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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan Erkan dan Evans (2016) bertujuan untuk 

meneliti perbandingan pengaruh rekomendasi dari teman di sosial media dengan 

pengaruh review dari orang – orang yang tidak dikenal di shopping websites 

dalam konteks pembelian secara online. Analisis yang dilakukan mendapatkan 

bahwa review dari orang yang tidak dikenal mempsunyai pengaruh yang lebih 

terhadap minat beli konsumen di sosial media. Survei penelitian dilakukan 

terhadap mahasiswa di universitas UK dengan jumlah sample sebanyak 384 

orang.  

 
 

  

 

  

 
Gambar 2.1 Social media or shopping websites ? The influence of eWOM on 

consumers’ online purchase intentions, sumber: Erkan dan Evans (2016). 

 Penelitia Fazli dan Sam (2009), Penelitian ini mengenai aplikasi internet 

telah digunakan oleh banyak perusahaan terutama penyedia layanan penerbangan 

berbiaya rendah dalam mendukung merekakegiatan pemasaran. Tujuan penelitian 

untuk mengetahui apakah situs web perusahaan memberikan keuntungan 
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tambahan yang dapat memicu pembelian online niat. Dalam penelitian ini, 

menguji enam faktor kualitas situs web: kegunaan, desain situs web, kualitas 

informasi, kepercayaan, risiko yang dirasakan dan empati sebagai anteseden niat 

pembelian tiket pesawat secara online. Kuesioner yang dikelola sendiri digunakan 

dan 208 tanggapan yang dapat digunakan dan dikumpulkan di Lembah Klang, 

wilayah Malaysia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Website Quality And Consumer Online Purchase Intention Of Air 

Ticket, sumber: Fazli dan Sam (2009). 

 Penelitian Hsieh (2015), mengenai Electronic word-of-mouth (eWOM) 

memiliki pengaruh kuat pada konsumen keputusan pembelian. Pengaruh ini 

bervariasi sesuai dengan sumber eWOM dan tipe produk. Studi ini menyelidiki 

bagaimana kualitas eWOM mempengaruhi eWOM kredibilitas dan niat beli dan 

eWOM kredibilitas mempengaruhi niat beli serta bagaimana pengaruh ini 

dimoderasi oleh jenis platform eWOM dan jenis produk.  
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Gambar 2.3 eWOM persuasiveness: do eWOM platforms and product type 

matter?, sumber: Hsieh (2015). 

 Penelitian Lee dan Park (2011), mengenai pengaruh konsumen online 

(OCR) pada konsumen engambilan keputusan, penjual online telah mulai 

menanamkan OCR dalam iklan mereka (OEA). Penelitian ini memiliki dua tujuan 

penelitian berikut: pertama, untuk menyelidiki efek dari dua jenis (OCR vs OEA) 

pada niat pembelian konsumen dari perspektif pengaruh informasi; kedua, untuk 

menyelidiki efek OCR dari perspektif kredibilitas. Penelitian ini adalah penelitian 

dukungan konsumen awal yang menggunakan OCR untuk memperluas teori 

transfer kepercayaan dan memperluas perspektif kepercayaan online 

interpersonal. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2.4 The different effects of online consumer reviews on consumers 

purchase intentions depending on trust in online shopping malls, sumber: J. Lee 

dan Park (2011). 
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 Penelitian Khan, Ramzan, Shoaib, dan Mohyuddin (2015), mengenai 

dampak langsung dari Niat Pembelian Konsumen Word Of Mouth dan tujuan 

penelitian untuk menemukan faktor-faktor dari Word of Mouth yang 

mempengaruhi Niat Pembelian Konsumen. Penelitian ini dilakukan di Industri 

Pakaian Pakistan. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan 

kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data. Data dikumpulkan dari 213 

responden dari usia 18-30. Faktor-faktor dari Word Of Mouth yang mempengaruhi 

Niat Beli adalah kepercayaan, kesamaan sumber, daya tarik sosial, kekuatan 

ikatan sosial, keahlian sumber dan kegunaan informasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Impact Or Word Of Mouth On Consumer Purchase Intention, 

sumber: Khan et al. (2015). 

