oleh karena itu, metode dari stratified random sampling dilakukan 

mengumpulkan data dari sampel, yang mewakili semua karakteristik populasi. 

Ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus Yamane (Yamane, 1967) 

dengan tingkat signifikan 95 persen dan dari metode convenience sampling  

terdapat 397 sampel. Kuesioner terdiri dari tiga bagian, yaitu pertanyaan tentang 

data demografi, pertanyaan tentang sistem informasi online, harga, dan kualitas 

pelayanan terhadap customer’s intention to purchase dan pertanyaan tentang 

pengaruh customer’s intention to buy.  

Nikhashemi et al. (2013) menyampaikan bahwa tujuan utama dari 

penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas E-advertisement terhadap customer 

online purchase intention. Data dari 570 responden dengan pengalaman 

sebelumnya mengenai produk dan layanan pembelian online yang dikumpulkan. 

Perancangan bisnis ke website pelanggan merupahkan peran penting yang 

signifikan dalam meraih perhatian dan memberikan persepsi iklan yang baik 

untuk merangsang online purchase intention. Website design telah dinyatakan 

sebagai salah satu faktor yang berkontribusi kuat terhadap website quality. Oleh 
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karena itu penjual online harus mempertimbangkan faktor penting ini karena 

dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke website mereka.  

Han (2014) menyampaikan bahwa mahasiswa muda di zaman sekarang 

sudah tidak bisa membayangkan hidup tanpa layanan jejaring sosial (SNS). 

Analisis regresi dari program SPSS 13.0 digunakan untuk melakukan penelitian 

dan menggunakan metode convenience sampling. Sampel dalam penelitian ini 

terdiri dari mahasiswa di wilayah China Selatan, Provinsi Jiangsu. Data untuk 

penelitian ini dikumpulkan pada bulan Agustus 2013 dari mahasiswa China yang 

memiliki akun Weibo. Sebanyak 220 siswa menyelesaikan survei tersebut. Ada 

banyak faktor yang terbukti mempengaruhi online purchase intention di website, 

termasuk kepercayaan pada website. (Lee, 2011).  

Hussein (2016) menyampaikan bahwa generasi Y dikenal sebagai generasi 

milenium dan juga diakui sebagai teknologi yang canggih dan bijaksana dimana 

internet menjadi keahlian mereka. Dengan kemajuan teknologi internet terutama 

penggunaan smartphone untuk berbelanja online, mobile shopping di generasi ini 

cukup signifikan dan penting untuk eksplorasi. Penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode eksperimen dengan 160 responden generasi Y yang terpilih 

untuk mengikuti penelitian ini. Seperti dikatakan oleh Bolton et al. (2013), 

menggunakan responden generasi Y dalam penelitian ini adalah kelompok ideal 

untuk dipusatkan. Hal ini didasarkan pada pengaturan teknologi yang tampaknya 

langka, di mana determinannya mungkin secara berbeda signifikan. Karena itu 

mahasiswa dan survei ini digunakan untuk pengumpulan data melalui 

convenience sampling. 
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Liaw & Le (2016) meyampaikan bahwa karena pesatnya perkembangan 

internet di seluruh dunia, kemudahan e-commerce membawa banyak manfaat bagi 

kehidupan. Penelitian ini menganalisis efek sertifikasi label dan pilihan bahasa di 

dalam halaman web untuk produk impor online purchase intention saat mereka 

belanja online di Taiwan, Indonesia dan Vietnam. Menurut Hair et al. (2010), 

ukuran sampel diperkirakan oleh satu ukuran sel yang memiliki setidaknya 20 

pengamatan, sehingga masing-masing negara akan berada sampel sampai dengan 

atau bahkan lebih dari 120 sampel.  

