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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ajzen (1985) yang berjudul "From 

intentions to actions" telah mengusulkan sebuah teori yang disebut Theory of 

Planned Behavior (TPB). Teori ini dikembangkan dari Theory of Reasoned Action 

(TRA), yang diusulkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen pada tahun 1975. 

TPB tersebut menjelaskan proses pengambilan keputusan dan perilaku pada 

individu. Variabel dalam teori ini meliputi Attitude, Behavior, Subjective Norm, 

Perceived Behavior Control, dan Intention.  

 Attitude menggambarkan perasaan individu, kecenderungan atau 

keengganan dalam melakukan sebuah perilaku (Behavior). Subjective Norm 

mengungkapkan persepsi individu yang terpengaruhi oleh orang-orang sekitar 

(misalnya: keluarga, teman, rekan kerja dan lain-lain). Perceived Behavioral 

Control berkaitan dengan rasa ketidakpastian seorang individu yang berpengaruh 

pada perilaku secara langsung atau tidak langsung.  

Gambar 2.1 

The Theory of Planned Behavior 
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 Forsythe dan Shi (2003) dalam penelitiannya yang berjudul "Consumer 

patronage and risk perceptions in internet shopping"  bertujuan untuk memeriksa 

jenis Perceived Risk yang terkait dengan internet shopping dan hubungan dari 

jenis Perceived Risk pembeli online dan dukungan perilaku online. Ada 4 macam 

Perceived Risk yang diteliti oleh Forsythe and Shi (2003), yang meliputi: 

Financial, Product Performance, Psychological, dan Time / Convenience Risk. 

Peneliti mengambil sampel dengan mendistribusikan survei kepada 641 pengguna 

internet di Amerika Serikat. 

 Khalifa dan Limayem (2003) dalam penelitiannya "Drivers of internet 

shopping" menerapkan teori perilaku untuk menjelaskan perilaku konsumen di 

internet. Kemudian, Khalifa dan Limayem (2003) melakukan studi survei 

longitudinal untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi 

pembelian di Web dan untuk memeriksa kepentingan relatif mereka. Faktor - 

faktor tersebut antara Perceived Behavioral Control, Consumers' Attitude dan 

Subjective Norms. 

 Biswas dan Biswas (2004) dalam penelitiannya "The Diagnostic Role of 

Signals in the Context of Perceived Risks in Online Shopping" meneliti efek 

diferensial dari tiga sinyal: reputasi pengecer, biaya iklan yang dirasakan, dan 

jaminan pada persepsi risiko konsumen dalam kondisi belanja secara online dan di 

toko. Variabel yang diteliti meliputi Performance Risk, Financial Risk, 

Transaction Risk dan Attitude. Peneliti mengambil sampel pada mahasiswa dan 

mahasiswi di universitas. 
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 George (2004) dalam studinya yang berjudul "The theory of planned 

behavior and internet purchasing" menggunakan Theory of Planned Behavior 

sebagai dasar penelitian. Studi ini menyelidiki hubungan antara keyakinan tentang 

privasi internet dan kepercayaan, serta Perceived Behavioral Control dan perilaku 

pembelian online. Peneliti mengumpulkan sampel dari 193 mahasiswa Universitas 

Southeastern di Amerika Serikat. 

Gambar 2.2 

Model Penelitian The Theory of Planned Behavior and Internet Purchasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: George (2004) 
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ancaman keamanan. Peneliti mengambil sampel dengan melakukan survei 

terhadap 1.259 pengguna yang terdaftar yang telah menggunakan versi percobaan 

gratis aplikasi antivirus secara online. 

 Song dan Zahedi (2005) dalam penelitiannya "A Theoretical Approach to 

Web design in E-commerce: A Belief Reinforcement Model" mengembangkan 

suatu kerangka kerja konseptual untuk mengukur dampak dari unsur-unsur web 

desain pada keyakinan (Beliefs) dan perilaku (Behavior) pelanggan web. Dalam 

mengembangkan model teoritis (disebut sebagai Belief Reinforcement Model, atau 

BRM), peneliti menggabungkan Theory of Planned Behavior dengan teori-teori 

dalam psikologi sosial, perilaku konsumen, dan manajemen untuk 

mengkategorikan elemen web desain dan konsep aspek penting dari perilaku 

pembeli dalam web. Penelitian yang dilakukan oleh Song dan Zahedi (2005) 

mengambil sampel pada mahasiswa di sebuah universitas Midwestern. 

 Lin (2006) melakukan penelitian yang berjudulnya "Understanding 

Behavioral Intention to Participate in Virtual Communities". Berdasarkan Theory 

of Planned Behavior (TPB), peneliti mengembangkan model penelitian untuk 

mengindentifikasikan faktor-faktor sikap (Attitude), sosial (Social) dan Perceived 

Behavioral Control yang akan mempengaruhi para anggota yang memiliki niat 

(Intentions) untuk berpartisipasi dalam komunitas virtual. Peneliti mengambil 

sampel berdasarkan survei dari 165 anggota komunitas di Taiwan. 

