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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

 
2.1 Definisi Variabel Dependen 

 Niat untuk membeli adalah suatu kemungkinan bahwa pelanggan akan 

membeli sebuah produk atau layanan tertentu. Niat pembelian berkaitan erat dengan 

perilaku pembelian dan hubungan ini telah diuji secara empiris di perhotelan dan 

industri pariwisata oleh Bai, Law & Wen (2008); Sparks & Browning (2011). Dalam 

pemesanan hotel online, niat pembelian mencerminkan keinginan konsumen untuk 

memesan kamar melalui situs web hotel. Berdasarkan peneliti Chiang & Jang (2007), 

menunjukkan bahwa citra merek, harga, kepercayaan dan nilai mendorong kekuatan 

niat pembelian online. 

Niat untuk membeli suatu produk baik barang maupun jasa muncul karena 

adanya dorongan dari dalam diri maupun pengaruh dari luar. Niat untuk membeli 

dapat diartikan sebagai niat seseorang untuk membeli sebuah produk atau jasa yang 

telah mereka pilih untuk diri mereka sendiri setelah mempertmbangkan produk 

tersebut dan mengharapkan untuk membeli produk tersebut dimasa yang akan datang 

(Laroche dan Zhou, 1996) dalam Khan et al., 2012. Kemungkinan konsumen 

memilih, mempunyai dorongan untuk membeli produk tersebut, keinginan mencoba 

dan keinginan membelinya dimasa yang akan datang merupakan aspek-aspek niat 

untuk membeli konsumen (Zafira & Mahira, 2013 dan Sin et al., 2012). 

Studi yang dilakukan oleh Liu & Zhang (2014), membuktikan bahwa niat 

untuk membeli dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor produk, faktor saluran 
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dan niat pencarian informasi karena sikap dan preferensi setiap orang berbeda 

sehingga apa yang dibutuhkan dan diinginkan juga akan berbeda. Niat pencarian 

informasi di internet menjadi faktor terkuat yang mempengaruhi niat untuk membeli. 

Konsumen akan mudah mencari informasi yang dibutuhkan dengan adanya internet. 

Setelah konsumen mendapatkan informasi yang dibutuhkan, konsumen akan 

mempunyai keinginan untuk mencoba atau membeli produk tersebut.  

Berdasarkan pendapat Kotler dan Keller (2009), terdapat beberapa faktor yang 

membentuk niat untuk membeli konsumen yaitu sikap orang lain, sejauh mana sikap 

orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang akan bergantung pada dua 

hal yaitu, sikap negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan 

motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Bila konsumen telah 

mengambil sebuah keputusan, maka ia akan mempunyai serangkaian keputusan yang 

menyangkut pada produk, merek, kualitas, harga, cara pembayaran dan lain-lain. 

Dalam pengambilan keputusuan, ulasan dari pihak lain juga mempengaruhi 

keputusan pembelian sehingga harus dipertimbangkan kembali dan dapat merubah 

seketika keputusan semula. 

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli mengenai niat untuk membeli, maka 

dapat disimpulkan bahwa niat untuk membeli adalah sebuah sikap ketertarikan 

konsumen terhadap produk atau jasa yang dibutuhkan dan memiliki keinginan untuk 

membelinya di masa yang akan datang.   

2.2 Model-model Penelitian Terdahulu 

 Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu penelitian terdahulu untuk dapat 

dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang 
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digunakan penulis sebagai jurnal utama untuk mendasari penulis dalam penelitian ini 

adalah “An Investigation of Factors Affecting Customer Selection of Online Hotel 

Booking Channels”. Jurnal ini disusun oleh James N.K.Liu & Elaine Yulan Zhang 

yang telah dipublika sikan pada tahun 2014. Penelitian ini adalah tentang niat untuk 

membeli (purchase intention). Hasil pencarian melalui database jurnal Elsevier, 

Emerald Insight dan Google Scholar dengan kata kunci purchase intention diperoleh 

39 jurnal internasional terkait pada niat untuk membeli. Dengan demikian penelitian 

tentang niat untuk membeli masih menjadi salah satu topik yang menarik. 

 Penelitian tentang niat untuk membeli semakin banyak diteliti baik di Negara 

maju maupun berkembang. Negara maju yang menjadi sumber data penelitian tentang 

niat untuk membeli mencakup Negara Taiwan, Hong Kong, Southern Italy, United 

States, Portugal, Australia dan South Korea sedangkan data penelitian dari Negara 

berkembang diantarannya South Africa, Egypt, Brazil, Malaysia, Turkey, Pakistan 

dan China. 