Jamaludin et al., (2015) menyampaikan bahwa selama bertahun-tahun ini 

penggunaan internet telah berkembang pesat dan telah menjadi media umum 

untuk memperdagangkan jual-beli barang, layanan dan informasi, bertindak 

sebagai pasar global untuk pembeli. Populasi untuk penelitian ini adalah 

mahasiswa sarjana di Malaysian Institute of Information Technology (MIIT), 

University Kuala Lumpur, Malaysia. Pada penelitian saat ini mendukung hipotesis 

bahwa website trust memiliki hubungan positif yang signifikan dengan online 

purchase intention (Turban, 2001). Namun, ada penelitian terbatas tentang 

website trust terhadap online purchase intention. Namun, dapat diasumsikan 

bahwa ketika responden mengunjungi website yang sama, mereka pada dasarnya 

mempercayai website tersebut. Oleh karena itu, semakin sering responden 

mengunjungi website tersebut, semakin tinggi kemungkinan mereka mempercayai 

website dan membeli dari website tersebut.  

Responden dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa website quality 

merupakan salah satu faktor yang membuat mereka berniat untuk membeli secara 
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online. Bagi mereka, website yang menarik memudahkan mereka untuk 

menavigasi website. Lynch et al. (2001) juga mengindikasikan bahwa website 

quality berkorelasi dengan purchase intention. Selain itu, website design, website 

ease of us merupakan pilihan prioritas bagi mereka daripada situs web lainnya. 

Putra et al. (2017) menyampaikan bahwa penelitian ini menganalisis pada 

pengaruh trust, risk, website design, consumer attitude, dan  intention to buy di 

Malang. Populasi dalam studi adalah masyarakat Malang dan jumlah sampel 

adalah 120 responden (Hair, et al. 1998). Teknik sampling adalah purposive 

sampling dan data dianalisis dengan analisis parsial least square (PLS). World 

Wide Web adalah kumpulan informasi yang berbasis multimedia, layanan dan 

website yang didukung oleh internet, kemudian trust dan website design juga 

didukung oleh Flavian et al. (2009).  

Hsu et al. (2013) menyampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk memahami bagaimana konsumen bereaksi terhadap penawaran promosi 

perusahaan dengan mobile apps (APP) sebagai premi. Kueisoner yang kembali 

176 tanggapan yang valid. Tingkat tanggapan yang benar adalah 88%. Di antara 

176 tanggapan yang valid, Sebanyak 79 responden laki-laki (44,9%) dan 97 

adalah perempuan (55,1%). Dari segi latar belakang pendidikan, lulusan siswa 

menyumbang 51,1%, dan semua mata pelajaran lainnya adalah mahasiswa. Dari 

segi pengalaman penggunaan APP, 50,1% download APPs lebih dari 10 kali. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan Partial Least Squares (PLS).  

Qinghe et al. (2014) menyampaikan bahwa internet adalah media 

komunikasi global yang semakin banyak digunakan sebagai alat inovatif untuk 
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memasarkan barang dan jasa. Internet telah menambahkan dimensi baru pada sifat 

tradisional pada belanja ritel. Penelitian ini menggunakan nonprobability 

sampling. Dalam sampel Probabilitas ada peluang yang sama untuk setiap 

populasi yang akan dipilih (Bryman & Bell, 2007). Security merupakan faktor 

dominan lain yang mempengaruhi konsumen berbelanja secara online. Namun 

banyak pengguna internet menghindari belanja online karena kecurangan kartu 

kredit, faktor privasi, risiko non pengiriman, layanan pasca beli dan sebagainya. 

Tapi security pada transaksi pada belanja online mendapat perhatian. (Gautam, 

2004). 

Website design adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

belanja online. Website design, website reliability/fulfillment, website security, 

privacy and trust, website customer service adalah fitur yang paling menarik yang 

mempengaruhi persepsi konsumen pembelian online. (Shergill & Chen ,2005). 