 Korgaonkar dan Karson (2007) melakukan penelitian dengan judul "The 

Influence of Perceived Product Risk on Consumers' e-Tailer Shopping 

Preference". Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti bagaimana jenis dan 
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tingkat Perceived Product Risk (seperti Economic dan Psychosocial Risk) 

mempengaruhi preferensi untuk berbelanja dari tiga jenis e-tailers. Format e-tailer 

yang dipelajari adalah: pure play e-tailers (contohnya: Overstock.com), value-

oriented store based e-tailers (contohnya: Wal-Mart.com), dan juga prestigious 

store based e-tailers (contohnya: Bloomingdales.com).  

 Peneliti mengambil sampel pada pengguna internet atau internet 

shoppers yang berusia 18 tahun ke atas melalui survei wawancara tatap muka dan 

pembagian kuesioner. Peneliti mengelompokkan pengguna intenet menjadi 2 

kelompok: yaitu pengguna internet dari Southeast USA dan Northeast USA. Ada 

240 survei yang dikumpulkan dari Southeast USA, dan 276 survei yang 

dikumpulkan dari Northeast USA.  

 Lee, Qu dan Kim (2007) melakukan penelitian yang berjudul "A study of 

the impact of personal innovativeness on online travel shopping behavior: A case 

study of Korean travelers". Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti keputusan 

paradigma online traveler yang mungkin beragam menurut tingkat inovasi 

traveler secara pribadi. Peneliti menerapkan Reasoned Action Theory Fishbein 

dan Ajzen (1975, belief, attitude, intention and behavior) sebagai latar belakang 

teoritis. Sebuah metode convenience sampling digunakan untuk mengumpulkan 

data. Data tersebut diperoleh dari alamat email pelanggan yang berasal dari agen 

travel di Korea Selatan dan sebanyak 208 kuesioner telah digunakan dalam 

penelitian tersebut. 

 Soopramanien, Fildes dan Robertson (2007) melakukan penelitian yang 

berjudul "Consumer Decision Making, E-commerce and Perceived Risks." 
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Penelitian tersebut menunjukkan bagaimana adoption dan usage of behavior of 

the internet dan online shopping, masing-masing mempengaruhi attitude dan 

preferensi untuk menggunakan electronic commerce untuk membeli berbagai 

jenis produk dan dengan demikian menghadapi berbagai jenis risiko (Cox dan 

Rich, 1964). Peneliti mengambil sampel data pada 682 individu yang memiliki 

akses ke internet, dengan menggunakan survei pos yang dikumpulkan di wilayah 

Lancaster, Morecambe, Brighton dan Hove yang terletak di Inggris.  

 Wang et al. (2007) melakukan penelitian yang berjudul "Effects of 

Online Shopping Attitude, Subjective Norms and Control Beliefs on Online 

Shopping Intentions: A Test of the Theory of Planned Behaviour". Peneliti 

mencoba untuk memahami dan menjelaskan niat belanja online konsumen dari 

sudut pandang psikologi sosial, dengan menggunakan Planned Behaviour Theory. 

Peneliti mengambil sampel dari 92 pengguna online dan 134 non-pengguna online 

melalui online kuesioner yang dirancang secara khusus. 

Gambar 2.3 

Model Penelitian Effects of Online Shopping Attitude, Subjective Norms and 

Control Beliefs on Online Shopping Intentions 
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 Yang, Lester dan James (2007) melakukan penelitian yang berjudul 

"Attitude Toward Buying Online as Predictors of Shopping Online for British and 

American Respondents". Penelitian ini dirancang untuk memfokus pada peran 

sikap (attitudes) terhadap online shopping, baik dalam sikap positif dan negatif 

dalam mempengaruhi pembelian melalui internet. Sikap positif menangkap 

manfaat dari online shopping, sementara sikap negatif mencerminkan hambatan 

dan risiko yang terkait dengan online shopping. Penelitian ini juga 

membandingkan sikap orang-orang di Inggris dan Amerika Serikat terhadap 

online shopping.  

 Yang, Lester dan James (2007) mengambil sampel pada 185 mahasiswa 

bisnis dari sebuah universitas Amerika dan 142 mahasiswa bisnis dari sebuah 

universitas Inggris. Para responden telah diberi kuesioner dan diminta untuk 

melengkapinya secara anonim selama periode kelas. 

 Yu dan Wu (2007) melakukan penelitian yang berjudul "Determinants of 

Internet Shopping Behavior: An Application of Reasoned Behaviour Theory". 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memahami hubungan antara 

preferensi dan sikap pengguna internet terhadap pembelanjaan melalui internet 

dan niat perilaku belanja mereka. Peneliti mengambil sampel dengan 

mendistribusikan kuesioner kepada 693 mahasiswa di Taiwan. Dengan 

menggunakan Theory of Reasoned Action sebagai kerangka untuk menganalisa 

sampel niat perilaku belanja konsumen yang menggunakan internet.  

 Crespo dan Bosque (2008) melakukan penelitian yang berjudul "The 

effect of innovativeness on the adoption of B2C e-commerce: A model based on 
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the Theory of Planned Behaviour". Penelitian tersebut bertujuan untuk 

menganalisa faktor yang menyebabkan pengguna internet untuk menjadi pembeli 

online. Secara khusus, internet telah diasumsikan sebagai inovasi yang 

mempengaruhi cara individu dalam berbelanja. Peneliti telah mengadopsi Theory 

of Planned Behaviour dan mengambil sampel di Spanyol dengan 

mendistribusikan survei kepada 998 pengguna yang pernah melakukan pembelian 

melalui internet dan juga yang tidak pernah. 