 Penelitian R. Cheung (2014), mengenai perilaku adopsi informasi dalam 

komunitas online, dan menyelidiki bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi 

niat pembelian konsumen. Model penelitian dibangun untuk menyelidiki dampak 
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elektronik dari mulut ke mulut pada adopsi informasi di Indonesia komunitas 

pelanggan online.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 The Influence of Electronic Word-of-Mouth on Information Adoption 

in Online Customer Communities, sumber: R. Cheung (2014). 

 Penelitian Darsono dan Huarng (2015), mengenai efek virus dari jaringan 

sosial dan media pada niat pembelian konsumen. Bertujuan untuk 

mengidentifikasi kemungkinan dampak virus SNM pada konsumen niat beli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Viral effects of social network and media on consumers purchase 

intention, sumber: Darsono dan Huarng (2015).
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 Penelitian oleh Hanh, Amaya, dan Liao (2018), Meneliti pengaruh dari 

mulut ke mulut elektronik pelanggan-ke-pelanggan niat beli di situs jejaring 

sosial. Studi ini mengembangkan kerangka kerja penelitian komprehensif yang 

berfokus pada pengaruh C2C eWOM menggunakan persuasi informasi dalam 

referensi untuk pengambilan keputusan pembelian. Penelitian ini mengumpulkan 

data dari sampel 314 responden Taiwan, menggunakan kuesioner berbasis kertas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Examining the influence of customer-to-customer electronic word-of-

mouth on purchase intention in social networking sites, sumber: Hanh et al. 

(2018). 

 Penelitian oleh Wang (2017), penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi para pemimpin opini terhadap niat beli konsumen dalam 

komunitas konsumsi virtual. Variabel yang mempengaruhi minta beli pada 

penelitian ini adalah pendapat pemimpin, konsumen, adopsi informasi. 
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Gambar 2.9 The Influence Factors Of Opinion Leaders Towards Customers 

Purchase Intention In Virtual Communities Of Consumption, sumber: Wang 

(2017). 

 Penelitian oleh Erkan dan Evans (2016) dengan tujuan menganalisis 

pengaruh percakapan yang dilakukan di sosial media terhadap minat membeli 

para konsumen dilakukan denganmenerapkan konsep Information Adoption 

Model(IAM),dan Theory of Reasoned Action (TRA) yang mengkasilkan konsep 

baru berupa Information Acceptance Model (IACM). Variabel informasi kualitas, 

kredibilitas, kegunaan informasi, dan pengadopsian informasi menjadi faktor 

utama dari e-WOM di sosial media yang memengaruhi keinginan membeli dari 

konsumen. Penelitian ini dilakukan di universitas UK dengan total sample 

sebanyak 384.  
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Gambar 2.10 The influence of eWOM in social media on consumers’ purchase 

intentions: An extended approach to information adoption, sumber: Erkan dan 

Evans (2016). 

 Penelitian Ming Zhou, dan Mengwei Liu (2013), mengenai konsumen 

online yang dianggap sebagai bentuk penting dari kata elektronik dari word of 

mouth (eWOM) dan telah dihasilkan minat luas di bidang penelitian bisnis. 

Bertujuan untuk menjelajahi proses penelusuran pembeli potensial. Penelitian ini 

meneliti bagaimana urutan ulasan negatif, jumlah online teks umpan balik dan 

kualitas komentar online mempengaruhi pembelian konsumen niat. 

 
 

 

 

 

 
 
 
Gambar 2.11 Do the characteristics of online consumer reviews bias buyers’ 

purchase intention and product perception? A perspective of review quantity, 
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review quality and negative review sequence, sumber: Ming Zhou, dan Mengwei 

Liu (2013). 

 Penelitian S.-H. Lee (2009), mengenai pembahasan online pada keputusan 

pembelian. Penelitian ini menggunakan model Elaboration Likelihood Model 

(ELM) untuk mengeksplorasi efek bahasan online.  Responden dalam penelitian 

ini sebanyak 258 mahasiswa menunjukkan sikap mereka tentang suatu produk 

dalam studi eksperimental online. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gambar 2.12 How do online reviews affect purchasing intention?, sumber: S.-H. 

Lee  (2009). 