 Hasil pencarian melalui database jurnal Elsevier, Emerald Insight dan Google 

Scholar dengan kata kunci purchase intention diperoleh 37 jurnal internasional terkait 

pada niat untuk membeli. Pada tahun 2005 ditemukan 1 jurnal (Wong & Law, 2005), 

tahun 2006 di temukan 1 jurnal (W.G. Kim et al., 2006), tahun 2007 ditemukan 3 

jurnal (Chiang & Jang, 2007; Chiu, 2007; Park et a.l, 2007), tahun 2008 ditemukan 3 

jurnal (He & Song, 2008; Bai et al., 2008; Kim et al., 2008), tahun 2009 3 jurnal 

ditemukan (Shukla, 2009; Chi et al., 2009; Park & Lennon, 2009), tahun 2010 

ditemukan 2 jurnal (Barber et al., 2010; Roest et al., 2010), tahun 2011 ditemukan 2 

jurnal (Sparks & Browning, 2011; Wu et al., 2011), tahun 2012 ditemukan 5 jurnal 
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(Wen, 2012; Kim et al., 2012; Cheng et al., 2012; Diallo, 2012; Sin et al., 2012), 

tahun 2013 ditemukan 3 jurnal (Nunkoo & Ramkissoon, 2013; Pietro & Pantano, 

2013; Yee et al., 2013), tahun 2014 ditemukan 3 jurnal (Lin et al., 2014; Chang et al., 

2014; Kucukergin & Dedeoglu, 2014), tahun 2015 ditemukan 5 jurnal (Lien et al., 

2015; Wang et al., 2015; Liu et al., 2015; Zhao et al., 2015; Awan et al., 2015), tahun 

2016 ditemukan 7 jurnal (Agag & El-Masry, 2016; Ali, 2016; Dedeke, 2016; 

Mohseni et al., 2016; Amaro & Duarte, 2016; Jeon et al., 2016; Erkan et al., 2016), 

tahun 2017 ditemukan 1 jurnal (Li et al., 2017). Dilihat dari jumlah publikasi per 

tahun selama 13 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa topik terkait niat untuk 

membeli masih sangat menarik untuk terus diteliti. 

 Topik mengenai purchase intention diteliti di berbagai Negara, terdapat 25 

penelitian yang menggunakan sumber data dari Negara maju (Wong & Law, 2005; 

Chiang & Jang, 2007; Chiu, 2007; Park et al., 2007; He & Song, 2008; Bai et al., 

2008; Kim et al., 2008; Shukla, 2009; Chi et al., 2009; Park & Lennon, 2009; Barber 

et al., 2010; Roest et al., 2010; Sparks & Browning, 2011; Wu et al., 2011; Wen, 

2012; Kim et al., 2012; Pietro & Pantano, 2013; Lin et al., 2014; Chang et al., 2014; 

Lien et al., 2015; Wang et al., 2015; Awan et al., 2015; Ali, 2016; Dedeke, 2016; 

Amaro & Duarte, 2016; Jeon et al., 2016) dan 12 penelitian yang menggunakan 

sumber data dari Negara berkembang (W.G. Kim et al., 2006; Cheng et al., 2012; 

Diallo, 2012; Sin et al., 2012; Nunkoo & Ramkissoon, 2013; Yee et al., 2013; 

Kucukergin & Dedeoglu, 2014; Liu et al., 2015; Zhao et al., 2015; Agag & El-Masry, 

2016; Mohseni et al., 2016, Erkan et al., 2016; Li et al., 2017). Dapat dilihat bahwa 

niat untuk membeli lebih banyak diteliti di Negara maju daripada Negara berkembang. 
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 Apabila dianalisa secara lebih mendalam, penelusuran sumber data 

internasional menunjukkan distribusi data penelitian yang bersumber dari Negara 

maju meliputi Negara United States (Chiang & Jang, 2007; He & Song, 2008; Bai et 

al., 2008; Shukla, 2009; Park & Lennon, 2009; Barber et al., 2010; Ali, 2016; Dedeke, 

2016; Jeon et al., 2016; Erkan et al., 2016), Taiwan (Chiu, 2007; Chi et al., 2009; Wu 

et al., 2011; Cheng et al., 2012; Lin et al., 2014; Chang et al., 2014; Lien et al., 2015), 

Southern Italy (Pietro & Pantano, 2013), South Korea (Park et al., 2007; Kim et al., 

2012), Portugal (Amaro & Duarte, 2016), Hong Kong (Wong & Law, 2005; He & 

Song, 2008; Wang et al., 2015) dan Australia (Sparks & Browning, 2011). 

