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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1  Model-model penelitian terdahulu  

 Berdasarkan pada penelitian Babar, Rasheed dan Sajjad (2014), yang berjudul 

Factors Influencing Online Shopping Behavior of Consumers.  Hasil verifikasi yang 

diusulkan oleh Babar, Rasheed dan Sajjad (2014) berdasarkan 132 pengguna internet 

di Pakistan, usefulness merupakan factor yang paling penting terhadap attitude 

kosumen dalam online shopping dibandingkan ease of use dan financial risk. Dalam 

hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa adanya hubungan yang positif antara 

usefulness, ease of use dan financial risk terhadap attitude konsumen dalam online 

shopping. 

Gambar 2.1 

Factors Influencing Online Shopping Behavior of Consumers. 

  

      

    

 

 

Sumber : Babar, Rasheed dan Sajjad (2014). 
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Berdasarkan penelitian Wang dan Tseng (2011) tentang A Study of the Effect 

on Trust and Attitude with Online Shopping. Penelitian ini mengambil data melalui 

web survey sebanyak 206 responden yang pernah melakukan online shopping di 

Taiwan. Penelitian ini dilakukan  melalui model trust and technology acceptance 

model (TAM) dengan cara yang lebih komprehensif untuk memprediksi pemakaian 

website online shopping. Studi ini menunjukkan bahwa trust (kepercayaan) adalah 

masalah penting dalam mempengaruhi konsumen dalam menggunakan online 

shopping, selain itu perceived usefulness juga merupakan masalah yang penting 

dalam mempengaruhi konsumen. 

 Studi ini menunjukkan bahwa untuk menarik konsumen secara efektif dalam 

melakukan online shopping maka kita harus memperhatikan dua hal yaitu trust 

(kepercayaan) dan perceived usefulness (kegunaan yang di rasakan) dalam design 

online shop. Secara garis besar kepercayaan berbasis pada perlindungan privasi, 

akurasi deklarasi, akses yang tidak sah atau tidak dikatahui dan seterusnya. 

Kosnumen sangat memperhatikan privasi individu yang memainkan peran penting 

dalam kepercayaan. 

 Perceived usefulness dalam online shopping timbul sebagai aspek yang 

penting dalam menarik pengguna baru (pelanggan baru) dan harus dirancang secara 

hati-hati dalam hal kebutuhan pengguna untuk mencerminkan perceived usefulness 

dalam pelayanannya.  
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Gambar 2.2 

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

 

 

    

 

 

 

 

Sumber  :  Wang dan Tseng (2011) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Alkasassbeh (2014) adalah mengenai Factors 

Affecting Consumers' Attitudes toward Online Shopping in the City of Tabuk., 

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi sikap 

konsumen terhadap online shopping di kota Tabuk. 

 Penelitian ini mengambil 214 data responden yang valid dari 300 kuesioner 

yang disebarkan kepada penguna online shopping di kota Tabuk. Dalam penelitian ini 

yang di teliti adalah hubungan antara perceived usefulness, perceived ease of use, 

product involvement, dan perceived risk terhadap attitude toward online shopping.  

Di Arab Saudi ( Tabuk ) the perceived usefulness, ease of use, risk, and the 

product involvement, semua faktor ini memiliki dampak yang positif yang signifikasi 

pada sikap komsumen terhadap online shopping. 
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Gambar 2.3 

Factors Affecting Consumers' Attitudes toward Online Shopping in the City of Tabuk 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Alkasassbeh (2014) 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Javadi, Dolatabadi, Nourbakhsh, 

Poursaeedi & Asadollahi (2012) tentang An Analysis of Factors Affecting on Online 

Shopping Behavior of Consumers.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku online shopping konsumen yang mungkin salah satu faktor 

yang paling penting dari e-commerce dan bidang pemasaran. Penelitian ini 

mengambil 200 responden dari konsumen yang berbelanja melalui toko online di 

Iran. 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian faktor- faktor perceived risks, 

infrastructural variables dan return policy yang mempengaruhi terhadap sikap 

konsumen. Selain itu diuji hubungan antara subjective norms, perceived behavioral 
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control, domain specific innovativeness dan attitude terhadap perilaku konsumen 

belanja online. 

 

Gambar 2.4 

An Analysis of Factors Affecting on Online Shopping Behavior of Consumers. 
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Sumber : Javadi, Dolatabadi, Nourbakhsh, Poursaeedi & Asadollahi  (2012) 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Suwunniponh (2014) adalah  tentang 

Factor Driving Customer Intention In Online Shopping, penelitian ini bertujuan 

untuk mempelajari faktor-faktor yang memberikan kontribusi kesediaan konsumen 

untuk membeli produk secara online di Thailand, khususnya di Bangkok. 