 Penelitian Obiedat (2011), membahas mengenai online sebagai saluran 

efektif memiliki produk penting informasi sebelum keputusan pembelian. Namun 

demikian penelitian ini berusaha untuk menemukan dampak online konsumen
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 tentang niat beli konsumen dalam konteks UK dengan kebutuhan kognisi sebagai 

peran mediasi atas dasar model kemungkinan elaborasi dikembangkan di 2011. 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dari 120 konsumen di Inggris yang 

berbelanja online.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Impact of Online Consumer Reviews on Buying Intention of 

Consumers in UK: Need for Cognition as Mediating Role, sumber: Obiedat 

(2011). 

 Penelitian Thi dan Pham, (2016) membahas mengenai dampak electronic 

word of mouth (eWOM) konsumen online pembelian niat dalam produk kosmetik 

di Ho Chi Minh City, Studi menyelidiki bidang kosmetik tertentu dan 

menggunakan ELM model untuk menguji hipotesis ini. Survei pada pengguna 

kosmetik dilakukan dengan total sample penelitian 230 responden. 

 

 

 

 

Gambar 2.14 The effects of electronic word of mouth to consumers’ purchase 

intention towards cosmetics products, sumber: Thi dan Pham, (2016). 

Online consumer 
review 

• High quality 
• High quantity 

Buying Intention of 
Consumers 

Cognition Need 

Customer Expertise  

Customer 
Involvement 

eWom 
Adoption 

Rapport 

eWOM 
Credibility 

Purchase 
Intention 

Afrinovian. Pengaruh E-WOM terhadap Minat Beli Online Kosmetik Korea di Kota Batam. 2019. 
UIB Repository©2019



23 

 
Universitas International Batam 

Penelitian oleh Jiradilok, Malisuwan, Madan, dan Sivaraks (2014) 

mengenai analisa dampak dari kepuasan konsumen terhadap pembelian online, di 

Thailand. kepuasan pelanggan yang mengarah pada niat pembelian online untuk 

semua pengguna online, jumlah total sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 400. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.15 The Impact of Customer Satisfaction on Online Purchasing: A Case 

Study Analysis in Thailand, sumber: Jiradilok, Malisuwan, Madan, dan Sivaraks 

(2014). 

Penelitian oleh Ha dan Stoel, (2009) menganalisis mengenai integrasi 
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shopping yang memengaruhi keinginan membeli konsumen. Data survei diambil 

sebanyak 298 responden  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Consumer e-shopping acceptance: Antecedents in a technology 

acceptance model, sumber: Ha dan Stoel, (2009). 

 Penelitian oleh Farha Wan Zulkiffli et al. (2017), membahas mengenai 

eWOM Quality, eWOM Quantity, eWOM Credibility, Sender Expertise sebagai 

variabel yang mempengaruhi terhadap Consumer Purchase Intention yaitu 

variabel yang dipengaruhi. Target sampel yang dikumpulkan adalah sebanyak 370 

responden bergenerasi-Y. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 The Effectiveness of Electronic Word of Mouth (eWOM on 

Consumer Purchase Intention Among Generation-Y, sumber : Farha Wan Zulkiffli 

et al., (2017). 
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 Penelitian oleh Lkhaasuren dan Nam, (2018) meneliti mengenai pengaruh 

eWOM Quality, eWOM Quantity, eWOM Credibility sebagai variabel yang 

mempengaruhi terhadap Purchase Intention yaitu variabel yang dipengaruhi. 

Penelitian ini dilakukan bertempatan di Mongolia dengan sampel kepada 312 

responden. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 The Effect of Word of Mouth (eWOM) on Purchase Intention on 

Korean Cosmetic Products in the Mongolian Market, sumber: Lkhaasuren dan 

Nam, (2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Migin, (2018) mengenai pengaruh Source 

Credibility, eWOM Quality, eWOM Quantity sebagai variabel independen 

terhadap Purchase Intention pada industri kecantikan yang di mediasi oleh 

Perceived eWOM Credibility. Penelitian yang dilakukan di Malaysia tersebut 

menargetkan sampel pada pengguna media sosial yang aktif dan sering berbelanja 

online pada usia 22-41 tahun.  
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Gambar 2.19 Determinants of eWOM to Customers’ Purchase Intention, sumber: 

Migin, (2018). 