Kamariah & Salwani (2005) menyampaikan bahwa website quality yang 

lebih tinggi, konsumen akan lebih berniat untuk berbelanja dari internet. Website 

design memiliki dampak penting pada pilihan konsumen dari toko elektronik, 

yang dinyatakan oleh Liang & Lai (2000). Website design adalah salah satu faktor 

penting yang memotivasi konsumen untuk belanja online. Hampir 100.000 

pembelanja online yang disurvei oleh (Reibstein, 2001) menunjukkan bahwa 

website design dinilai sebagai faktor penting untuk belanja online.  

Afshardost et al. (2013) menyampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui individual’s online purchase intention, website trust, 

privacy protection, website perceived quality dan gender. Teori ini digunakan 

Crisna Ellyshera, Analisis Pengaruh Kualitas Website/Mobile Apps Terhadap Minat Konsumen Dalam Berbelanja Online, 2018 
UIB Repository©2018



25 
 

   
 

untuk mengembangkan kerangka konseptual. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan survei. Dengan menggunakan cluster sampling, responden termasuk 

mahasiswa pascasarjana aktif di International Business School University 

Technology Malaysia Kuala Lumpur. Dalam penyelidikan mereka terhadap 

analisis kualitas layanan dalam tiket online telah menemukan bahwa faktor privasi 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan dalam tiket online. (Zailani et al. 

2008) 

Ganguly et al. (2010) menyampaikan bahwa kurangnya kepercayaan 

dalam transaksi online telah disebut sebagai alasan utama untuk mencemarkan 

belanja online. Penelitian ini telah menguji peran mediasi kepercayaan dalam 

transaksi online untuk memberikan bukti empiris yang dapat mempercayai Toko 

online dalam mewakili mekanisme generik melalui variabel independen dari 

website design yang berpengaruh positif pada purchase intention dan mengurangi 

perceived of risk. Kuesioner dirancang untuk mengukur trust dan website design. 

Sampel terdiri dari siswa yang dipilih secara acak dari berbagai sekolah dasar 

terkemuka di India, Amerika Serikat dan Kanada. Dalam studi ini tentang perilaku 

belanja online di kalangan orang Amerika dan Korea, berpendapat bahwa dari 

sampel siswa adalah cara yang sangat efektif dan mudah untuk mencapai 

ekuivalensi sampel. Untuk mengumpulkan data dari responden India, Kanada dan 

Amerika, kuesioner online dibuat dalam tautan dan dikirim secara acak ke siswa 

Singh (2017) menyampaikan bahwa internet telah mengubah cara 

konsumen membeli barang dan jasa di seluruh dunia. Belanja online 

memungkinkan konsumen membeli lebih cepat, lebih banyak alternatif dan bisa 
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memesan produk dan layanan dengan harga terendah komparatif. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi online 

purchase intention. Ukuran sampel 150 orang dipilih untuk penelitian ini. Dari 

total kuesioner yang terisi hanya 135 kuesioner yang benar dan digunakan untuk 

analisis.   

 Cho & Fiorito (2009) menyampaikan bahwa website security tidak 

mempengaruhi online purchase intention. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta 

bahwa pelanggan merasa bahwa website security adalah bagian intrinsik dari 

perdagangan online dan karena bukan merupakan faktor penentu. 

Wijoseno & Ariyanti (2015) menyampaikan bahwa penelitian ini mencoba 

untuk menguji faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap belanja 

online di Indonesia. Target populasi penelitian ini adalah orang yang memiliki 

pengalaman belanja di blanja.com atau orang yang belum pernah belanja di 

blanja.com tapi akrab dengan blanja.com sebagai bagian dari pasar potensial. 

Survei ini adalah diadakan pada bulan juli 2017. Penelitian ini menggunakan 

metode survei yang dikelola sendiri untuk mengumpulkan data. Kuisioner ini 

dibuat dengan menggunakan google-form dan didistribusikan di internet 

berdasarkan kenyamanan metode pengambilan sampel. Li et al. (2007) 

mengatakan bahwa faktor trust berpengaruh signifikan terhadap online purchase 

intention.  

