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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Manzano et al. (2011) menguraikan rasa kepuasan konsumen ialah 

langkah penentu untuk menentukan apa konsumen tersebut ingin berbelanja 

secara online, dalam hal ini konsumen juga sangat mudah untuk membandingkan 

tempat ini dan tempat lainnya untuk menilai apa yang konsumen perkirakan akan 

terjadi sesuai dengan ekspetasinya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Loyalitas perbankan internet: mengevaluasi peran kepercayaan, 

kepuasan, resiko yang dirasakan dan frekuensi penggunaan. Sumber : Manzano et 

al. (2011) 

Dalam penelitian ini menegaskan bahwa teori dari sifat konsumen dapat 

membentuk konsumen tersebut menjadi ingin membeli layanan tiket pesawat 

dengan alasan web tersebut dapat dikatakan aman dan terpercaya, jika dalam satu 

web memiliki info yang jelas dan menarik itu akan membuat konsumen merasa 

yakin untuk berbelanja diweb tersebut. 
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Gambar 2.2 Model integratif dari niat konsumen untuk membeli perjalanan 

online. Sumber: Suzanne Amaro, Paulo Duarte (2014) 

Penelitian ini menegaskan bahwa efek dari niat pembelian itu dapat terjadi 

jika produk yang dipasarkan memiliki informasi yang lengkap, harga yang 

ditawarkan terjangkau dan servis yang diberikan oleh pekerja sangat bagus. Hal 

hal tersebut dapat memacu konsumen untuk memiliki niat berbelanja online 

maupun belanja on the spot. 
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Gambar 2.3 Menjelajahi faktor-faktor yang memengaruhi kegunaan, kemudahan 

penggunaan, kepercayaan, dan minat beli di lingkungan online. Sumber: Yoon C. 

Cho (2015) 

Studi ini menyatakan bahwa sikap konsumen terhadap pembelian online 

dikatakan signifikan, pelanggan dapat melakukan pembelian berulang disuatu 

tempat karena sudah mempunyai pengalaman berbelanja ditempat tersebut, 

sehingga konsumen tersebut sudah merasa resiko yang akan dihadapinya sangat 

kecil dan mereka juga sudah merasa percaya terhadap produk atau jasa layanan 

yang akan diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Risiko, Kepercayaan, dan Perilaku Pembelian Online Konsumen: 

Perspektif Amerika Latin. Sumber: Bianchi, constanza,Andrews, Lynda (2012) 
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Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembelian sangat dipengaruhi oleh 

resiko yang dirasakan serta diikuti oleh rasa kepercayaan dan niat dalam 

pembelian online, ketika rasa resiko itu menjadi kecil maka rasa untuk melakukan 

pembelian semakin besar dan sebaliknya akan terjadi jika resiko yang dirasakan 

konsumen besar maka akan menjadi sangat kecil kemungkinan untuk terjadinya 

pembelian secara online. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Persepsi risiko dan kepercayaan sebagai penentu utama pembelian 

aktual, Melampaui pengaruh niat. Sumber: Indiani et al. (2015) 

Dalam studi ini menyimpulkan bahwa munculnya rasa untuk melakukan niat 

pembelian secara berulang karena adanya rasa kepercayaan konsumen dengan 

penjual serta ada rasanya kepuasan yang dirasakan oleh konsumen saat melakukan 

kegiatan pembelian yang ditawarkan oleh si penjual kepada konsumen. Lalu 

munculnya niat kepercayaan dan kepuasan itu terjadi jika adanya rasa keadilan 

yang dirasakan. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Menjelajahi niat keberlanjutan konsumen untuk B2C, belanja online, 