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh (Atika, Kusumawati, & Iqbal, 

2016) membahas tentang eWOM, Message Source Credibility, Information 

Quality sebagai variabel yang mempengaruhi dan Corporate Image sebagai 

variabel mediasi serta Purchase Intention sebagai variabel yang dipengaruhi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 The Effect of Electronic Word of Mouth, Massege Source 

Credibility, Information Quality on Corporate Image and Purchase Intention, 

Sumber: Atika et al. (2016). 

Source 
Credibility 

Ewom 
Quality 

Ewom 
Quantity 

Perceived 
eWOM 

Credibility 

Purchase 
Intention 

eWOM 

Message 
Source 

Credibility 

Information 
Quality 

Corporate 
Image 

Purchase 
Intention 

Afrinovian. Pengaruh E-WOM terhadap Minat Beli Online Kosmetik Korea di Kota Batam. 2019. 
UIB Repository©2019



27 

 
Universitas International Batam 

2.2 Hubungan Antar Variabel 

2.2.1 Definisi Keinginan Membeli Online (Online Purchase Intention) 

Minat untuk membeli adalah sebuah aksi personal yang dilakukan 

berdasarkan evaluasi yang mendorong kesadaran seseorang untuk membeli 

sesuatu yang bermerek Shabbir, Kirmani, Iqbal, dan Khan (2009). Menurut 

Kotler, Philip dan Armstrong, (2015) minat beli adalah tahapan yang dilakukan 

konsumen sebelum merencanakan untuk membeli suatu produk. Menurut Lee, 

Park dan Han dalam Bataineh, (2015) keinginan dan ketidakinginan seseorang 

untuk membeli tergantung dari jumlah positif dan negatif online review dari 

konsumer.  

Sher dan Lee (2009) berpendapat bahwa minat beli muncul sebagai hasil 

dari eWOM. Keinginan dan ketidakinginan seseorang tergantung dari jumlah dari  

positif dan negatif review dari pelanggan online. Semakin banyak review positif 

atas suatu produk, maka kecenderungan minat seseorang atas produk tersebut 

semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin banyak review negatif atas suatu 

produk, maka kecenderungan minat seseorang atas produk tersebut semakin kecil. 

2.2.2 Hubungan antara kualitas informasi terhadap minat membeli 

konsumen 

Kualitas informasi diartikan sebagai kekuatan dari makna yang tersirat 

dalam sebuah pesan (Yeap, ignatius, & Thurasamy 2014). Kualitas informasi ini 

berperan penting pada evaluasi konsumen mengenai suatu produk atau jasa 

(Filieri, Raffaele, & McLeay, 2014). Kualitas dari informasi atas sistem dan 
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pelayanan yang disediakan perusahaan melalui situsnya merupakan faktor yang 

penting dalam komersial (Hernández, Jiménez, & Martín, 2009). 

Penelitian dari Schindler dan Bickart (2012) menemukan bahwa ulasan 

positif berhubungan dengan ulasan nilai dari produk dan jasa. Ulasan positif akan 

membentuk perilaku yang baik dan minat beli yang tinggi. Di sisi lain, penyedia 

platform juga harus bisa memuaskan pengguna dengan menyediakan situs yang 

mudah digunakan sehingga mereka berminat untuk kembali mencari informasi 

tambahan lainnya (Chih, Wang, Hsu, & Huang, 2013). 

Minat membeli kosumen didasarkan pada beberapa kriteria dan syarat 

yang bertemu dengan kebutuhan mereka dan untuk menwujudkan kemauan 

mereka untuk membeli akan tergantung oleh kualitas informasi yang mereka 

terima. Sehingga kualitas informasi menjadi sangat penting sebagai elemen yang 

mendorong kemungkinan membeli konsumen (Cheung, Lee, & Thadani, 2009). 

Alfina et al. (2014), menunjukkan bahwa kualitas informasi memiliki 

pengaruh signifikan yang positif dalam memengaruhi persepsi kegunaan 

informasi yang secara tidak langsung berdampak pada minat beli konsumen. Hasil 

ini sependapat dengan beberapa peneliti yaitu menurut penelitian dari Bataineh 

(2015), bahwa kualitas informasi mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. 