 Hansen (2008) melakukan penelitian yang berjudul "Consumer values, 

the theory of planned behavior and online grocery shopping". Penelitian tersebut 

bertujuan untuk menguji hubungan Consumer Personal Values, Attitude, Social 

Norm, Perceived Behavioral Control dan kemauan untuk membeli kebutuhan 

rumah tangga secara online. Studi ini membedakan 3 kelompok konsumen; 

konsumen yang belum pernah membeli sesuatu di internet, konsumen yang telah 

membeli sesuatu di internet - tetapi bukan kebutuhan rumah tangga, dan 

konsumen yang telah membeli sesuatu di internet - yang termasuk kebutuhan 

rumah tangga. Peneliti mengambil sampel pada kalangan konsumen Swedia yang 

berjumlah 1058 orang melalui survei online. 

 Castaneda, Frias dan Rodriguez (2009) melakukan penelitian yang 

berjudul "Antecedents of internet acceptance and use as an information source by 

tourists". Tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

penerimaan aktual (Actual Acceptance) dan penggunaan masa depan (Future Use) 

internet sebagai sumber informasi pariwisata. Castaneda, Frias dan Rodriguez 

(2009) dalam penelitiannya telah menerapkan Technology Acceptance Model 
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(TAM) dimana model itu diterapkan pada sampel wisatawan internasional yang 

luas. Sebuah kuesioner terstruktur telah dipresentasikan kepada 340 wisatawan 

dari kebangsaan yang berbeda yang berkunjungan ke wilayah Andalusia di 

Spanyol. Dalam rangka memenuhi syarat untuk mengambil sampel, para 

pengunjung harus berusia diatas 18 tahun dan mereka adalah pengguna internet.  

 Crespo, Bosque dan Sanchez (2009) melakukan penelitian yang berjudul 

"The influence of perceived risk on internet shopping behavior: A 

multidimensional perspective". Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa 

pengaruh Perceived Risk dalam belanja online yang ada pada proses adopsi 

konsumen. Dengan tujuan ini, Technology Acceptance Model diambil sebagai 

kerangka acuan, yang mengusulkan Extended E-commerce Acceptance Model 

dimana model tersebut mencangkup berbagai perceived risks seperti risiko dalam 

keuangan, kinerja, sosial, waktu, psikologis, dan privasi. Peneliti mengambil 

sampel pada pengguna internet di Spanyol melalui survei pribadi dan sebanyak 

998 kuesioner yang telah diisi. 

 Manzano et al. (2009) melakukan penelitian yang berjudul "The role of 

consumer inovativeness and perceived risk in online banking usage". Tujuan dari 

penelitian adalah untuk menganalisa bagaimana inovasi konsumen dapat 

digunakan sebagai variabel untuk mempengaruhi adopsi internet banking serta 

mengurangi Perceived Risk konsumen. Dampak dari inovasi dan risiko pada 

adopsi internet banking telah diuji melalui teknik structural equation modelling. 

Peneliti mengambil sampel dari 511 pengguna layanan internet banking di 

Spanyol melalui survei internet. 

Linda, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Belanja Konsumen Secara Online, 2015 
UIB Repository(c)2015



17 
 

 

 Laohapensang (2009) melakukan penelitian yang berjudul "Factors 

influencing internet shopping behaviour: A survey of consumers in Thailand". 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelanjaan melalui internet dengan menggunakan Theory of 

Planned Behaviour, Ajzen (1991). Teori tersebut menyatakan bahwa Attitude 

konsumen, Subjective Norm dan Perceived Behavioural Control dapat 

mempengaruhi niat dan perilaku konsumen. Peneliti mendistribusikan kuesioner 

kepada 400 mahasiswa yang berasal dari 4 top universitas di Thailand. 

 Khare, Singh dan Khare (2010) melakukan penelitian yang berjudul 

"Innovativeness / Novelty-Seeking Behavior as Determinants of Online Shopping 

Behavior Among Indian Youth". Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk 

menguji hubungan Innovativeness / Novelty-Seeking Behavior pemuda India dan 

perilaku belanja mereka secara online. Sebanyak 300 mahasiswa yang belajar di 

perguruan tinggi di wilayah utara India yang berusia antara 18 dan 24 tahun yang 

berpartisipasi dalam survei. 

 Sinha (2010) melakukan penelitian yang berjudul "Factors affecting 

online shopping behavior of Indian consumers". Tujuan dari penelitian tersebut 

adalah untuk mengidentifikasi variabel yang berdampak pada perilaku pembelian 

online konsumen di India. Peneliti mengambil sampel pada masyarakat yang 

berasal dari Delhi dan juga mahasiswa di Universitas Banaras Hindu, dengan 

mendistribusikan 287 kuesioner dan 700 survei email, dan hanya 127 survei yang 

dapat digunakan oleh peneliti. 
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 Wiedmann et al. (2010) melakukan penelitian yang berjudul "Online 

distribution of pharmaceuticals: investigating relations of consumers' value 

perception, online shopping attitudes and behavior in an e-pharmacy context". 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui hubungan Consumer-

perceived values dan risks, Online shopping attitudes dan Behavior dalam konteks 

pembelanjaan farmasi secara online. Peneliti mengambil sampel pada kalangan 

konsumen yang berusia 18 tahun dan keatas, di 4 apotek online yang terpopuler di 

Jerman dengan melakukan 152 wawancara bertatap muka. 