Saher et al. (2016) menyampaikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pemasaran media sosial terhadap niat membeli konsumen 

dengan efek mediasi website credibility (untuk merek pakaian). Penelitian 
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dilakukan di industri pakaian dan responden perempuan Pakistan dengan 

melakukan penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan metode Convenience 

sampling untuk memilih sampel 299 responden. Data dikumpulkan melalui 

kuesioner. Untuk menguji hipotesis dan menginterpretasikan hasil penelitian ini 

dibantu dengan perangkat lunak SPSS secara kuantitatif untuk mencapai hasil 

regresi dan korelasi telah dilakukan.  

Hasanov & Khalid (2015) menyampaikan bahwa kekhawatiran tentang 

praktik pertanian konvensional, keamanan pangan, kesehatan manusia, 

kesejahteraan hewan, dan lingkungan semakin meningkat akhir-akhir ini di 

seluruh dunia. Akibatnya, permintaan pada produk makanan organik telah tumbuh 

secara bersamaan. Hasil analisis membuktikan bahwa website quality berpengaruh 

positif terhadap kepuasan pelanggan. Namun, tidak ada korelasi yang signifikan 

antara website quality dan niat pembelian makanan organik secara online di 

Malaysia walaupun penelitian sebelumnya menemukan bahwa website quality 

berdampak pada niat pembelian online. Hasil analisis mediasi menunjukkan 

bahwa kepuasan pelanggan sepenuhnya memediasi hubungan antara website 

quality dan niat pembelian online. 

Delafrooz et al. (2011) menyampaikan bahwa penggunaan internet pada 

saat ini tidak lagi terbatas sebagai media jaringan, namun juga digunakan sebagai 

alat transaksi bagi konsumen di pasar global. Penggunaan Internet telah 

berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir dan telah menjadi sarana umum 

untuk menyampaikan dan memperdagangkan informasi, layanan dan barang. 

Selain itu, hasil juga mengungkapkan bahwa manfaat yang dirasakan terdiri dari 
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aspek kenyamanan dan harga, yang memiliki efek langsung dan tidak langsung 

pada niat untuk membeli secara online. Selain itu, pemilihan dan customer service 

yang lebih luas merupakan faktor dominan dalam membangun manfaat yang 

dirasakan. Kedua nya secara signifikan mempengaruhi niat untuk membeli secara 

online secara tidak langsung melalui sikap terhadap belanja online sebagai 

variabel mediator. Hasil juga menunjukkan bahwa kenyamanan, harga, pilihan 

dan customer service adalah faktor paling umum yang mendorong konsumen 

untuk membeli secara online, yang juga dikonfirmasi oleh temuan beberapa 

peneliti seperti Khatibi et al. (2006), Kim & Kim (2004), McKinney (2004) dan 

Harn et al. (2006). 

Shergill & Chen (2005) menyampaikan bahwa sudah lebih dari satu 

dekade sejak e-commerce business-to-consumer pertama kali berkembang. Para 

ilmuwan dan perdagangan elektronik terus berusaha untuk mendapatkan wawasan 

yang lebih baik mengenai perilaku konsumen di dunia maya. Seiring dengan 

perkembangan e-retailing, peneliti terus menjelaskan perilaku e-consumer dari 

perspektif yang berbeda. Banyak dari penelitian mereka telah mengemukakan 

faktor atau asumsi baru yang muncul berdasarkan model perilaku konsumen 

tradisional, dan kemudian memeriksa validitasnya dalam konteks Internet. Hasil 

penelitian ini menemukan bahwa website design, reliability/fulfilment, security, 

privacy and trust, customer service adalah empat faktor dominan yang 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap pengalaman pembelian online. 

Pembeli online memiliki persepsi yang berbeda terhadap keempat faktor ini. 