Penelitian ini mengambil sampel sebnayak 350 responden yang telah 

memiliki pengalaman dalam melakukan online shopping di kota Bangkok,Thailand. 
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Variabel-variabel yang di teliti dalam penelitian ini adalah website quality 

(WEBQUAL), perceived ease of use, perceived usefulness (PU), trust toward online 

shopping (TRUST), attitude toward online shopping (ATTITUDE), dan intention to 

purchase online (INTENT). 

Gambar 2.5 

Factor driving consumer intention in online shopping. 
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Sumber : Suwunniponth (2014) 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Ziadat, AL-Majali, Al Muala & 

Khawaldeh (2013), yang berjudul Factors Affecting University Student’s Attitudes 

toward E-Commerce : Case of Mu’tah University. Penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap konsumen terhadap e-commerce 

di Jordan dengan menggunaka  technology acceptance model (TAM). 
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 Penelitian ini mengambil 100 responden dari mahasiswa yang telah lulus dari 

Mu’tah university di kota Jordan. Dalam penelitian ini fakor-faktor trust, awarenss, 

perceived usefulness, dan perceived ease of use di percaya memiliki dampak terhadap 

attitude toward e-comerce, yang bisa menjadi faktor utama keberhasilan dalam 

adopsi Jordan e-commerce. 

Gambar 2.6 

Factors Affecting University Student’s Attitude toward E-Commerce : Case of Mu’tah 

university 

   

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ziadat, AL-Majali, Al Muala & Khawaldeh (2013) 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rizwan, Umair, Bilal, Akhtar dan Bhatti 

(2014) yang berjudul Determinants Of Customer Intentions For Online Shopping : A 

Study From Paskistan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variable yeng 

berbeda pada niat belanja online, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk 

memperlajari damak dari prior online shopping experience (POSE) dengan perceived 

ease of use (PEOU),   perceived usefulness (PU) dan perceived risk (PR) kemudian 
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PEOU, PU, dan PR pengaruh terhadap attitude toward online shopping intention 

(ATOSi) dan selanjtnya pengarus ATOS terhadap online shopping intention (OSI). 

 

Gambar 2.7 

Determinants Of Customer Intentions For Online Shopping : A Study From 

Pakistan 
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Sumber : Rizwan, Umair, Bilal, Akhtar dan Bhatti (2014) 

 Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sinha dan Kim (2012), yang berjudul 

factors affecting indian consumers’ online buying behavior. Dalam penelitian ini di 

teliti hubungan  perceived risk dan service and infrastructure terhadap attitude. 

Hubungan antara technology specific innovativeness, attitude, subjective norm dan 

perceived behavioral control terhadap online shopping behavioral. 
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Gambar 2.8 

Factors Affecting Indian Consumers’ Online Buying Behavior 
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sikap merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam keputusan pembelian oleh 

konsumen (Fishbein, & Ajzen, dalam  Babar et al., 2014). 

 Sejak pertengahan 1970-an, studi tentang sikap konsumen telah dikaitkan 

dengan penelitian perilaku pembelian konsumen. Sikap adalah multi-dimensi. Salah 

satu dimensi tersebut adalah penerimaan internet sebagai saluran belanja (Jahng, Jain, 

& Ramamurthy, 2001). sikap terhadap belanja online adalah prediktor signifikan 

membuat pembelian online (Yang et al., 2007) dan perilaku pembelian  (George, 

2004; Yang et al., 2007). 

Dalam melakukan online shopping , perilaku (attitude) merupakan peran yang 

sangat penting dalam pembuatan keputusan pelanggan. Sikap adalah predisposisi 

yang dipelajari untuk berperilaku dengan cara yang konsisten menguntungkan atau 

tidak menguntungkan terhadap objek tertentu (Schiffman & Kanuk, 2006), (Eagly & 

Chaiken 1993) dan perilaku juga dapat didefinisikan sebagai sebuah kecenderungan 

psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi entitas tertentu dengan beberapa 

tingkat yang mendukung. 

Attitude terhadap perilaku didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif 

individu tentang melakukan perilaku. Hal ini ditentukan melalui penilaian dari 

keyakinan seseorang mengenai konsekuensi yang timbul dari perilaku dan evaluasi 

keinginan konsekuensi ini (Alkasasbeh,2014) 

Attitude konsumen terhadap belanja online adalah faktor penting yang 

mempengaruhi perilaku pembelian aktual (Shergill et al., 2005). Hal ini mengacu 
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pada kondisi psikologis mereka dalam hal melakukan pembelian melalui Internet. 