Perspektif keadilan dan kepercayaan. Sumber:Yen-Ting Chen and Tsung-Yu 

Chou (2011) 
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Hasil dari penelitian ini yaitu memperlihatkan adanya hubungan antar kualitas 

kepuasan konsumen, rasa kepercayaan terhadap pekerja dirumah sakit, rasa 

kepercayaan terhadap rumah sakit yang dikunjungi. Serta ada rasa yang timbul 

pada kualitas pada layanan rumah sakit, hal ini akan membuat konsumen ingin 

kembali merasakan jasa atau layanan yang diberikan. 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.7 Retensi pelanggan dalam industri pariwisata medis: Dampak kualitas, 

kepuasan, kepercayaan, dan kewajaran harga. Sumber: Heesup Han a, Sunghyup 

Sean Hyun b (2014) 

Hasil dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran bahwa perkembangan 

jaman sekarang lebih sering menggunakan pembelian secara online dan 

merasakan manfaat yang diberikan oleh si penyedia jasa, perusahaan yang 

menggunakan internet sebagai alat pemasaran utama untuk melakukan penjualan 

kepada konsumen. Perusahaan perlu menjamin bahwa data konsumen tidak 

dibocorkan ke tempat lain agar konsumen merasa puas dan percaya terhadap 

perusahaan tersebut. 
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Gambar 2.8 Pengaruh kepercayaan yang dirasakan pada perdagangan elektronik: 

Belanja online untuk produk dan layanan pariwisata di Korea Selatan. Sumber: 

Kim et al., (2010). 

Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah citra dari pengaruh perusahaan 

pada kepercayaan konsumen secara signifikan, citra perusahaan berpengaruh 

sangat besar bagi konsumen untuk mempercayainya lalu hubungan antar sales 

terhadap konsumen juga memiliki pengaruh karena hubungan yang baik akan 

membuat konsumen ingin melakukan pembelian terhadap perusahaan tersebut. 

  

 

 

 

 

Gambar 2.9 Pengaruh citra perusahaan, pemasaran hubungan, dan kepercayaan 

pada niat pembelian: efek moderat dari mulut ke mulut. Sumber : Lin et al., 

(2010). 

Gurjeet et al. (2016) menguraikan kepercayaan aspek utama dalam pembelian 

dengan situasi online ialah keperceyaan. Tetapi saat ini jika kepercayaan dalam 

online itu dirasa kurang bagi konsumen maka konsumen dapat memutuskan untuk 

tidak melanjutkan pembeliannya. Maka dari itu penting bagi vendor untuk 

menjaga reputasi perusahaan agar konsumen lebih percaya dengan vendor 

tersebut.  

 

Navigation 

functionality 

Loyalty 

Satisfaction 

 

Perceived 

security 

Trust 

Transaction 

cost 

Corporate 

image 

Purchase 

intention 

Word of 

mouth 

Trust 

Relationship 

marketing 

Veronica Francisca Dewi. Analisis Pengaruh Reputation dan Satisfaction Terhadap Purchase Intention pada Website Travelling. 
UIB Repository©2020



13 
 

Universitas Internasional Batam 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Peran kepercayaan kepercayaan dalam memprediksi niat beli. 

Sumber : Gurjeet et al., (2016). 

M. Dachyar, Liska Banjarnahor (2017 menyatakan kepercayaan merupakan 

faktor paling memperngaruhi niat pembelian, perusahaan juga perlu 

meningkatkan reputasi dan membuat nama perusahaan lebih banyak dikenal oleh 

konsumen agar konsumen lebih percaya untuk menggunakan jasa atau layanan 

yang ditawarkan oleh perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Faktor yang mempengaruhi niat beli pada e-commerce konsumen ke 

konsumen. Sumber : M. Dachyar, Liska Banjarnahor (2017) 

Hasil penelitian ini berhasil mengkonfirmasi bahwa kompetensi, integritas 

dan kebajikan merupakan dasar untuk pembentukan kepercayaan. Dengan itu 

perlu meningkatkan kepercayaan seluruh konsumen agar dapat mengundang 

pelanggan untuk melakukan pembelian secara online. 
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Gambar 2.12 Pengaruh Kepercayaan Elektronik pada Niat Beli di Jaringan 