 Keisidou, Sarigiannidis dan Maditinos (2011) melakukan penelitian yang 

berjudul "Consumer characteristics and their effect on accepting online shopping, 

in the context of different product types". Penelitian tersebut bertujuan untuk 

menguji sikap konsumen saat melakukan pembelian online dalam konteks jenis 

produk yang berbeda. Sebuah kerangka teoritis diusulkan berdasarkan faktor-

faktor penentu perilaku konsumen dan penerimaan pengguna dalam belanja online, 

serta klasifikasi produk online. Faktor-faktor yang dipilih untuk diuji adalah 

Personal Innovativeness of Information Technology (PIIT), Self-Efficacy, 

Perceived Security, Privacy, Product Involvement dan bagaimana faktor-faktor 

tersebut mempengaruhi sikap konsumen terhadap belanja online. Sebanyak 232 

pengguna internet Yunani yang terpilih untuk mengisi kuesioner. 
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Gambar 2.4 

Model Penelitian Consumer Characteristics and their Effect on Accepting Online 

Shopping, in the Context of Different Product Types 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Keisidou, Sarigiannidis dan Maditinos (2011) 

 Wang dan Tseng (2011) melakukan penelitian yang berjudul "A study of 

the effect on trust and attitude with online shopping". Tujuan dari penelitian 

tersebut adalah untuk memahami lebih baik mengenai niat pembelian pelanggan 

online. Penelitian tersebut mengusulkan sebuah model teoritis yang memperluas 

Technology Acceptance Model (TAM) dengan memasukkan dimensi Trust 

(kepercayaan) dan Attitude (sikap). Peneliti mengambil sampel dari 206 

pelanggan toko online di Taiwan dengan menggunakan survei web. 
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Gambar 2.5 

Model Penelitian A Study of the Effect on Trust and Attitude with Online Shopping

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Wang dan Tseng (2011) 

 Khan dan Rizvi (2011) melakukan penelitian yang berjudul "Factors 

influencing the consumers' intention to shop online". Tujuan dari penelitian adalah 

untuk membentuk suatu hubungan antara variabel-variabel independen dan niat 

dalam pembelian secara online. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada 

penyelidikan perbedaan niat konsumen ketika tersegmentasi berdasarkan fakor 

demografik seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan dan tingkat pendidikan. 

Variabel dependen yang digunakan adalah Intention To Buy Online, dimana faktor 

tersebut dipengaruhi oleh variabel - variabel independen lain seperti faktor 

Demographic, Perceived Risk, Website Related Factor, Shopping Convenience 

dan Relative Advantage. Peneliti mengambil sampel dari 101 warga UEA dengan 

menggunakan kuesioner yang dirancang. 

 Liang dan Lim (2011) melakukan penelitian yang berjudul "Exploring 

the online buying behaviour of specialty food shoppers". Penelitian ini 
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dengan makanan, untuk mengeksplorasi karakteristik konsumen dari perilaku 

pembelian makanan khusus secara online. Peneliti mendistribusikan survei kepada 

569 mahasiswa yang pernah membeli makanan khusus secara online. 

 Su dan Huang (2011) melakukan penelitian yang berjudul "Research on 

Online Shopping Intention of Undergraduate Consumer in China: Based on the 

Theory of Planned Behavior". Penelitian ini dilakukan untuk membangun sebuah 

model logit terhadap niat pembelian online para sarjana dan membahas faktor-

faktor utama yang berpengaruh pada pembelian online para sarjana. Su dan Huang 

(2011) mengambil sampel dengan mendistribusikan kuesioner kepada mahasiswa 

yang tertarik dalam online shopping melalui e-mail dan QQ. 

Gambar 2.6 

Model Penelitian Research on Online Shopping Intention of Undergraduate 

Consumer in China 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Su dan Huang (2011) 
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secara online. Khususnya, sifat pembelian berasosiasi dengan produk yang mahal, 

kompleks, berisiko tinggi dan kepercayaan produk seperti batu permata. Peneliti 

mengambil sampel pada 134 penjual batu permata di Thailand. Wawancara yang 

mendalam digunakan untuk mengembangkan item kuesioner penelitian. 

Wawancara tersebut terdiri dari pertanyaan terstruktur dan pertanyaan open-ended 

tentang faktor-faktor yang akan mendorong dealer untuk membeli batu permata 

secara online. 

