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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Perilaku Belanja Online 

Dengan hadirnya internet, perdagangan elektronik berbasis internet terus 

dikembangkan dan mampu menyediakan kebutuhan individual untuk mendapat 

informasi tentang produk dan layanan dengan mudah. Hal ini menuntut setiap 

organisasi komersial menyesuaikan kegiatan bisnisnya untuk mulai menjadikan 

internet sebagai media promosi, serta menawarkan fasilitas pembelian online. 

Seperti banyak inovasi lainnya, “belanja online” telah menjadi bagian dari 

kehidupan kita. 

Bisnis internet telah menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif, 

memahami fitur perilaku pembeli online menjadi lebih penting. Selain itu, harus 

dianalisis oleh penjual online bahwa “mengapa sebagian masih memilih untuk 

tidak membeli online”. Sikap pelanggan terhadap penggunaan internet dan 

perspektif mereka terhadap e-shopping dianalisis dalam Sivakumar dan 

Gunasekaran (2017), yang menemukan bahwa biaya dan kecepatan internet 

adalah faktor inti yang mempengarhui tingkah laku atau perilaku dalam 

melakukan belanja online.   

Belanja online adalah salah satu model bisnis penting dalam e-commerce 

Katawetawaraks dan Wang (2011). Jika penjual online ingin membujuk dan 

mempertahankan pembeli online, maka hendaklah mengetahui masalah apa yang 

dimilliki pembeli online untuk memutuskan pembelian itu dilakukan 

Katawetawaraks dan Wang (2011). Untuk lebih memahami perilaku belanja 
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pelanggan online, penjual dapat meningkatkan atau membuat program pemasaran 

yang efektif untuk pelanggan mereka, Katawetawaraks dan Wang (2011). 

Widiyanto dan Prasilowati (2015) mengatakan bahwa kegiatan belanja 

online merupakan transaksi ritel dengan pembeli/konsumen, sehingga enimbulkan 

keputusan pembelian secara online. Manfaat dalam pembelian online ialah 

pembeli/konsumen dapat melihat barang-barang atau produk yang ditawrkan 

melalui media web atau aplikasi.  

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Online shopping behavior merupakan topik penelitian yang masih sering 

digunakan pada penelitian-pelitian sebelumnya. Peneliti melakukan pencarian  

database jurnal  Emerald Insight dan juga Google Scholar dengan password 

‘online shopping behavior’ peneliti memperoleh sebanyak 25 jurnal internasional 

mengenai perilaku belanja online. Peneliti melakukan survey dan juga 

mengumpulkan menjadi satu pada meta analisis pribadi peniliti. Oleh sebab itu, 

penelitian tentang perilaku belanja online  dianggap masih menjadi topik yang 

menarik untuk diteliti.  

Menurut hasil survey dan telah diteliti oleh peneliti tentang  perilaku 

berbelanja online, masih cukup banyak jurnal yang di publikasikan yang diteliti 

baik Negara maju maupun berkembang. Walaupun pada kasus ini Negara maju 

hanya 20% dan Negara berkembang meiliki 80% dari hasil penulusuran.menurut 

hasil survey penelitimenggunakan internet, terdapat lebih dari 25 jurnal 

internasional yang membahas mengenai perilaku berbelanja online. 20 penelitian 

yang terkumpul dan dimasukkan dalam meta analisis berasal dari negara 

berkembang dan 5 penelitian lagi berasal dari negara maju. Dalam data penelitian 
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di Negara maju yaitu: Swedia Hashim Shahzad (2015); Hasslinger et al., (2007); 

Sultan dan Uddin (2011), Ceko Veronika (2013) dan USA Katawetawaraks dan 

Wang (2011). Kemudian yang berasal dari Negara berkembang, yaitu: China 

Meixian (2015); Su dan Huang (2014), India Khan dan Chavan (2015); Lakshmi 

(2016); Nagra dan Gopal (2013); Sinha dan Kim (2012); Sivakumar dan 

Gunasekaran (2017), Iran Habibabadi et al,. (2012); Moshrefjavadi et al.,( 2012), 

Malaysia Delafrooz et al., (2010); Lim et al., (2014); Maiyaki et al., (2016); 