Menurut Jiradilok et al. (2014), menyatakan bahwa web information quality 

memiliki pengaruh positif terhadap minat beli. Fazli dan Sam (2009), menyatkan 

juga kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap minat beli online 

konsumen. Serta menurut peneliti Hsieh (2015), terdapat positif eWOM dengan 

high quality berpangaruh positif terhadap minat beli. Zhou dan Liu (2013), 
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menyatakan kualitas dari online consumer review memiliki pengaruh signifikan 

terhadap minat beli. Lee (2009), menyatakan argumen dari kualitas online review 

memiliki dampak positif terhadap minat beli. Obiedat (2011), mengatakan 

terdapat hubungan signifikan antara tingginya kualitas online consumer review 

terhadap minat pembelian konsumen. penelitian terdahulu juga telah 

membuktikan hubungan positif antara pengaruh kualitas informasi terhadap minat 

beli konsumen (Erkan & Evans, 2016b). 

2.2.3 Hubungan antara kredibilitas informasi terhadap minat membeli 

konsumen 

Menurut Bataineh (2015), kredibilitas informasi adalah sejauh mana 

informasi tersebut dapat di percaya. Ketika orang - orang bisa mengakses 

informasi yang banyak dari berbagai sumber informasi, mereka akan 

membandingkan informasi tersebut untuk mendapatkan informasi yang bisa 

dipercaya. Ketersediaan informasi yang luas menyebabkan konsumen menjadi 

lebih kritikal dan memilih informasi sebelum mereka gunakan (Erkan & Evans, 

2016). Oleh karena itu, pertimbangan kredibilitas informasi menjadi kunci dasar 

dari tahap awal proses persuasif informasi (Hilligoss & Rieh, dalam Bataineh, 

2015). Konsumen cenderung menjadikan kredibilitas dari sumber informasi 

sebagai pertimbangan untuk melakukan pembelian. 

Penelitian dari Bataineh (2015), menyatakan bahwa kredibilitas informasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli. Pendapat tersebut sejalan 

dengan penelitian dari Thi dan Pham (2016), bahwa kredibilitas informasi 

berpengaruh terhadap minat beli, Serta beberapa peneliti menyatakan juga 

terdapat hubungan positif antara informasi kredibilitas terhadap minat beli online 
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yaitu Hsieh (2015) serta Lee dan Park (2011), menyatakan informasi kredibilitas 

OCRs memiliki pengaruh terhadap minat beli konsumen. Menurut penelitian Dou, 

Walden, Lee, dan Lee (2012), kredibilitas informasi memiliki hubungan positif 

terhadap minat beli online. Serta menurut Hanh et al. (2018), menyatakan terdapat 

hubungan signifikan antara kredibilitas informasi terhadap minat beli. 

2.2.4 Hubungan antara kegunaan informasi terhadap minat membeli 

konsumen 

Kegunaan informasi merujuk pada persepsi konsumen dalam 

menggunakan informasi yang nantinya akan meningkatkan hasil mereka (Erkan & 

Evans, 2016). Kegunaan informasi dipertimbangkan sebagai faktor yang 

mempengaruhi minat membeli konsumen karena orang-orang cenderung memilih 

informasi yang menurut mereka berguna. semakin mereka menganggap suatu 

informasi berguna, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadopsi 

informasi tersebut Chu (2009), dan menggunakannya dalam pertimbangan 

membeli mereka.  

Kegunaan infomasi dapat digunakan sebagai faktor yang mendorong 

supaya konsumen sering berkunjung ke media sosial tersebut. Chen et al. (2014). 

Adanya online product review berperan sebagai penyedia informasi dan 

perekomendasi produk membuat review tersebut mengangkat rekomendasi atas 

keputusan konsumen untuk membeli sebuah produk (Chuang, Lin, & Wu, 2014). 