 Habibabadi et al. (2012) melakukan penelitian yang berjudul "An 

investigation of influencing factors on attitude toward online shopping among 

Iranian consumers". Penelitian tersebut bertujuan untuk menutupi kekurangan 

penelitian sebelumnya yang mempelajari efek dari beberapa faktor utama yang 

mempengaruhi sikap terhadap online shopping. Peneliti meneliti dampak dari 

Perceived Risks, Infrastructural Variables dan Return Policy pada Attitude 

terhadap perilaku belanja konsumen secara online.  Peneliti mengambil sampel 

pada kalangan konsumen dari 5 toko online terbesar di Iran dimana 400 kuesioner 

elektronik dikirim secara acak melalui e-mail. 
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Gambar 2.7 

Model Penelitian An Investigation of Influencing Factors on Attitude toward 

Online Shopping among Iranian Consumers  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

Sumber: Habibabadi et al. (2012) 
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Gambar 2.8 

Model Penelitian An Analysis of Factors Affecting on Online Shopping Behavior 

of Consumers 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

Sumber: Javadi et al. (2012) 

 Kesharwani dan Bisht (2012) dalam penelitiannya "The impact of trust 

and perceived risk on internet banking adoption in India" mencoba untuk 

memperluas Technology Acceptance Model (TAM) dalam konteks adopsi internet 

banking di India di bawah ancaman keamanan (Security) dan privasi (Privacy). 

Peneliti telah memasukkan berbagai inhibitor dari internet banking yang 

membatasi penggunaan internet banking adoption dibawah faktor "Perceived 

Risk", dan juga mempertimbangkan peran situs web bank sebagai penentu utama 

Perceived Risk dan Perceived Ease Of Use dalam konteks layanan internet 

banking.  
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 Kesharwani dan Bisht (2012) mengambil sampel pada 1.050 mahasiswa 

di salah satu sekolah bisnis di India dengan menggunakan kuesioner. Dalam 

rangka memenuhi syarat untuk mengambil sampel, mahasiswa-mahasiswa itu 

adalah pengguna layanan internet banking. 

 Khare, Khare dan Singh (2012) melakukan penelitian yang berjudul 

"Attracting Shoppers to Shop Online - Challenges and Opportunities for the 

Indian Retail Sector". Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami dampak 

dari keyakinan normatif, usia dan jenis kelamin pada atribut belanja online dan 

akibatnya pada perilaku belanja online konsumen. Peneliti mengumpulkan data 

melalui teknik mall intersep di 3 kota India (Delhi, Noida, dan Gurgaon). 

 Hsu, Lin dan Chiang (2013) melakukan penelitian yang berjudul "The 

effects of blogger recommendations on customers' online shopping intentions". 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menguji apakah kepercayaan 

pembaca blog dalam blogger adalah signifikan dalam kaitannya dengan manfaat 

yang dirasakan dari rekomendasi blogger, dan bagaimana persepsi pembaca 

bloger mempengaruhi sikap dan perilaku pembeliannya secara online. Peneliti 

mengambil sampel melalui survei online pada 327 pengguna blog di Taiwan. 
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Gambar 2.9 

Model Penelitian The Effects of Blogger Recommendations on Customers' Online 

Shopping Intentions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hsu, Lin dan Chiang (2013) 

 Kok dan Teoh (2013) melakukan penelitian yang berjudul "Exploring 

Consumers' Attitude and Behaviour toward Online Hotel Room Reservations".  

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap dan perilaku pembelian konsumen terhadap reservasi kamar 

hotel secara online. Faktor-faktor itu terdiri dari informasi, kepercayaan, harga 

dan kenyamanan. Penelitian ini difokuskan kepada konsumer yang mereservasi 

kamar hotel melalui agen travel online. Peneliti mengambil sampel dengan 

melakukan studi pilot terhadap 100 responden di Malaysia. 
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Gambar 2.10 

Model Penelitian Exploring Consumers' Attitudes and Behaviours toward Online 

Hotel Room Reservations 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kok dan Teoh (2013) 

 Liu, Burns dan Hou (2013) melakukan penelitian yang berjudul 

"Comparing online and in-store shopping behavior towards luxury goods". 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk membandingkan dan membedakan 

perilaku pembelian barang mewah secara online dan di toko. Ada 2 penelitian 

yang disajikan. Studi satu bersifat kualitatif dan studi dua bersifat kuantitatif. 

Peneliti mengambil sampel pada 119 pelanggan toko dan 91 pelanggan online. 

 

2.2 Definisi Online Shopping Behavior 

 Online Shopping Behavior (juga disebut perilaku pembelian secara 

online) mengacu pada proses pembelian produk atau jasa melalui internet (Li dan 

Zhang, 2002). Proses ini terdiri dari lima langkah yang mirip dengan perilaku 

belanja yang tradisional (Liang dan Lai, 2000). Dalam proses belanja online yang 

tipikal, ketika calon konsumen mengenali kebutuhan untuk beberapa barang atau 
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jasa, mereka akan membuka internet dan mencari informasi yang berkaitan 

dengan kebutuhan mereka. Mereka kemudian mengevaluasi alternatif dan 

memilih salah satu yang paling sesuai dengan kriteria mereka. Akhirnya, transaksi 

pembelian dilakukan dan layanan pasca-penjualan juga disediakan (Habibabadi et 

al., 2012). 

 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Perceived Risk 

 Perceived Risk adalah risiko dalam hal ketidakpastiaan dan konsekuensi 

yang berkaitan dengan tindakan konsumen (Bauer, 1960). Perceived Risk adalah 

sifat dan jumlah risiko yang dirasakan oleh konsumen dalam membuat keputusan 

dalam pembelian tertentu (Cox dan Rich, 1964). Perceived Risk diartikan sebagai 

risiko-risiko yang terkait dengan pengalaman pembelian di internet dan 

kekhawatiran pembeli mengenai isu-isu privasi dan keamanan yang berkaitan 

dengan pembelian online (Miyazaki dan Fernandez, 2001).  