 Penelusuran sumber data internasional menunjukkan distribusi data penelitian 

yang bersumber dari Negara berkembang diantaranya Negara China (W.G. Kim et al., 

2006; Liu et al., 2015; Zhao et al., 2015; Li et al., 2017), Egypt (Agag & El-Masry, 

2016), Brazil (Diallo, 2012), Malaysia (Sin et al., 2012; Yee et al., 2013; Mohseni et 

al., 2016), South Africa (Nunkoo & Ramkissoon, 2013), Turkey (Kucukergin & 

Dedeoglu, 2014) dan Pakistan (Awan et al., 2015). Dari uraian diatas dapat dilihat 

bahwa penelitian yang menggunakan sumber data dari Indonesia itu tidak ada. Hal ini 

dapat memotivasi penelitian untuk mengambil sumber data dari Indonesia. 

 Niat untuk membeli dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor produk, 

faktor saluran dan niat pencarian informasi. Faktor-faktor tersebut di teliti oleh 

beberapa peneliti dari berbagai Negara yakni Wong & Law, 2005; W.G. Kim et al., 

2006; Chiang & Jang, 2007; Chiu, 2007; Park et al., 2007; He & Song, 2008; Bai et 

al., 2008; Kim et al., 2008; Shukla, 2009; Chi et al., 2009; Park & Lennon, 2009; 

Barber et al., 2010; Roest et al., 2010; Sparks & Browning, 2011; Wu et al., 2011; 
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Wen, 2012; Kim et al., 2012; Cheng et al., 2012; Diallo, 2012; Sin et al., 2012; 

Nunkoo & Ramkissoon, 2013; Pietro & Pantano, 2013; Yee et al., 2013; Lin et al., 

2014; Chang et al., 2014; Kucukergin & Dedeoglu, 2014; Lien et al., 2015; Wang et 

al., 2015; Liu et al., 2015; Zhao et al., 2015; Awan et al., 2015; Agag & El-Masry, 

2016; Ali, 2016; Dedeke, 2016; Mohseni et al., 2016; Amaro & Duarte, 2016; Jeon et 

al., 2016; Erkan et al., 2016; Li et al., 2017. 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Faktor Produk terhadap Niat untuk Membeli 

 Faktor Produk terdapat beberapa indikator diantaranya harga, merek, kondisi, 

ulasan dan variasi Harga merupakan atribut penting dari suatu produk yang 

mempengaruhi keberhasilan usaha. Harga tidak hanya mempengaruhi pembelian 

konsumen tetapi juga mempengaruhi niat pembelian konsumen secara tidak langsung 

melalui ulasan online hotel (Chiang & Jang, 2007).  Sebuah merek hotel akan dibuat 

berdasarkan informasi dari retailer tentang saluran yang telah dibeli oleh pembeli 

multi-saluran (Kwon & Lennon, 2009). Faktor kondisi dikelompokkan berdasarkan 

faktor produk karena mengacu pada kebijakan pembatalan diantaranya batas waktu 

pembatalan, biaya pembatalan, non-refundable untuk harga diskon (DeKay et al., 

2004). Faktor ulasan produk dikategorikan ke dalam faktor produk karena ulasan 

hotel melibatkan produk hotel dan kualitas pelayanan hotel (Gretzel, 2007). Faktor 

ragam produk dikelompokkan ke dalam faktor produk karena ragam produk terkait 

dengan jenis kamar, tipe kamar, fasilitas dan lainnya (O’Connor, 2003). 

 Setiap pembeli akan mempertimbangkan harga produk yang akan dibeli sesuai 

manfaat yang akan didapatkannya. Oleh karena itu, suatu perusahaan harus memilih 
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dan menetapkan strategi harga dengan baik agar mendapatkan banyak pembelinya. 

Faktor harga memiliki pengaruh yang paling besar untuk mempengaruhi niat pembeli. 

Jika suatu produk mempunyai image yang baik maka brand tersebut akan dikenali 

oleh banyak orang dan menimbulkan sebuah keputusan pembelian dimana konsumen 

tertarik untuk membeli produk tersebut. Setiap turis akan membaca ulasan online 

sebelum merencanakan sebuah perjalanan. Ulasan online menjadi sumber informasi 

bagi para turis untuk perencanaan perjalanan seperti objek yang dicari, produk yang 

berupa ulasan, foto, tempat maupun fasilitas serta rekomendasinya. 