Tinjauan Sosial Online: Kasus Tripadvisor.com. Sumber : Ali ozturen (2013) 

Hasil dari penelitian ini adalah niat melakukan pembelian berasal dari nilai 

produk atau jasa yang ditawarkan serta adanya rasa kepercayan yang didasari oleh 

kemampuan, kebajikan serta integritas dari vendor tersebut. Semua variabel yang 

ada dalam model ini dinyatakan signifikan atau semuanya memiliki pengaruh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Pengaruh Nilai Persepsi dan Kepercayaan pada Niat Membeli 

Online. Sumber : Hui Chen (2012) 
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Terdapat dari hasilnya menunjukan bahwa kepercayaan konsumen pada 

website merupakan aspek yang meningkatkan keinginan untuk menggunakan 

layanan yang direkomendasikan secara sosial melalui web, kepercayaan 

merupakan penentu penting untuk melakukan transaksi secara online. Perusahaan 

juga perlu meningkatkan kualitas website serta reputasi website untuk membuat 

pelanggan tertarik membeli diwebsite tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Anteseden dan konsekuensi kepercayaan pada rekomendasi produk 

online Studi empiris dalam belanja sosial. Sumber : Hsiao et al., (2010) 

Hasil dari penelitian ini adalah kepuasan konsumen menjadi aspek penting 

pembentuk untuk konsumen melakukan pembelian yang direkomendasi oleh 

penjual, disini rasa kepercayaan juga berperan penting untuk meningkatkan 

keinginan konsumen dalam membeli produk atau layanan yang ditawarkan. 

Semua variabel dinyatakan memberikan pengaruh secara positif. 

 

 

 

  

 

Gambar 2.15 Partisipasi konsumen dalam menggunakan agen rekomendasi 

online: efek pada kepuasan, kepercayaan, dan niat beli. Sumber : Pratibha A. 

Dabholkar a & Xiaojing Sheng b (2011) 
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Hasil penelitian ini yaitu kepercayaan merupakan aspek penting untuk 

membuat konsumen tertarik mendapatkan informasi serta ingin melakukan 

pembelian, informasi yang diberikan harus jelas dan detail agar konsumen 

mengerti apa yang diinginkannya serta memutuskan untuk melakukan pembelian 

secara online, kepercayaan terdiri dari kemampuan, integritas serta kebajikan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Dari anggota komunitas virtual hingga pembeli e-commerce C2C: 

Percaya pada komunitas virtual dan pengaruhnya terhadap niat pembelian 

konsumen. Sumber : Yaobin Lu a, Ling Zhao a, Bin Wang b (2009) 

Terdapat dari hasilnya yaitu ditemukan ada hubungan signifikan antara norma 

subyektif, kepercayaan, resiko yang dirasakan, serta pengalaman yang dirasakan 

oleh pembeli saat melakukan pembelian, jika ini digabungkan akan mendapat 

membentuk rasa ingin melakukan pembelian terhadap jasa atau barang yang 

ditawarkan. 
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Gambar 2.17 Kepercayaan dan Risiko dalam Niat Pembelian melalui Jejaring 

Sosial Online: Studi Kelompok Fokus Facebook di Thailand. Sumber : A. 

Leeraphong and A. Mardjo (2013) 

Hasil dari penelitian ini yaitu niat pembelian dari konsumen akan timbul jika 

adanya rasa kepercayaan yang didasari dari niat tersebut, serta dibutuhkannya 

hubungan antara konsumen dan penjual untuk membuat konsumen tersebut lebih 

mempercayai produk dan akan memiliki niat untuk melakukan pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.18 Kehadiran Sosial, Kepercayaan, dan Niat Pembelian Perdagangan 

Sosial: Sebuah Penelitian Empiris. Sumber : Baozhou Lu, Weiguo Fan (2009). 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hubungan untuk melakukan 

pembelian itu didasari oleh adanya kepercayaan serta risiko yang dihadapi oleh 

konsumen kecil, resiko yang dihadapi kecil akan membuat konsumen ingin 

melakukan pembelian online , jika resiko yang dirasakan besar maka konsumen 

tidak ingin melanjutkan pembeliannya. 
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Gambar 2.19 Efek dari desain situs web terhadap niat pembelian dalam belanja 

online: peran mediasi kepercayaan dan peran budaya moderat. Sumber : Ganguly 

et al., (2010). 