 Perceived Risk didefinisikan sebagai risiko yang dirasakan dalam 

pembelanjaan internet, dimana sebagai ekspektasi kerugian yang subjektif oleh 

internet shopper dalam mempertimbangkan suatu pembelian online tertentu 

(Forsythe dan Shi, 2003). Perceived Risk meningkat seiring dengan ketidakpastian 

dan besarnya konsekuensi negatif yang terkait (Lu, Hsu, dan Hsu, 2005). Risiko 

yang paling sering terkait dengan pembelanjaan online termasuk Financial Risk, 

Product Risk, Convenience Risk dan Non-Delivery Risk. 
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2.3.1.1 Pengaruh Financial Risk terhadap Attitude 

 Financial Risk adalah risiko yang terlibat dalam melakukan transaksi 

keuangan melalui internet (Sinha, 2010). Financial Risk didefinisikan sebagai 

kerugian dalam keuangan bagi pelanggan (Horton, 1976; Derbaix, 1983; Sweeney 

et al., 1999). Financial Risk didefinisikan sebagai potensi pengeluaran moneter 

yang terkait dengan pembelian harga awal serta biaya pemeliharaan produk, dan 

potensi kerugian keuangan karena penipuan (Cunningham, 1967; Roselius, 1971; 

Ingene dan Hughes, 1985; Stone dan Gronhaug, 1993).  

 Contoh dari Financial Risk adalah seperti hilangnya informasi kartu 

kredit, pencurian informasi kartu kredit, atau dikenakan biaya yang berlebihan 

(Bhatnagar, Misra, dan Rao, 2000; Forsythe dan Shi, 2003). Keengganan 

konsumen untuk memberikan informasi kartu kredit mereka melalui situs web 

telah dikutip sebagai suatu hambatan yang besar dalam pembelian secara online 

(Maignan dan Lukas, 1997). Banyak konsumen mempercayai bahwa informasi 

kartu kredit terlalu mudah untuk dicuri secara online (Caswell, 2000), sehingga 

sikap konsumen terhadap pembelian secara online akan dipengaruhi oleh risiko 

tersebut. 

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Financial Risk telah 

diidentifikasikan sebagai alasan utama konsumen memilih untuk tidak berbelanja 

secara online (Miyazaki & Fernandez, 2001; Teo, 2002). Dan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Attitude (Forsythe dan Shi, 2003; Biswas dan Biswas, 

2004; Crespo et al., 2009; Wiedmann et al., 2010; Habibabadi et al., 2012; Javadi 

et al,. 2012). 
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2.3.1.2 Pengaruh Product Risk terhadap Attitude 

 Product Risk adalah risiko yang terkait dengan membuat keputusan 

pembelian yang tidak bijaksana atau tidak tepat. Product Risk sering terkait 

dengan pembelian produk mahal, dikarenakan konsumen tidak mampu untuk 

membandingkan harga, tidak mampu dengan mudahnya mengembalikan produk, 

atau tidak menerima pengiriman pada produk yang telah dibeli (Jarvenpaa, Todd 

dan Bradd, 1997; Vijayasarathy dan Jones, 2000). Ketidakmampuan konsumen 

dalam menilai kualitas produk online yang mungkin dibatasi oleh hambatan untuk 

menyentuh, merasakan, dan mencoba produk, warna produk yang tidak akurat dan 

informasi kualitas produk yang kurang mengakibatkan peningkatan product risk 

(Forsythe and Shi, 2003). 

 Product performance Risk adalah jenis lain dari Product Risk. 

Performance risk bersangkutan dengan seberapa bagusnya kinerja produk 

berdasarkan pengetahuan, kemampuan kognitif dan harapan konsumen (Littler 

dan Melanthiou, 2006). Semakin meningkatnya harapan konsumen terhadap 

kinerja produk, maka potensi masalah kinerja produk juga akan meningkat 

(Jarvenpaa, Todd dan Bradd, 1997, Vijayasarathy dan Jones, 2000; Bhatnagar et 

al., 2000). Hal ini akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap pembelian secara 

online.  

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Product Risk memiliki 

pengaruh yang signifikan pada sikap terhadap pembelian secara online (Forsythe 

dan Shi, 2003; Biswas dan Biswas, 2004; Korgaonkar dan Karson, 2007; Crespo 

et al., 2009; Manzano et al., 2009).  
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2.3.1.3  Pengaruh Convenience Risk terhadap Attitude 

 Convenience Risk didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan 

kemudahan dalam memesan produk atau jasa melalui toko online (Sinha, 2010). 

Convenience Risk atau Time Risk dapat mengacu pada hilangnya waktu dan 

ketidaknyamanan yang timbul akibat kesulitan dalam menavigasi dan / atau 

mengirimkan pesan, menemukan situs web yang tepat, atau keterlambatan 

penerimaan produk (Forsythe dan Shi, 2003). Para konsumen sering merasa 

adanya peningkatan tingkat risiko Convenience Risk apabila kehilangan kontak 

atau koneksi dengan pengecer online (Poal dan Leunis, 1999). Sehingga sikap 

konsumen terhadap pembelian secara online juga akan dipengaruhi oleh risiko 

tersebut. 