Online product review bisa mempengaruhi persepsi kegunaan produk bagi 

konsumen dan nilai nya sehingga secara tidak langsung mempengaruhi minat 

membeli konsumen Purnawirawan, Pelsmacker, dan Dens (2012); Yang dan Mai 

(2010).
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 Cheung (2014), menemukan bahwa ada beberapa faktor mempengaruhi 

kegunaan informasi, diantaranya adalah keyakinan terhadap informasi, kualitas 

informasi, kelengkapan informasi dan waktu penyampaian membawa kontribusi 

yang besar terhadap varian dari kegunaan informasi. Pada konsumen yang 

memiliki kesadaran kebutuhan yang kuat dan wawasan yang luas atas produk, 

review yang berkualitas tinggi bisa meningkatkan persepsi kegunaan dan nilai 

produk yang secara tidak langsung dapat berpengaruh pada minat beli konsumen 

Chuang et al. (2014). 

Cheung (2014), menyatakan bahwa kegunaan informasi online mempunyai 

pengaruh signifikan yang positif terhadap minat konsumen untuk mendapatkan 

produk. Hal ini sejalan dengan Penelitian dari Erkan dan Evans, (2016) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dari informasi yang berguna dengan 

minat beli. Khan et al. (2015), juga menyatakan bahwa terdapat hubungan positif 

antara kegunaan informasi terhadap minat beli konsumen. Dan menurut Darsono 

dan Huarng (2015), mengatakan terdapat hubungan positif antara sikap konsumen 

dalam menggunakan kegunaan informasi terhadap niat untuk membeli. 

2.2.5 Hubungan antara adopsi informasi terhadap minat membeli 

konsumen 

Konsumen memerlukan referensi untuk memperkuat kepercayaan diri 

mereka untuk mengurangi perasaan resiko atau kesalahan ketika melakukan  

pembelian (Lee, 2009). Sehingga informasi dari orang-orang yang sudah 

berpengalaman dapat membantu konsumen atas pembentukan keputusan 
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pembelian, karena memberikan pengalaman secara tidak langsung atas produk 

tersebut (Lin, Wu, & Chen, 2013).  

Ketika konsumen sudah yakin atas review tersebut mereka cenderung 

mengadopsi informasi tersebut dan memungkinkan untuk melakukan keputusan 

pembelian (Cheung et al., 2009). menurut Cheung (2014), informasi lebih akan 

diadopsi bila opini dan review tersebut berasal dari orang yang dikenal di 

komunitas online, orang-orang senantiasa kritikal terhadap informasi untuk 

memilih mengadopsi informasi untuk membentuk keinginan membeli secara ideal 

(Erkan & Evans, 2016). Sehingga konsumen dengan keterlibatan yang tinggi lebih 

akan menjadi aktif dalam pikiran mereka dan mengingatkan diri mereka mengenai 

aktivitas yang menarik ketika mereka berinteraksi dengan isi situs, sehingga itu 

menstimulasikan minat membeli yang lebih besar. dan juga, pada konsumen 

dengan keterlibatan yang rendah akan menerima informasi yang mereka inginkan 

dan memiliki motivasi yang rendah untuk merefleksikan aksi mereka (Hsu & 

Tsou, 2011).  

 Analisa Lin et al. (2013), menghasilkan bahwa dengan melihat online 

review atau komentar membantu konsumen dalam membuat mereka merasa lebih 

percaya diri dan yakin terhadap keputusan pembelian yang dilakukan. Adopsi 

informasi yang menjadikan adanya keyakinan diri pada konsumen tersebut 

menunjukkan adopsi informasi yang memiliki pengelaman memiliki pengaruh 

signifikan yang positif yang terhadap kepercayaan konsumen pada penjual yang 

mempengaruhi minat pembelian online pada konsumen (Alfina et al., 2014). Hal 

ini juga sejalan dengan (Erkan & Evans, (2016), yang menyatakan bahwa adopsi 
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informasi berpengaruh positif terhadap minat beli. Karena Semakin tinggi 

kesadaran seseorang untuk menerima informasi, maka semakin tinggi pula tingkat 

adopsi informasi tersebut. Pada akhirnya, kemungkinan untuk melakukan minat 

beli semakin besar. Hanh et al. (2018), mengatakan bahwa terdapat hubungan 

adopsi informasi terhadap minat beli. Wang (2017), mengatakan bahwa adopsi 

informasi memiliki hubungan positif terhadap minat beli. 