Website reliability/fulfilment memiliki nilai signifikan tertinggi, diikuti oleh 

Crisna Ellyshera, Analisis Pengaruh Kualitas Website/Mobile Apps Terhadap Minat Konsumen Dalam Berbelanja Online, 2018 
UIB Repository©2018



29 
 

   
 

website customer service . Website design menempati urutan ketiga, dan yang 

terendah adalah website security, privacy and trust. Masing-masing dari empat 

jenis pembeli online memiliki persepsi yang berbeda mengenai faktor website 

yang spesifik.  

Ghouri et al. (2017) menyampaikan bahwa kata 'internet' adalah tambahan 

utama dalam sejarah, dan sekarang ini adalah membentuk masa depan bisnis. 

Bisnis lebih menekankan visibilitas 'unik' mereka di dunia maya. Internet telah 

menjadi sarana penyampaian barang atau jasa dan informasi perdagangan. Belanja 

online semakin luas dan orang-orang rela berbelanja produk online dari internet 

daripada belanja ke toko fisik, karena kemudahan, kesederhanaan, dan kecepatan 

dalam bertransaksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi kualitas, orientasi 

merek, orientasi pembelian impuls, pengalaman pembelian online terdahulu, 

orientasi pembelian impulsif dan kepercayaan online memiliki hubungan yang 

sangat kuat dengan niat pembelian online sehubungan dengan pembelian online. 

Pengalaman pembelian online sebelumnya memainkan peran penting dalam 

pembelian online karena berasal dari berbagai dimensi lainnya. Karena 

pengalaman pembelian online sebelumnya merupakan variabel independen dari 

penelitian, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengalaman online terdahulu 

yang mengarah pada peluang tinggi untuk membeli secara online. Ditemukan 

bahwa siswa pasca sarjana muda yang lebih berminat ke internet dan memiliki 

beberapa pengalaman lebih tertarik untuk tertarik pada pembelian online. 

Ayuni (2017) menyampaikan bahwa internet telah mengubah cara hidup 

manusia di dunia. Sebagai alat komunikasi yang menghubungkan orang dengan 
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orang lain untuk tujuan individu atau bisnis, internet telah menjadi penemuan 

yang luar biasa dalam sejarah umat manusia. Interaksi online akan menggantikan 

hampir offline; seperti menggeser preferensi orang untuk membeli produk secara 

offline ke online. Studi ini menguji hubungan antara kualitas E-tail (E-tailQ); niat 

pembelian online (OPI) dan komunikasi sosial online (OSC). Sebanyak 285 

responden dari i-Generation berpartisipasi dalam penelitian ini. Partial least 

square (PLS) 3 digunakan untuk menganalisis data. Perkiraan PLS 3 

menunjukkan bahwa OSC tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap OSC 

dan tidak menengahi hubungan antara E-tailQ dan OPI. Selain itu, Website 

design, reliability/fulfilment, security, privacy and trust, customer service 

berpengaruh signifikan ke Online purchase intention.  

 

2.2 Keinginan Konsumen Berbelanja (Online Purchase Intention) 

Online Purchase Intention adalah sesuatu minat/keinginan dalam untuk 

melakukan sesuatu yang disukai oleh seseorang. Seorang individu yang 

mengetahui informasi tentang situs online dapat membuatnya tertarik untuk untuk 

melakukan/bertransaksi sesuatu yang berhubungan dengan online, yang 

menimbulkan rasa ketertarikannya/ minatnya. Konsumen yang mempunyai minat 

membeli secara online dalam lingkungan situs berbelanja akan menentukan niat 

seorang konsumen untuk melakukan transaksi belanja melalui internet (Salisbury, 

et al., 2001 dalam Kwek et al., 2010: 4). Online Purchase intention dapat 

didefinisikan sebagai situasi dimana konsumen bersedia dan berniat untuk 

melakukan transaksi secara online (Pavlou, 2013). Dalam konteks E-Commerce, 
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Online Purchase Intention dapat didefinisikan sebagai situasi ketika konsumen 

memiliki keinginan untuk membeli produk atau jasa tertentu melalui website 

(Chen, Hsu & Lin, 2010; Fygenson & Pavlou, 2007). 