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Convenience Risk merupakan 

faktor risiko yang signifikan dan penting untuk tidak berbelanja online (Forsythe 

dan Shi, 2003; Biswas dan Biswas, 2004). 

2.3.1.4 Pengaruh Non-Delivery Risk terhadap Attitude 

 Setelah konsumen membeli produk secara online, pengiriman adalah 

langkah akhir dari proses pembelian. Non-Delivery Risk didefinisikan sebagai 

risiko keterlambatan, ketundaan dan non-pengiriman produk yang telah dipesan 

dan dibeli konsumen (Sinha, 2010). Penundaan atau kesulitan dalam penerimaan 

barang dagangan yang dipesan telah menjadi perhatian dan kekhawatiran bagi 

pembeli online (Forsythe and Shi, 2003).  

 Semakin tinggi probabilitas atau kemungkinan non-pengiriman barang 

pesanan, maka semakin rendahnya (negatif) sikap terhadap belanja online. Alasan 
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mengapa orang-orang cenderung tidak berbelanja online karena mereka tidak 

yakin apakah barang pesanan akan dikirim atau tidak, serta kurangnya keseriusan 

dan upaya untuk membangun kepercayaan oleh pengecer online (Habibabadi et al., 

2012). 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya, Non-Delivery Risk  

merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi sikap terhadap perilaku 

pembelian secara online (Forsythe dan Shi, 2003; Biswas dan Biswas, 2004; 

Sinha, 2010; Habibabadi et al., 2012; Javadi et al., 2012). 

2.3.2 Pengaruh Trust terhadap Attitude 

 Trust telah didefinisikan sebagai kepercayaan dan kesediaan seorang 

individu untuk bergantung pada pihak lain (McKnight et al., 1998). Trust hanya 

terjadi ketika mereka yang terlibat "menjamin dan meyakinkan orang lain" dan 

memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban mereka 

(Ratnasingham, 1998). Trust diartikan sebagai "kredibilitas yang dirasakan dan 

kebajikan pihak yang dipercayai (Doney dan Cannon, 1997). 

 Trust merupakan faktor yang penting dalam transaksi online yang sukses 

(Salo dan Karjaluoto, 2007) dan juga kunci untuk menarik dan mempertahankan 

pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di internet (McKnight dan 

Chervany, 2002). Oleh karena itu, untuk mendukung transaksi konsumen, penjual 

harus menyediakan mekanisme yang terkait dengan kepercayaan (Dayal et al., 

1999; McKnight et al., 2002). Sebuah sistem pembayaran yang stabil dan aman, 

kebijakan perlindungan privasi yang jelas dan adopsi sertifikasi pihak ketiga 

adalah praktik untuk membangun kepercayaan pelanggan (Gefen et al., 2003).  
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Sehingga sikap konsumen terhadap pembelian secara online juga akan 

dipengaruhi oleh Trust. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya, Trust merupakan faktor 

yang signifikan dalam mempengaruhi sikap terhadap perilaku pembelian secara 

online (George, 2004; Lin, 2006; Wang dan Tseng, 2011; Hsu, Lin dan Chiang, 

2013; Kok dan Teoh, 2013). 

2.3.3 Pengaruh Attitude terhadap Online Shopping Behavior 

 Sikap (Attitude) belanja online adalah kondisi psikologis konsumen 

dalam melakukan pembelian di internet (Li dan Zhang, 2002). Sikap adalah 

kecenderungan konsumen sebelum mereka memasuki proses pembelian 

(Panchauri, 2002). Sikap mencerminkan perasaan individu yang menguntungkan 

atau tidak menguntungkan dalam melakukan sebuah perilaku (Ajzen, 1985). 

Menurut model perubahan sikap dan perilaku (Fishbein dan Ajzen, 1975), sikap 

konsumen dipengaruhi oleh niat. Ketika niat ini diterapkan pada perilaku belanja 

online, maka kemungkinan besar terjadinya suatu pembelian secara online. 

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, sikap terhadap belanja online 

adalah prediktor signifikan dalam membuat suatu pembelian secara online dan 

juga perilaku pembelian (Fishbein dan Ajzen, 1975; Ajzen, 1985; George, 2004; 

Lu et al., 2005; Lin, 2006; Yang et al., 2007; Yu dan Wu, 2007; Hansen, 2008; 

Sinha, 2010; Wiedmann et al., 2010;  Keisidou et al., 2011; Su dan Huang, 2011; 

Habibabadi et al., 2012; Javadi et al., 2012; Khare et al., 2012; Kok dan Teoh, 

2013). 
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2.3.4 Pengaruh Subjective Norms terhadap Online Shopping Behavior 

 Subjective Norms adalah keyakinan normatif seseorang bahwa 

perilakunya telah diterima, disemangati dan dipromosikan oleh lingkaran 

sosialnya (Chen, 2009). Subjective Norms adalah persepsi individu yang 

dipengaruhi oleh orang lain (misalnya keluarga, teman, rekan kerja) dan adalah 

sebuah keyakinan terhadap keharusan atau ketidakharusan dalam melakukan suatu 

perilaku (Ajzen, 1985). Subjective Norms terkait dengan niat seseorang karena 

sering kali orang bertindak berdasarkan persepsi mereka tentang apa yang 

dipikirkan orang lain (Chen, 2009). Apabila konsumen sering terpengaruh oleh 

opini orang lain yang bersifat positif, maka ada kemungkinan besar terjadinya 

suatu pembelian.  