Proses perilaku pembelian secara online mengacu pada produk yang dibeli secara 

online. Consumers attitude merupakan faktor langsung yang mempengaruhi kemauan 

konsumen untuk  membeli (Guo & Noor, 2011). 

Berbagai penelitian telah menggunakan beberapa teori yang dikenal untuk 

menjelaskan perilaku belanja online. Banyak faktor terdahulu tentang pembentukan 

attitudes dan perubahan, dan pemahaman attitude dari  konsumen membantu manajer 

pemasaran dalam memprediksi tingkat belanja online dan mengevaluasi pertumbuhan 

perdagangan online di masa depan (delafrooz et al., 2009). Peneliti mempelajari 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap dari konsumen terhadap belanja 

online sehingga untuk menyelidiki konsumen sikap. 

 Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa attitude atau sikap 

memiliki peran yang sangat penting dalam online shopping, karena keputusan 

pembelian konsumen dalam online shopping sangat berpengaruh pada faktor attitude. 

 

2.3 Hubungan Antar variabel 

2.3.1  Hubungan Perceived Usefulness dengan Attitude 

 Fenomena Perceived Usefulness di sini dapat didefinisikan sebagai beberapa 

upaya yang berbuah dalam hal konsekuensi, yaitu setelah penggunaan teknologi baru 

(e-shopping) akan ada yang menjadi sebuah hasil peningkatan yang substansial. 

Variabel ini sangat penting karena biasanya merupakan yang paling berkontribusi 
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dalam membentuk attitude konsumen terhadap online shopping dan akhirnya 

membentuk kesiapan atau kesediaan mereka untuk berbelanja online (Monsuwe, 

Dellaert, & De Ruyter, 2004). 

Selain itu menurut peneliti (Ram, & Sheth dalam  Babar, Rasheed dan Sajjad, 

2014) kenyamanan atau kegunaan (Usefulness) sebenarnya merupakan yang berharga 

dari teknologi individu dalam menilai untuk membentuk opini sebelum benar-benar 

menggunakannya. 

Perceived usefulness, (PU) dapat dianggap sebagai sejauh mana seseorang 

percaya bahwa penggunaan sistem tertentu akan meningkatkan  kinerja pekerjaannya. 

Perceived usefulness merupakan penentu utama dari technology acceptance model,  

(TAM). TAM, disesuaikan untuk pengguna penerimaan system informasi, membantu 

menjelaskan determinants dari computer penerima dan dapat menjelaskan pengguna 

perilaku di berbagai teknologi komputer dan populasi (Davis dalam Alkasassbeh, 

2014) 

 Pentingnya teoritis perceived usefulness sebagai penentu attitude pengguna 

ditunjukkan oleh beberapa baris penelitian , dan faktor ini didokumentasikan dengan 

baik dan konsisten terbukti dalam banyak studi empiris untuk memiliki dampak yang 

tinggi pada niat perilaku untuk mengadopsi teknologi produk (Davis dalam 

Alkasassbeh, 2014). Ini membangun secara teoritis menggantikan konsep keuntungan 

relatif yang dikembangkan oleh teori adopsi (Chen, 2002). 
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Perceived usefulness digambarkan sebagai prasyarat penerimaan teknologi 

pasar massal yang bertumpu pada harapan konsumen mengenai cara penggunaan 

teknologi dapat membuka jalan untuk meningkatkan dan mempermudah kehidupan 

(Peterson dalam Ziadat, AL-Majali, Al Muala & Khawaldeh, 2013). Dalam konteks 

belanja online, manfaat konsumen yang dirasakan digambarkan sebagai keuntungan 

agregat atau kepuasan belanja online yang memenuhi kebutuhan atau keinginan 

konsumen (Shwu-Ing, 2003). Literatur sebelum mengungkapkan bahwa hubungan 

linear terkuat terletak di antara attitude terhadap belanja online dan manfaat yang 

dirasakan dari belanja online (Delafrooz & Khatibi, 2009). 