 

2.3       Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Website/Mobile Apps Design terhadap Keinginan Konsumen 
Berbelanja Online 
 
Menurut  Lee et al., (2016), Website/mobile apps design adalah faktor 

penting yang mempengaruhi niat pembeli online untuk terus menggunakan 

website dan sebagai interaksi yang mewakili dua pihak dalam berkomunikasi 

antara penjual dan pembeli online dari halaman website/mobile apps.  

Penelitian pengaruh kualitas website terhadap keinginan konsumen  

berbelanja secara online telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti oleh Lee et 

al. (2016), Hausman & Siekpe (2009), Nikhashemi et al. (2013), Flavian et al. 

(2009), Shergill & Chen (2005), Lynch et al. (2001), Kamariah & Salwani (2005), 

Liang & Lai (2000), Reibstein, (2001), Ganguly et al. (2010). Secara lebih 

spesifik, peneliti-peneliti seperti Lee et al (2016), Sam (2009), Nikhashemi et al. 

(2013), Putra (2017), Shergill & Chen (2005), Ayuni (2017) dan Qinghe (2014) 

telah meneliti hubungan kualitas website/mobile apps dari aspek desain 

website/mobile apps dalam kaitannya dengan meningkatkan keinginan konsumen 

berbelanja secara online. 

Hasil penelitian Lee et al. (2016) menungkapkan bahwa keinginan 

konsumen di Malaysia dalam berbelanja secara online dipengaruhi oleh kualitas 

website/mobile apps terutama desain dari website/mobile apps. Hasil yang sama 
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juga ditunjukkan oleh penelitian Sam (2009), Nikhashemi et al. (2013) dimana 

desain website/mobile apps sangat berperan dalam meningkatkan keinginan 

konsumen di Malaysia berbelanja secara online dan penelitian oleh Putra (2017), 

Ayuni (2017) dan Qinghe (2014) di Indonesia, dan Shergill & Chen (2005) di 

New Zealand.  

 

2.3.2 Pengaruh Website/Mobile Apps Reliability/Fulfilment terhadap 
Keinginan Konsumen Berbelanja Online 
 

Menurut Lee et al. (2016), website/mobile apps reliability/fulfilment 

merupakan kemampuan penjual online dari website untuk memenuhi pesanan 

dengan benar, tepat waktu, dan menjaga keamanan informasi pembeli dimana 

sebuah website/mobile apps dapat memenuhi layanan yang telah dijanjikan 

kepada pembeli. Oleh karena itu, layanan yang disediakan di website harus 

memenuhi persyaratan dari pembeli online.  

Penelitian pengaruh kualitas website terhadap keinginan konsumen  

berbelanja secara online telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti oleh Lee et 

al. (2016), Shergill & Chen (2005), Saher & Ramzan (2016), Lynch et al. (2001), 

Kamariah & Salwani (2005). Secara lebih spesifik, peneliti-peneliti seperti Lee et 

al. (2016), Jiradilok (2014), Shergill & Chen (2005), Ayuni (2017), Chang (2008), 

Nikhashemi et al. (2013) dan Afshardos (2013) telah meneliti hubungan kualitas 

website dari aspek website/mobile apps reliability/fulfilment dalam kaitannya 

dengan meningkatkan keinginan konsumen berbelanja secara online. 
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Hasil penelitian Lee et al. (2016) menungkapkan bahwa keinginan 

konsumen di Malaysia dalam berbelanja secara online dipengaruhi oleh kualitas 

website terutama website reliability/fulfilment. Hasil yang sama juga ditunjukkan 

oleh penelitian Chang (2008), dimana website reliability/fulfilment sangat 

berperan dalam meningkatkan keinginan konsumen di Taiwan berbelanja secara 

online dan penelitian dari Nikhashemi et al. (2013) dan Afshardost (2013) di 

Malaysia, Shergill & Chen (2005) di New Zealand, Jiradilok (2014) di Thailand 

dan Ayuni (2017) di Indonesia.  