2.2.6 Hubungan antara kuantitas informasi terhadap minat membeli 

konsumen 

Kuantitas dari orang yang sudah pernah membeli suatu produk atau jasa 

merujuk kepada jumlah dari komentar yang di post (Cheung & Thadani, 2010). 

Kuantitas informasi mewakilkan kepopularitasan dan kepentingan produk. 

Dengan kata lain, para konsumen bisa memiliki persepsi bahwa dengan 

banyakanya komentar menunjukkan produk populer dan penting. Lee (2009) 

Kebanyakan dari mereka membutuhkan referensi untuk memperkuat keyakinan 

diri mereka untuk mengurangi rasa resiko atau kesalahan, oleh karena itu 

kuantitas review atau komentar bisa menjadi tanda betapa bernilanya dan 

populernya produk tersebut (Bataineh, 2015). Selain daripada itu, penelitian Sher 

dan Lee (2009), juga menyatakan bahwa pelajar dengan tingkat ingin tahu yang 

rendah lebih mudah dipengaruhi dan diyakinkan dari review media sosial setelah 

membaca sejumlah review tertentu Konsumen rata-rata bergantung pada 

ringkasan informasi untuk menetukan kepopularitasan produk yang memengaruhi 

minat membeli mereka, penelitian ini menemukan jumlah kuantitas dari review 

mempengaruhi kepopularitasan produk yang selanjutnya mempengaruhi minat 

beli konsumen (Chuang et al., 2014). 
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Penelitian dari Bataineh (2015), menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dari kuantitas informasi terhadap minat beli. Hasil 

penelitan yang sejalan dilakukan oleh (Cheung et al., 2008), bahwa jumlah 

informasi yang diperoleh tentang suatu produk dapat menjadi penyebab 

munculnya miant beli. Ming Zhou (2013), menyatakan bahwa kuantitas dari 

online consumer review berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Menurut 

peneliti S.-H. Lee (2009), kuantitas dari online review memiliki pengaruh positif 

terhadap minat beli. Terdapat hubungan signifikan antara kuantitas informasi dan 

minat beli konsumen menurut (Obiedat, 2011). 

2.3 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian yang dianalisis diambil dari penelitian terdahulu Erkan 

dan Evans (2016) yang menganalisis perbandingan pengaruh variabel kualitas 

informasi, kredibilitas informasi, kegunaan informasi, adopsi informasi dan 

kuantitas informasi terhadap minat membeli konsumen. Penelitian tersebut 

meneliti mengenai perbandingan apahkah rekomendasi dari teman-teman di sosial  

media lebih kuat dibandingkan dengan review dari orang yang tidak dikenal si 

shopping websites atas pengaruh terhadap minat membeli konsumen. Hasil dari 

penelitian menyatakan bahwa konsumen lebih memilih online review dari 

shopping websites di bandingkan dengan rekomendasi dari teman. Ada beberapa 

faktor yang ditemukan yang dapat meningkatkan pengaruh shopping websites 

dibanding sosial media adalah kuantitas informasi, ketersediaan informasi, 

perincian informasi, dan dedikasi informasi. Perbedaan dari penelitian terdahulu 
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tersebut adalah adanya penambahan variabel kuantitas informasi yang 

mempengaruhi minat pembelian pada konsumen.  

 
 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Social media or shopping websites? The influence of eWOM on 

consumers’ online purchase intentions, sumber: Erkan dan Evans (2016). 

 
Sehubungan dengan kerangka model penelitian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa rumusan hipotesis penelitiannya adalah: 

H1 : Terdapat hubungan signifikan antara kualitas informasi terhadap minat 

membeli pada konsumen.  

H2 : Terdapat hubungan signifikan antara kredibilitas informasi terhadap minat 

membeli pada konsumen. 

H3 : Terdapat hubungan signifikan antara kegunaan informasi terhadap minat 

membeli pada konsumen. 

H4 : Terdapat hubungan signifikan antara adopsi informasi terhadap minat 

membeli pada konsumen. 

H5 : Terdapat hubungan signifikan antara kuantitas informasi terhadap minat 

membeli pada konsumen. 
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