Variabel yang akan di uji adalah resiko, kepercayaan, serta niat pembelian. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat resiko pembelian dan kepercayaan 

dapat mendukung niat pembelian. Hasil dari penelitian ini adalah resiko 

pembelian dapat mendukung adanya kepercayaan konsumen untuk melanjutkan 

tindakan pembelian lanjut.  

  

  

 

 

 

 

Gambar 2.20 Peran mediasi kepercayaan konsumen pada pedagang online dalam 

memprediksi niat beli. Sumber : Hong et al., (2013). 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Purchase Intention merupakan rasa yang timbul pada situasi membeli 

suatu produk atau jasa layanan yang ditawarkan. Purchase intention merupakan 

model dependen pada riset yang telah dilaksanakan. 
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2.2.1  Definisi Purchase Intention 

Berdasarkan Mowen dan Minor (2010) menyatakan bahwa timbulnya niat 

merupakan langkah awal bagi semua konsumen untuk menggunakan layanan jasa 

atau produk yang ditawarkan. Lamb et al., (2010) juga menyatakan niat membeli 

merupakan sebuah cara bagi konsumen untuk menggunakan barang barang 

tersebut. Menurut Simamora dalam Hamka (2010) minat membeli seseorang akan 

muncul jika seseorang merasakan percaya produk tersebut dapat bekerja sesuai 

perkiraannya sehingga membuat konsumen merasa ingin memiliki produk dan 

layanan tersebut.  

2.3 Hubungan antar variabel  

2.3.1 Hubungan Trust terhadap Purchase Intention 

Manzano (2011) menyatakan pengaruh Trust pada Purchase Intention 

memiliki hasil yang supported dimana artinya hubungan antara pengaruh Trust 

terhadap Purchase Intention berpengaruh signifikan. Pernyataan ini juga 

didukung oleh Amaro (2014) yang dimana juga menyatakan bahwa pengaruh 

Trust dapat membuat konsumen memiliki niat membeli atau niat membeli ulang 

produk tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Yoon C. Cho (2015) menyatakan 

bahwa kepercayaan dapat membuat konsumen merasa percaya sehingga 

konsumen dapat memutuskan membeli barang yang ditawarkan. 

2.3.2 Hubungan Satisfaction terhadap Purchase Intention 

 Ting Chen (2011) menyatakan bahwa tingkat keberhasilan belanja online 

sangat tergantung pada kepuasan pengguna dan dengan itu bisa dapat membuat 

peningkatan niat melakukan pembelian ulang yang berkelanjutan. Pernyataan ini 

juga didukung oleh Dabholkar (2012) yang dimana menyatakan adanya pengaruh 

Satisfaction terhadap Purchase Intention memiliki hasil yang supported dimana 

artinya hubungan antara Satisfaction pada Purchase Intention berpengaruh 

signifikan. Penelitian dilakukan oleh Perez et al., (2017) juga menyatakan bahwa 

adanya Satisfaction pada Purchase Intention dapat membuat konsumen memiliki 

niat membeli pada sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. 