 

2.3.3 Pengaruh Website/Mobile Apps Security, Privacy & Trust terhadap 

Keinginan Konsumen Berbelanja Online 

Menurut Lee et al. (2016), website/mobile apps security, privacy and trust 

merupahkan rasa kepercayaan dalam berbelanja online, dan kepercayaan pembeli 

online terhadap website/mobile apps mulai dibangun jika hanya penjual online 

yang dapat memenuhi sepenuhnya kebutuhan dan harapan pembeli. Kaitan antara 

security, privacy and trust karena adanya peran penting dalam pikiran konsumen. 

Realita dalam belanja online, pembeli online mengkhawatirkan keamanan 

pembayaran online, keandalan, dan kebijakan privasi dari toko online.  

Penelitian pengaruh kualitas website/mobile apps terhadap keinginan 

konsumen  berbelanja secara online telah dilakukan oleh beberapa peneliti, Lee et 

al. (2016), Turban (2001), Wang & Emurian (2005), Verhagen et al. (2006), 

Mcknight et al. (2002),  Lynch et al. (2001), Nikhasemi et al. (2013), Lee (2011), 

Shergill & Chen (2005), Eastlick & Lotz (2011), Limbu et al. (2012), Heijden et 
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al. (2003),  Thamizhvanan & Xavier (2013), Chen & Barnes (2007), Chervany & 

McKnight, (2001),  Sin et al. (2012), Chen & Barnes (2007), Liu & Forsythe 

(2010), Flavian et al. (2009), Gautam (2004), Zailani et al. (2008), Li et al .(2007), 

Kamariah & Salwani (2005). Secara lebih spesifik, peneliti-peneliti seperti Lee et 

al. (2016), Zahari (2013), Abdelwahab et al. (2015), Nikhashemi et al. (2013), 

Delafrooz et al. (2011), Shergill & Chen (2005), Ayuni (2017) dan Qinghe (2014) 

telah meneliti hubungan kualitas website/mobile apps dari aspek website/mobile 

apps security, privacy and trust dalam kaitannya dengan meningkatkan keinginan 

konsumen berbelanja secara online. 

Hasil penelitian Lee et al. (2016) menungkapkan bahwa keinginan 

konsumen di Malaysia dalam berbelanja secara online dipengaruhi oleh kualitas 

website terutama website/mobile apps security, privacy and trust. Hasil yang sama 

juga ditunjukkan oleh penelitian Lee et al. (2016), Zahari (2013) dan Nikhashemi 

et al. (2013) dimana website reliability/fulfilment sangat berperan dalam 

meningkatkan keinginan konsumen di Malaysia berbelanja secara online dan 

penelitian dari Abdelwahab et al., (2015) di Amerika Serikat, Shergill & Chen 

(2005) di New Zealand dan Qinghe (2014), Ayuni (2017) di Indonesia. 

 

2.3.4 Pengaruh Website/Mobile Apps Customer Service terhadap Keinginan 

Konsumen Berbelanja Online 

Menurut Lee et al. (2016), website/mobile apps customer service 

merupahkan pengalaman membeli pelanggan secara online yang melibatkan 

pencarian dan pengakuan informasi, evaluasi produk, pengambilan keputusan 
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pembelian, pembuatan transaksi, dan pengiriman produk yang dibeli. Oleh karena 

itu, customer service memainkan peran penting dalam toko online. Customer 

service dalam belanja online memberikan bantuan dan penyelesaian pertanyaan 

dari pelanggan. Selain itu, proses pembelian online melibatkan pengiriman dan 

verifikasi produk yang dibeli, sehingga website/mobile apps customer service 

diperlukan untuk menangani keluhan atau masukan dari pembeli online. 