 Pengaruh faktor produk terhadap niat untuk membeli diteliti oleh Lien et al., 

2015; Dedeke, 2016; Lin et al., 2014; Chang et al., 2014; Mohseni et al., 2016; Yee 

et al., 2013; Chi et al., 2009 dan Park et al., 2007. Para peneliti tersebut 

mengungkapkan hasil yang sama tentang faktor produk berpengaruh terhadap niat 

untuk mebeli. 

2.3.2 Pengaruh Faktor Produk terhadap Niat Pencarian Informasi 

 Konsumen akan melakukan evaluasi untuk melakukan pembelian produk atau 

jasa dalam proses pengambilan keputusan membeli. Pengambilan keputusan membeli 

terdiri dari beberapa tahap, yaitu pengenalan produk, pencarian informasi, evaluasi 

alternatif dan keputusan pembelian. Setelah konsumen tertarik dengan produknya, 

konsumen akan terdorong untuk menggali informasi yang lebih dalam karena 

seseorang akan lebih peka terhadap informasi produk. Setelah itu, orang akan mulai 

aktif mencari informasi dengan bertanya kepada teman, mendatangi toko untuk 

mencari tahu atau menelusuri internet untuk membandingkan spesifikasi dan harga 

produk tersebut. 
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 Proses keinginan membeli yang di lakukan oleh konsumen adalah mencakup 

beberapa pertimbangan aspek seperti harga, merek, ulasan dan variasi. Konsumen 

juga menjadikan sumber informasi sebagai dasar keinginan untuk membeli. Sumber 

informasi dapat berupa dari teman, keluarga, komunitas, dan media yang bersifat 

offline ataupun online. Jadi suatu perusahaan harus memberikan informasi yang 

diperlukan untuk mempengaruhi konsumen dalam pembelian produk. 

 Pengaruh faktor produk terhadap niat pencarian informasi di teliti oleh Lien et 

al., 2015; Agag & El-Masry, 2016; Dedeke, 2016; Jeon et al., 2016; Kim et al., 2008. 

Para peneliti mengungkapkan hasil yang sama tentang faktor produk berpengaruh 

terhadap niat pencarian informasi. 

2.3.3 Pengaruh Faktor Saluran terhadap Niat untuk Membeli 

 Faktor saluran terdiri dari beberapa indikator, diantaranya kualitas situs, cara 

pembayaran dan hubungan pelanggan. Kualitas informasi situs adalah faktor 

signifikan yang menentukan niat pembeli untuk membeli produk hotel, semakin 

banyak informasi tentang produk yang tersedia, semakin mudah untuk melakukan 

pemesanan (Jeongand Gregoire, 2003; Wong & Law, 2005; Wen, 2012). Pembayaran 

adalah sebuah cara pembayaran dalam melakukan suatu transaksi. Metode 

pembayaran dapat mempengaruhi niat pembelian (Wong & Law, 2005). Hubungan 

pelanggan dapat dibangun dalam kepercayaan, kemudahan penggunaan, kenikmatan 

yang dirasakan yang menimbulkan efek positif terhadap niat pembelian pelanggan 

(Chiu et al., 2009).  

Konsumen akan menilai sebuah produk dari berbagai alternatif yang ada 

melalui kualitas informasi yang disediakan akurat & tepat, memiliki reputasi yang 
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baik, aman untuk melakukan transaksi, mengamankan data personal pelanggan, 

mengakses dengan mudah, dan penampilan yang atraktif. Peningkatan nilai pada 

kualitas situs tersebut akan mempengaruhi niat konsumen untuk membeli. Selain itu, 

metode pembayaran juga mempengaruhi niat pembelian karena sebagai bagian dari 

transaksi yang melibatkan informasi pribadi penting pelanggan. Keamanan dalam 

sistem pembayaran eletronik akan meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam 

melakukan transaksi. 

Pengaruh faktor saluran terhadap niat untuk membeli di teliti oleh Wong & 

Law, 2005; He & Song, 2008; Ali, 2016; Dedeke, 2016; Chang et al., 2014; Barber et 

al., 2010; Kucukergin & Dedeoglu, 2014; Jeon et al., 2016; Bai et al., 2008; Wang et 

al., 2015; W.G Kim et al., 2006; Roest et al., 2010; Zhao et al., 2015; Wu et al., 2011; 

Park et al., 2017. Para peneliti tersebut mengungkapkan hasil yang sama tentang 

faktor saluran berpengaruh terhadap niat untuk membeli. Dimensi-dimensi tersebut 

secara positif memotivasi para turis untuk bermaksud melakukan pembelian. 