Muda et al., (2016); Salahuddin et al., (2016), Pakistan Arshad et al., (2015); 

Khan et al., (2014) ; Tariq et al., (2016), Saudi Arabia Almousa (2014), Turki 

Sakarya dan Soyer (2013) dan Khanh dan Gim (2014). Data tersebut 

menunjukkan hasil  bahwa negara maju dan berkembang memiliki hasil yang 

berbeda, dimana jumlah negara berkembang lebih mendominasi dan cukup 

banyak dijumpai dalam survey yang dilakukan peneliti. Akan tetapi penelitian 

terkait perilaku belanja online di Indonesia masih minim, sehingga peneliti 

mengambil keputusan bahwa penelitian pada kasus belanja online masih sangat 

terbuka lebar. Itulah dasar dari penulis melakukan penelitian mengenai belanja 

online di Indonesia khususnya kota Batam.  

Menurut hasil penulusuran studi empiris yang dilakukan peneliti, Pada 

tahun 2010 terdapat 1 penelitian Delafrooz et al.,  (2010), pada tahun 2011 

terdapat 2 penelitian Katawetawaraks dan Wang (2011); Sultan dan Uddin (2011), 

pada tahun 2012 terdapat 2 penelitian Habibabadi et al., (2012); Moshrefjavadi et 

al., (2012), pada tahun 2013 terdapat 3 penelitian  Nagra dan Gopal (2013); 

Sakarya dan Soyer (2013); Veronika (2013), pada tahun  2014 terdapat 4 

penelitian(Almousa, 2014; Khanh dan Gim, 2014; Lim et al., 2014; Su dan 
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Huang, 2014), pada tahun 2015 terdapat 4 penelitian Arshad et al., (2015); 

Shahzad (2015); Khan dan Chavan (2015); Meixian (2015), pada tahun 2016 

terdapat 5 penelitian Lakshmi (2016); Maiyaki et al., (2016); Muda et al., (2016); 

Salahuddin et al., (2016); Tariq et al., (2016), pada tahun 2017 terdapat 2 

penelitian Sinha dan Kim (2012); Sivakumar dan Gunasekaran (2017). Setelah 

diamati oleh peneliti, penelitian terkait perilaku belanja online dari tahun 2007-

2019 topik tersebut masih menarik untuk diteliti. Hal tersebut menjadi salah satu 

dasar penulis untuk terus melakukan penelitian ini hingga selesai.   

Hasil dari analisis yang dilakukan peneliti dapat di akses/unduh secara 

full-text terkait dengan perilaku berbelanja online menunjukan banyak variable 

yang telah teruji. Variabel-variabel tersebut diantaranya yaitu attitude, 

convenience, financial risk, product risk, convenience Risk, non-delivery risk, 

Return Policy ,dll. Dari literature yang telah dibuat peneliti terdapat 4 variabel 

yang paling sering digunakan, yaitu : attitude Habibabadi et al., (2012); 

Moshrefjavadi et al., (2012); Sinha dan Kim (2017); Su dan Huang (2014), 

convenience Almousa (2014); Arshad et al., (2015); Delafrooz et al., (2010); 

Maiyaki et al., (2016); Tariq et al., (2016) dan financial risk Arshad et al., (2015); 

Habibabadi et al., (2012); Moshrefjavadi et al., (2012); Sinha dan Kim (2012); 

Tariq et al., (2016). Hasil dari studi diatas menunjukkan bahwa  variabel sikap, 

kenyamanan dan resiko keuangan berpengaruh terhadap perilaku online shopping. 

Salahuddin et al., (2016) mengatakan niat beli terdapat pengaruh yang 

positif secara signifian terhadap perilaku belanja online. Namun yang menjadikan 

batasan atau kelemahan yaitu salah satunya sampel yang digunakan terbatas hanya 

pada mahasiswa dari universitas tertentu.   
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Moshrefjavadi et al., (2012), melakukan penelitian dengan hasil financial 

risk dan  risiko non-pengiriman memiliki efek yang negatif kepada sikap terhadap 

perilaku belanja online. Artinya, pengecer elektronik harus membuat situs web 

mereka lebih aman dan meyakinkan pelanggan untuk pengiriman produk mereka. 