Penelitian pengaruh website/mobile apps customer service terhadap online 

purchase intention pernah dilakukan oleh Lee et al. (2016), Shergill & Chen 

(2005), Kamariah & Salwani (2005),  Hasanov & Khalid (2015), Delafrooz et al. 

(2011), Shergill & Chen (2005), Khatibi et al. (2006), Kim & Kim (2004), 

McKinney (2004) dan Harn et al. (2006). Secara lebih spesifik, peneliti-peneliti 

seperti Lee et al. (2016), Hasanov & Khalid (2015), Delafrooz et al. (2011), 

Shergill & Chen (2005) dan Ayuni (2017) telah meneliti hubungan kualitas 

website/mobile apps dari aspek website/mobile apps customer service dalam 

kaitannya dengan meningkatkan keinginan konsumen berbelanja secara online. 

Hasil penelitian Lee et al. (2016) menungkapkan bahwa keinginan 

konsumen di Malaysia dalam berbelanja secara online dipengaruhi oleh kualitas 

website/mobile apps terutama website/mobile apps customer service. Hasil yang 

sama juga ditunjukkan oleh penelitian Hasanov & Khalid (2015), Delafrooz 

(2011) dimana website/mobile apps customer service sangat berperan dalam 

meningkatkan keinginan konsumen di Malaysia berbelanja secara online dan 

penelitian oleh Shergill & Chen (2005) di New Zealand, dan Ayuni (2017) di 

Indonesia.  
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2.4      Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Dari semua informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini, terbukti 

bahwa E-Commerce adalah salah satu yang sangat penting metode perdagangan di 

seluruh dunia terutama Website/Mobile Apps.  Penelitian ini bertujuan untuk 

memahami keinginan dalam berbelanja secara online. Hal ini diperiksa 

menggunakan 12 faktor diidentifikasi dari studi ini.  

 

Gambar 2.1 
Analisis Pengaruh Kualitas Website/Mobile Apps Terhadap Minat Konsumen 

Dalam Berbelanja Online 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lee et al (2016) 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H1:  Website/mobile apps design berpengaruh signifikan terhadap keinginan 

konsumen berbelanja online. 

H2:  Website/mobile apps design realibity/fulfilment berpengaruh signifikan 

terhadap keinginan konsumen berbelanja online. 

Website/ Mobile Apps 
Design 

Website/ Mobile Apps 
Realibility/ Fulfilment 

Website/ Mobile Apps 
Security, Privacy & 

Trust 

Website/ Mobile Apps 
Customer Service 

Online Purchase 
Intention 
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H3: Website/mobile apps security, privacy & trust berpengaruh signifikan 

terhadap keinginan konsumen berbelanja online. 

H4:  Website/mobile apps Customer Service berpengaruh signifikan terhadap 

keinginan konsumen berbelanja online. 

H5: Website Design berpengaruh signifikan terhadap keinginan konsumen 

berbelanja online. 

H6: Website Reliability/Fulfilment berpengaruh signifikan terhadap keinginan 

konsumen berbelanja online. 

H7: Website Security, Privacy, and Trust berpengaruh signifikan terhadap 

keinginan konsumen berbelanja online. 

H8: Website Customer Service berpengaruh signifikan terhadap keinginan 

konsumen berbelanja online. 

H9: Mobile apps Design berpengaruh signifikan terhadap keinginan konsumen 

berbelanja online. 

H10: Mobile apps Reliability/Fulfilment berpengaruh signifikan terhadap 

keinginan konsumen berbelanja online. 

H11: Mobile apps Security, Privacy and Trust berpengaruh signifikan terhadap 

keinginan konsumen berbelanja online. 

H12: Mobile apps Customer Service berpengaruh terhadap signifikan keinginan 

konsumen berbelanja online. 
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