2.3.4 Pengaruh Faktor Saluran terhadap Niat Pencarian Informasi 

 Teknik pengukuran kualitas situs berdasarkan persepsi pengguna akhir ialah 

webqual. Webqual merupakan alat untuk mengukur kualitas informasi, kegunaan dan 

kualitas interaksi pelayanan pada situs. Definisi kualitas informasi adalah kualitas 

situs yang terdiri dari isi, kesesuaian dan bentuk informasi, jumlah, akurasi dan 

relevansi tentang produk atau jasa pada situs. 

 Sebuah niat konsumen untuk membeli akan dipengaruhi oleh efisiensi untuk 

pencarian, harga bersaing, kualitas yang baik dan interaksi (informasi, navigasi, 

keamanan dan load time). Jika desain situs menarik dan kemudahan dalam 
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pengoperasian situs akan memberikan pengalaman positif bagi pengguna. Konsumen 

akan merasa tertarik dengan mencari informasi di situs tersebut.  Semakin baik 

kualitas informasi yang disediakan pada kegunaannya maka niat untuk membeli 

konsumen akan semakin tinggi. 

 Pengaruh faktor saluran terhadap niat pencarian informasi diteliti oleh Wong 

& Law, 2005; He & Song, 2008; Ali, 2016; Dedeke, 2016; Chang et al., 2014; Barber 

et al., 2010; Kucukergin & Dedeoglu, 2014; Jeon et al., 2016; Bai et al., 2008; Wang 

et al., 2015; W.G Kim et al., 2006; Roest et al., 2010; Zhao et al., 2015; Wu et al., 

2011; Park et al., 2017; Cheng et al., 2012; Erkan et al., 2016. Para peneliti tersebut 

mengungkapkan hasil yang sama tentang faktor saluran berpengaruh terhadap niat 

pencarian informasi. 

2.3.5 Pengaruh Niat Pencarian Informasi terhadap Niat untuk Membeli 

 Niat untuk membeli merupakan suatu faktor yang mempengaruhi tindakan 

konsumen untuk membeli atau tidak terhadap produk tersebut. Konsumen akan 

memutuskan untuk membeli melalui tahap pencarian informasi, keinginan membeli 

atau tidak, evaluasi alternatif dan lain-lain. Selain harga, merek, variasi produk dan 

kualitas situs, pencarian informasi juga menjadi salah satu teknik yang dilakukan oleh 

konsumen untuk memutuskan untuk membeli atau tidak. 

 Pencarian informasi sangat mempengaruhi niat pembelian. Pencarian 

informasi bisa berupa ulasan produk tersebut, kelebihan dan kekurangannya, nilai 

produk, kepercayaan, popularitas, keamanan dalam bertransaksi dan lain-lain. 

Semakin popularitas suatu website, maka konsumen akan lebih percaya terhadap 

realibilitas website tersebut. Dalam pengambilan keputusan pembelian konsumen 
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memerlukan tingkat pencarian informasi yang lebih trusted, maka sangat memerlukan 

usaha dan waktu yang banyak untuk melakukan proses keputusan. 

 Pengaruh niat pencarian informasi terhadap niat untuk membeli diteliti oleh 

Wong & Law, 2005; He & Song, 2008; Ali, 2016; Dedeke, 2016; Chang et al., 2014; 

Barber et al., 2010; Kucukergin & Dedeoglu, 2014; Jeon et al., 2016; Bai et al., 2008; 

Wang et al., 2015; W.G Kim et al., 2006; Roest et al., 2010; Zhao et al., 2015; Wu et 

al., 2011; Park et al., 2017; Cheng et al., 2012; Erkan et al., 2016. Para peneliti 

tersebut mengungkapkan hasil yang sama tentang niat pencarian informasi 

berpengaruh terhadap niat untuk membeli. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

       

 

    

 

 

 

Gambar 2.1 Perumusan Hipotesis, sumber: Data Primer diolah, 2019 

 

H1: Faktor produk berpengaruh signifikan terhadap niat untuk membeli.  

H2:  Faktor produk berpengaruh signifikan terhadap niat pencarian informasi. 

H3:  Faktor saluran berpengaruh signifikan terhadap niat untuk membeli.  

H4:  Faktor saluran berpengaruh signifikan terhadap niat pencarian informasi.  

H5:  Niat pencarian informasi berpengaruh signifikan terhadap niat untuk membeli.  
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