Sikap, memiliki efek positif terhadap belanja online, karena variabel sikap 

memberikan kontribusi besar dalam belanja online. Demikian juga norma 

subyektif berpengaruh positif pada perilaku belanja. Hal ini berarti semakin 

banyak orang yang menyarankan belanja online. Inovasi spesifik domain memiliki 

efek positif pada perilaku belanja online, hal ini berarti bahwa spesialis pemasaran 

harus menargetkan masyarakat ini dalam perumusan strategi pemasaran mereka 

untuk efektivitas program pemasaran mereka yang lebih baik. 

Meixian (2015), dalam penelitiannya mendefinisikan kenyamanan 

belanja online sebagai penurunan harga non-moneter, atau secara khusus, 

penurunan waktu, energi fisik dan energi mental yang dihabiskan untuk 

memperoleh barang atau jasa melalui belanja online. 

2.3  Hubungan Antar Variable 

2.3.1 Hubungan antara Risiko Keuangan dengan Sikap 

Tidak dipungkiri, setiap keputusan mengandung risiko yang mampu 

untuk dipersepsikan. Dalam kaitannya dengan berbelanja online, financial risk 

dijadikan salah satu kemungkinan yang mempengaruhi konsumen. Pengetahuan 

pembeli yang kurang akan transaksi online, dan kekhawatiran dalam penyebaran 

informasi perbankan menjadi keraguan bagi para pengguna dalam melakukan 

transaksi belanja online.  Berdasarkan asumsi tersebut di atas, penulis mengambil 
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suatu asumsi bahwa financial risk mempunyai pengaruh dalam menentukan sikap 

pembeli untuk mengambil keputusan dalam setiap pembelian online. 

Peneliti Moshrefjavadi et al., (2012), menyebutkan variabel financial risk 

mendukung secara signifikan kepada sikap konsumen dalam berbelanja online.  

Dengan demikian, takut akan kehilangan uang dan informasi detail finansial 

memiliki efek negatif pada sikap terhadap berbelanja online. 

Almousa (2014) mengatakan bahwa risiko keuangan konsumen memiliki 

efek negatif yang kuat pada sikap dan juga niat konsumen untuk melakukan belanj 

melalui internet. Hasil dari penelitian ini juga membuktikan bahwa risiko yang 

dirakan oleh konsumen dapat mengurangi niat dalam membeli melalui internet.  

Risiko keuangan mempengaruhi sikap konsumen terhadap belanja online 

tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen online. Hasilnya 

menunjukkan bahwa konsumen online di Gotland tidak memiliki rasa takut akan 

kerugian finansial selama berbelanja di internet Hashim, (2015) 

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Khan dan Chavan (2015) 

menunjukkan bahwa risiko keuangan dan risiko non-pengiriman memiliki efek 

negatif pada sikap terhadap perilaku belanja online. Artinya, e-retailer harus 

membuat situs web mereka lebih aman dan meyakinkan pelanggan untuk 

pengiriman produk mereka. memiliki efek Positif pada sikap terhadap belanja 

online pada perilaku belanja online konsumen menunjukkan bahwa variabel sikap 

mempertimbangkan memberikan kontribusi besar dalam belanja online. 

2.3.2 Hubungan antara Kenyamanan dengan Sikap 

Kenyamanan adalah kunci untuk memahami perilaku belanja, dimana hal 

tersebut memiliki peningkatan yang signifikan bagi konsumen. Meixian (2015), 

Imadatul Khairiyah. Analisa Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Belanja Online  di Kota 
Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



16 
 

  Universitas Internasional Batam 

mendefinisikan kenyamanan lebih singkat sebagai “Pengurangan dalam jumlah 

atau waktu konsumen dan/atau energi yang dibutuhkan untuk memperoleh, 

menggunakan, dan membuang atau produk atau layanan relatif terhadap waktu 

dan energi yang dibutuhkan oleh penawaran lain dalam kelas produk/layanan”, 

dan menyarankan konstruksi dua dimensi yang diatur dalam fase akuisisi, 

penggunaan, dan pembuangan. Menurut Kelley (2006) dalam Meixian (2015) 

mendefinisikan biaya kenyamanan sebagai “pengeluaran waktu, energi fisik dan 

saraf, dan uang yang diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, 

dan untuk mendapatkan kepemilikan atas barang dan jasa”. 