2.3.3 Hubungan Satisfaction terhadap Trust   

 Menurut H. Han (2015) kepuasan pelanggan dengan pengalaman seseorang 

dalam membeli suatu produk dapat membangun sebuah rasa kepercayaan, dan 
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dengan rasa kepercayaan tersebut dapat membuat pelanggan ingin berbelanja 

secara online. Ada juga ditemukan dari penelitian Kim et al (2011) yang 

mengatakan bahwa rata-rata pelanggan tidak akan menyelesaikan pembeliannya 

jika mereka merasa bahwa website tersebut tidak bisa dipercaya, dengan itu 

pembuat website perlu meyakinkan konsumen bahwa website yang mereka 

kunjungi adalah website yang aman agar konsumen dapat merasakan rasa nyaman 

untuk melakukan pembelian online diwebsite tersebut. Perez et al (2017) 

menyatakan kepuasan pelanggan ialah kunci utama sebagai kepercayaan 

konsumen karena dengan rasa percaya itu konsumen dapat melakukan niat 

pembelian ulang dan dengan itu juga konsumen dapat menjadi loyal. 

2.3.4 Hubungan Reputation terhadap Trust 

 Perez et al (2017) mengatakan kaitan variabel Reputation pada Trust 

dinyatakan signifikan dan dapat dikatakan bahwa terbukti mempengaruhi variabel 

Trust. Selanjutnya ada penelitian dari Ching Yuh Lu (2010) merupakan gambaran 

yang diterima konsumen mengenai penawaran produk karena dengan citra 

perusahaan yang bagus, maka konsumen dapat memperkirakan apa yang akan 

diterima oleh konsumen jika mereka melakukan pembelian di perusahaan 

tersebut. Adapun penelitian dari Gurjeet (2016) mendukung bahwa Reputation 

terhadap Trust karena dalam perusahaan reputasi menjadi langkah awal untuk 

membantu membangun kepercayaan terhadap pembelian produk secara online. 

2.3.5 Hubungan Reputation terhadap Satisfaction 

 Perez et al (2017) menyatakan nilai perusahaan yang baik mencerminkan 

kualitas layanan yang akan diberikan nantinya juga baik maka dari itu konsumen 

akan merasakan perasaan rasa puas dan nyaman terhadap perusahaan yang 

bersangkutan. Adapun penelitian dari Oznur & Pinar (2016) reputasi perusahaan 

dapat mempengaruhi persepsi kemampuan dari pihak perusahaan untuk 

menciptakan hasil yang baik untuk para pelanggannya, pelanggan akan 

mengambil pertimbangan yang ekstrim ketika memutuskan untuk berbelanja 

disuatu perusahaan yang dituju. Hung Che Wu et al (2017) menguraikan bagusnya 

reputasi perusahaan akan memberikan dampak kepuasan pada niat perilaku 

pembelian yang hasilnya cendrung positif dan biasanya konsumen akan 

menceritakan pengalaman saat berbelanja diperusahaan tersebut melalui mulut ke 
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mulut sehingga orang yang mendengarkan akan mencoba berbelanja diperusahaan 

tersebut. 

2.3.6 Hubungan Satisfaction terhadap Purchase Intention yang dimoderating 

oleh Purchase Perceived Risk 

  Menurut Perez et al (2017) menyatakan bahwa resiko yang dimaksud adalah 

konsekuensi yang diterima itu belum pasti, dengan demikian dapat diterima 

maksudnya untuk mengantisipasi bahwa ketika ada konsumen merasakan ada 

resiko tingkat tinggi dari yang akan dirasakan atau diharapkan dan kepuasan 

mereka menjadi kurang stabil. Maka dari itu jika resiko yang dirasakan saat 

belanja online rendah maka kepuasan akan memiliki pengaruh yang lebih besar 

pada kepercayaan sehingga pelanggan akan merasa aman dan dapat melakukan 

pembelian online. 

2.3.7 Hubungan Satisfaction terhadap Trust yang dimoderating oleh Purchase 

Perceived Risk 

  Penelitian dari Perez et al (2017) menyatakan bahwa karena lebih mudah 

untuk mempercayai sebuah perusahaan dengan reputasi yang baik, sangat 

disarankan bahwa reputasi dapat menjadi aspek lain untuk menentukan rasa 

kepuasan konsumen dengan adanya reputasi serta kepuasan konsumen akan 

menjadi perusahaan tersebut dapat dipercayai untuk melakukan pembelian online 

selanjutnya. 