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Subjective Norms berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku pembelian secara online (Ajzen, 1985; Khalifa dan 

Limayem, 2003; Yu dan Wu, 2007; Hansen, 2008; Sinha, 2010; Wiedmann et al., 

2010; Javadi et al., 2012).  

2.3.5 Pengaruh Perceived Behavioral Control terhadap Online Shopping 

 Behavior 

 Menurut Theory of Planned Behavior, Perceived Behavioral Control 

didefinisikan sebagai persepsi individual tentang kemudahan atau kesulitan dalam 

melakukan perilaku tertentu (Ajzen, 1985). Perceived Behavioral Control 

mencerminkan persepsi kendala internal (Self-Efficacy) serta kendala eksternal 

pada perilaku, seperti ketersediaan sumber daya (Ajzen, 1991; Sinha, 2010). Telah 

ditemukan bahwa Perceived Behavioral Control secara langsung mempengaruhi 
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perilaku belanja secara online (George, 2004) dan memiliki hubungan yang kuat 

dengan pembelian aktual di internet (Khalifa dan Limayem, 2003). Apabila 

seorang individu memiliki ketersediaan fasilitas atau sumber daya (contoh: 

komputer atau handphone), maka hal itu akan mempermudahkan mereka untuk 

melakukan suatu perilaku seperti pembelian secara online.  

 Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Perceived Behavioral Control 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian secara online (Ajzen, 1985; 

George, 2004; Lin, 2006; Wang et al, 2007; Hansen, 2008; Laohapensang, 2009; 

Sinha, 2010; Liang dan Lim, 2011). 

2.3.6  Pengaruh Domain Specific Innovativeness terhadap Online Shopping 

 Behavior 

 Domain Specific Innovativeness adalah "sejauh mana seorang individu 

relatif lebih awal mengadopsi suatu inovasi dibandingkan dengan anggota lain 

dari sistem itu" (Rogers dan Shoemaker, 1971). Konteks pada saat ini, Domain 

Specific Innovativeness juga disebut sebagai kemauan seorang individu, sebuah 

dorongan dan penerimaan terhadap teknologi yang baru contohnya seperti internet 

(Sinha, 2010). Pembeli online perlu belajar keterampilan teknologi baru dalam 

rangka untuk mencari, mengevaluasi dan memperoleh produk. Konsumen yang 

inovatif lebih cenderung untuk mencoba kegiatan baru (Robinson, Marshall dan 

Stamps, 2004; Rogers, 1995) dan memiliki kemungkinan besar untuk berbelanja 

online. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Crespo dan Bosque (2008), Manzano et al. 

(2009), Khare et al. (2010), Keisidou et al. (2011), Su dan Huang (2011), Javadi 
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et al. (2012) menunjukkan bahwa Domain Specific Innovativeness seorang 

individu berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian secara online. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Model penelitian yang akan digunakan penulis merupakan replikasi dari 

model penelitian sebelumnya, yaitu model penelitian dari Javadi et al. (2012) dan 

Kok dan Teoh (2013). Model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

melibatkan variabel independen yaitu Perceived Risk (Financial Risk, Product 

Risk, Convenience Risk dan Non-Delivery Risk), Trust, Domain Specific 

Innovativeness, Subjective Norms, dan Perceived Behavioral Control, dan Attitude 

sebagai variabel intervening dan Online Shopping Behavior yang merupakan 

variabel dependen. 

Gambar 2.11 

Model Penelitian Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Belanja 

Konsumen Secara Online 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Sumber: Javadi et al. (2012) & Kok dan Teoh (2013) 
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 Berdasarkan model penelitian diatas, maka hipotesis yang ingin diuji dan 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H1 : Risiko kehilangan uang dan rincian keuangan akan memiliki efek  

   negatif  pada attitude terhadap belanja online. 

H2 : Product risk akan memiliki efek negatif pada attitude terhadap  

   belanja online. 

H3 : Memiliki sebuah website yang ramah dan pelayanan yang baik  

   agar lebih membantu pelanggan untuk belanja, akan memiliki      

   pengaruh positif pada attitude terhadap belanja online. 

H4 : Ketakutan akan non-delivery order akan memiliki pengaruh  

 negatif pada attitude terhadap belanja online. 

H5 : Trust akan memiliki efek positif pada attitude terhadap belanja        

 online. 

H6 : Attitude konsumen terhadap belanja online akan memiliki efek 

 positif pada perilaku belanja online. 

H7 : Anggota keluarga, teman dan rekan-rekan yang mempunyai     

 pengalaman online, dan saran-saran mereka akan memiliki efek 

 positif terhadap perilaku pembelian online. 

H8 : Kurangnya fasilitas untuk berbelanja online akan memiliki efek  

 negatif pada perilaku belanja online. 

H9 : Pengadopsi pertama dari teknologi dan produk akan memiliki      

 efek positif pada perilaku belanja online. 
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