Keputusan dalam berbelanja online tidak terlepas dari adanya rasa 

nyaman dalam berbelanja. Sebagai konsumen, khusus dalam kaitannya dengan 

berbelanja online, perasaan nyaman dalam bertransaksi, dalam dilayani, turut 

menjadi faktor yang menentukan pembelian suatu produk barang atau jasa. 

Nyaman untuk tidak terburu-buru dalam memilih atau membandingkan produk, 

nyaman dalam lingkungan untuk akses informasi, dan nyaman bertransaksi, 

menjadi pengaruh dalam menentukan sikap terhadap berbelanja online. 

Penelitian oleh Khan dan Chavan (2015), menyatakan bahwa Sikap terhadap 

belanja online penting untuk perempuan tetapi tidak untuk laki-laki. Ini artinya 

meski konsumen pria India merasa belanja online mudah, dan menikmati 

menggunakan internet, tetapi itu tidak memberi mereka kenyamanan untuk terus 

maju dan berbelanja online. Hal ini diperkirakan oleh kurangnya pengalaman 

dalam belanja online dan kurangnya upaya dari perusahaan untuk membuat media 

informasi yang menarik dan faktor lain. 
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Penelitian yang dilakuan oleh Tariq et al., (2016) mengatakan, risiko 

kenyamanan pada sikap terhadap belanja online tidak signifikan. Risiko produk 

dan kenyamanan adalah masalah risiko penting dan cukup besar untuk tidak 

berbelanja online. 

2.3.3 Hubungan Risiko Keuangan terhadap Perilaku Konsumen dalam 

Belanja Online 

Moshrefjavadi et al., (2012) mengatakan, risiko keuangan terdapat efek 

yang negatif pada perilaku belanja online. Ini artinya, suatu penyedia jasa flatform 

belanja online harus membuat situs web lebih aman dan lebih meyakinkan para 

penggunanya.  

Peneliti Arshad et al., (2015) mengatakan bahwa, risiko keuangan 

mengarah ke hubungan perilaku pembelian konsumen online dan hubungan ini 

menunjukkan bahwa risiko keuangan harus rendah agar mendapatkan perilaku 

belanja online yang baik atau positif.  

Peneliti Sakarya dan Soyer (2013) mengatakan konsumen Inggris lebih 

sering melakukan belanja online dibandingkan konsumen Turki, Alasannya yaitu 

karena masalah keamanan. Bagi konsumen Inggris dan Turki, kekhawatiran 

terhadap keamanan adalah salah satu kelemahan penting dari belanja online. 

2.3.4 Hubungan Kenyamanan terhadap Perilaku Konsumen dalam 

Belanja Online 

Moshrefjavadi et al., (2012), mengatakan bahwa semakin banyak metode 

pembelian di populerkan pada masyarakat luas. Artinya ialah para pengguna 

flatform  media belanja online merasa nyaman dan juga menyarankan banyak 

orang untuk belanja online.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Maiyaki et al., (2016) memiliki hasil yan 

berbeda, peneliti mengatakan bahwa kenyamanan terhadap perilaku belanja online 

tidak memiliki hubungan yang signifikan.  Hal tersebut disebabkan oleh faktor-

faktor yang kurang berpengaruh dan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap 

perilaku belanja online. 

Arshad et al., (2015) mengatakan bahwa, kenyamanan berlaku untuk 

hubungan yang menunjukkan bahwa semakin rendah risiko maka semakin besar 

pula respon beli positif yang diharapkan dari pembeli online. 

Sinha dan Kim (2012) mengatakan bahwa, kenyamanan tampaknya 

menjadi satu-satunya faktor yang signifikan berpengaruh terhadap pembelian 

online konsumen di India. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

perilaku konsumen pria / wanita. Risiko dirasakan signifikan untuk pria tetapi 

tidak untuk wanita, kecuali kenyamanan. Sikap perempuan telah menjadi faktor 

penting bagi perilaku belanja online, sedangkan di antara inovasi laki-laki adalah 

signifikan yang berarti perempuan membingkai pendapat mereka, maka mereka 

akan melanjutkan tanpa mempertimbangkan risiko jika prosesnya mudah dan 

ramah pengguna sementara laki-laki akan mengukur berbagai risiko sebelum 

berbelanja online. 