2.3.8 Hubungan Reputation terhadap Trust yang dimoderating oleh Purchase 

Perceived Risk 

  Adapun penelitian dari Perez et al (2017) menyatakan reputasi perusahaan 

berperan sangat penting untuk menjadi tolak ukur konsumen dengan rasa percaya 

atau tidaknya terhadap perusahaan tersebut, jika reputasi perusahaan terlihat buruk 

maka tidak ada konsumen yang berani melakukan pembelian diperusahaan 

tersebut dan sebaliknya jika reputasinya baik maka akan membuat konsumen 

percaya untuk melakukan pembelian diperusahaan tersebut. 

2.3.9 Hubungan Reputation terhadap Satisfaction yang dimoderating oleh 

Purchase Perceived Risk 

 Penelitian dari Perez et al (2017) menyatakan reputasi perusahaan sebagai 

acuan penilaian konsumen, dengan itu konsumen dapat menilai produk atau 
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layanan yang disediakan oleh perusahaan dan dapat merasakan sendiri dampak 

atau efek yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Ketika resiko belanja dinilai 

rendah maka banyak juga konsumen akan tertarik untuk belanja diperusahaan. 

2.3.10 Hubungan Trust terhadap Purchase Intention yang dimoderating oleh 

Purchase Perceived Risk 

Adapun penelitian dari Perez et al (2017) menyatakan ketika resiko 

belanja tinggi konsumen akan sulit untuk percaya pada perusahaan tersebut, 

sebaliknya jika resiko belanja rendah konsumen akan mencoba untuk percaya dan 

melakukan pembelian online disitus web tersebut. Setelah konsumen merasa 

percaya dengan website tersebut akan timbul niat membeli disitus web atau 

perusahaan yang dituju, kepercayaan merupakan kunci dasar yang perlu dibangun 

oleh perusahaan maupun website karena dari situ konsumen kita dapat menjadi 

loyal. 

2.4 Model penelitian dan perumusan hipotesis  

 Purchase Intention dipengaruhi dari dimensi lainnya untuk membuat nilai 

produk dan jasa untuk konsumen atau si pemberi produk maupun jasa tersebut. 

Dengan adanya rumusan hipotesis diatas, penulis ingin meneliti tentang dasar 

dasar utama yang akan membentuk Purchase Intention.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Analisis Pengaruh Reputation dan Satisfaction terhadap Purchase 

Intention pada Website Travelling 

Pengajuan hipotesis dalam riset ini yakni:  

H1: Memiliki pengaruh signifikan positif antara Trust pada Purchase Intention 

H2: Adanya pengaruh signifikan positif antara Satisfaction pada Purchase 

Intention 

H3: Adanya pengaruh signifikan positif antara Satisfaction padaTrust 
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H4: Adanya pengaruh signifikan positif antara Reputation pada Trust  

H5: Adanya pengaruh signifikan positif antara Reputation pada Satisfaction 

H6a:Memiliki pengaruh signifikan negatif antara Satisfaction pada Purchase 

Intention yang dimoderating oleh Purchase Perceived Risk  

H6b:Memiliki pengaruh signifikan negatif antara Satisfaction pada Trust yang 

dimoderasi oleh Purchase Perceived Risk 

H6c:Memiliki pengaruh signifikan Positif antara Reputation pada Trust yang 

dimoderasi oleh Purchase Perceived Risk 

H6d:Memilki pengaruh signifikan Positif antara Reputation pada Satisfaction 

yang dimoderasi oleh Purchase Perceived Risk 

H6e: Memilki pengaruh signifikan Positif antara Trust pada Purchase Intention 

yang dimoderasi oleh Purchase Perceived Risk. 
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