Konsumen akan melakukan transaksi belanja online jika ada pengalaman 

konsumen yang baik sebelumnya, jika konsumen puas dengan produk dan 

layanan, dan jika ada risiko pada tingkat minimum daripada dia akan membeli lagi 

untuk dimasa depan, yang berarti dia akan loyal Lakshmi (2016). 

Sultan dan Uddin (2011) memberikan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi belanja online. terdapat variabel kenyamanan yaitu faktor yang 
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paling mempengaruhi kedua pada penelitian dan juga keamanan terutama masalah 

keamanan sangat penting saat berbelanja online. 

2.3.5 HubunganxSikapxBerpengaruhxterhadapxPerilakuxKonsumen 

dalam BelanjaxOnline 

Dewi dan Ardani (2015), berpendapat bahwa sikap (attitude) belanja 

online  merupakan perasaan konsumen yang dicapai perilaku pembelian melalui 

internet. Dalam pengetahui sikap konsumen, perlu untuk kita mengetahui 

karekteristik dari konsumen dan juga sikap dari konsumen dalam melakukan 

perbelanjaan online. Sikap menurut studi pemasaran ialah suatu bagian dalam 

mengenal konsumen dan perilakunya secara baik.  

Widiyanto dan Prasilowati (2015) menyatakan persepsi dalam 

kemudahan bertransaksi terbukti tidak begitu signifikan mempengaruhi keputusan 

dalam berbelanja online. Akan tetapi persepsi ini sangat memiliki pengaruh dalam 

sikap seseorang dalam melakukan belanja online. Sikap (attitude) bukan variabel 

intervening yang berpengaruh untuk perilaku belanja online. 

Namun untuk penelitian oleh Moshrefjavadi et al., (2012), 

memperlihatkan hasil sikap merupakan variabel penting dalam melakukan 

transaksi belanja online. Sikap memiliki efek positif terhadap belanja online pada 

perilaku belanja online konsumen menunjukkan bahwa variabel sikap 

mempertimbangkan memberikan kontribusi besar dalam belanja online. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Sinha dan Kim (2012) juga telah 

mengungkapkan bahwa sikap terhadap belanja online merupakan prediktor 

signifikan untuk melakukan pembelian online. 
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2.3.6 Hubunngan Tidak Langsung antara Risiko Keuangan, Kenyamanan 

dan Sikap terhadap Perilaku Belanja Online 

Mengli (2016) mengatakan bahwa, sebagian besar faktor mengarah ada 

pembentukan sikap terhadap perilaku dalam belanja online. Berdsarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Chin et al., (2005), yang melaporkan bahwa sikap konsumen 

terhadap pengguna aplikasi belanja online dipengaruhi oleh banyak faktor dan 

beranggapan bahwa sikap merupakan variabel yang memiliki pengaruh kuat 

antara varibel independen dengan dependen. Peneliti Su dan Huang (2014) juga 

mengatakan hal yang demikian, bahwa sikap merupakan faktor penting dalam 

terjadinya perilaku pembelian online. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Untuk memberikan gambaran penelitian secara lebih jelas, berikut 

penulis berikan rancangan penelitian dan hipotesis dalam suatu bagan : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian Pengaruh dari Financial Risk dan Convenience terhadap 

Online Shopping Behavior melalui Attitude sebagai variabel intervening. 

Berikut hipotesis yang dirancang peneliti berdasarkan model di atas : 

H1: Risiko keuangan berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen dalam 

belanja online. 

Financial Risk 

Convenience 

Attitude  
Online Shopping 

Behavior 
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H2: Kenyamanan berpengaruh signifikan terhadap sikap konsumen dalam 

belanja online. 

H3: Risiko keuangan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap perilaku 

konsumen dalam belanja online. 

H4: Kenyamanan mempunyai pengaruh secara langsung terhadap perilaku 

konsumen dalam belanja online. 

H5: Sikap sebagai variabel intervening mempunyai pengaruh terhadap 

perilaku konsumen dalam belanja online. 

H6: Hubunngan Tidak Langsung Risiko Keuangan, Kenyamanan dan Sikap 

terhadap Perilaku Belanja Online. 
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