2.3.2 Hubungan  Ease Of Use dengan Attitude 

 Ease of use merupakan aspek dari technology acceptance model yang 

dirancang oleh Davis pada tahun 1989. Ease of use merupakan penentu utama tentang 

bagaimana teknologi tertentu yang akan diterima. Hal ini mengacu pada sejauh mana 

seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha (Davis 

dalam Alkasassbeh, 2014). Ini mengikuti dari definisi 'Kemudahan' yang bisa 

dikatakan 'bebas dari kesulitan atau tidak menuntut penerapan upaya besar'. 'Upaya' 

dapat dikatakan sebagai sumber daya yang terbatas yang dapat dialokasikan untuk 

beberapa kegiatan yang ia memiliki tanggung jawab. Davis dalam Alkasassbeh, 

(2014) menyatakan bahwa aplikasi dipandang lebih mudah digunakan daripada yang 

lain jika pengguna mungkinkan untuk menerima.  
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Dalam penelitian Babar, Rasheed, dan Sajjad, (2014) kemudahan penggunaan 

mengacu pada situasi di mana pengguna teknologi berpikir bahwa mereka tidak harus 

bekerja keras atau melakukan upaya khusus untuk belajar tentang penggunaan 

teknologi dan karenanya ease of use di sini adalah persepsi bahwa keseluruhan proses 

membuat pembelian secara online yang tidak memerlukan perjuangan khusus. 

Penelitian dilakukan oleh para peneliti menyatakan bahwa pembeli online menikmati 

sistem yang ramah dan lebih memilih saluran sederhana dari pada yang rumit (Liu, & 

Forsythe, 2010). 

Di bidang niat terhadap internet dan e-shopping, jumlah penelitian yang telah 

mempelajari hubungan antara ease of use dan Internet dan attitude dalam belanja 

online tampaknya menjadi penting. Teo et al,. dalam Alkasassbeh, (2014) 

menemukan bahwa ease of use memiliki dampak kuat pada penggunaan internet, 

yang lebih besar dari dampak tidak langsung melebihi  perceived usefuness. Selain 

itu, ease of use berdampak langsung pada penggunaan lebih besar pada terakhir ini. 

Untuk Igbaria et al., dalam Alkasassbeh, (2014), ease of use secara signifikan 

mempengaruhi attitude. 

Ease of use merangkum fitur hemat waktu, desain situs, navigasi situs, 

arsitektur informasi, kecepatan situs, dan proses pembayaran, aksesibilitas dan 

fasilitas pencarian (Constantinides, 2004; Wolfinbarger & Gilly, 2001; Szymanski & 

Hise, 2000). Dalam Delafrooz & Khatibi (2009) studi, ease of use terungkap secara 

signifikan dan positif berhubungan dengan attitude terhadap belanja online dan 
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dengan demikian dalam penelitian Ziadat, AL-Majali, Al Muala & Khawaldeh, 

(2013). 

Szymanski dan Hise (2000) menggunakan fokus kelompok konsumen yang 

berbelanja online untuk mengidentifikasi kepuasan yang berkaitan dengan belanja 

online dan diidentifikasi sebagai akibat dari persepsi kenyamanan konsumen  secara 

online (ease of use), barang, desain web, dan keamanan finansial. Pelanggan melihat 

internet sebagai cara untuk berbelanja secara efektif dan efisien. Semakin tinggi 

website dapat memberikan kenyamanan dalam mencari dan memperoleh produk 

secara online, konsumen lebih senang. faktor positif termasuk elemen merchandise 

mencakup berbagai macam produk, aksesibilitas produk secara online, dan 

kemudahan belanja komparatif dan mencari produk-produk pilihan. 

Pelanggan merasa lebih suka untuk melakukan online shop ketika pelanggan 

menemukan atau merasa bahwa berinteraksi dengan pemilik online shop dan website 

dapat memudahkannya untuk menemukan informasi-informasi tentang produk dan 

memudahkannya dalam membayar secara online. Penelitian Rizwan, Umair, Bilal, 

Akhtar, Bhatti, (2014) menunjukkan bahwa ease of use mempengaruhi secara 

signifikan online shopping intention oleh karena ajakan atau sistem lebih 

memungkinkan untuk diterima oleh operator jika hal itu dirasakan olehnya menjadi 

lebih mudah untuk menggunakan.ease of use mempengaruhi individu terhadap 

attitude toward online shopping. 
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2.3.3 Hubungan Financial Risk  dengan Attitude 

 Resiko merupakan suatu pertimbangan bagi konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian tertentu. Sebelum membeli produk, konsumen 

mempertimbangkan berbagai risiko yang terkait dengan pembelian. Salah satu resiko 

yang menjadi pertimbangan terkait dengan pembelian yatitu resiko keuangan 

(Financial Risk). 

 Ram, & Sheth, dalam Babar, Rasheed & Sajjad, (2014). Berpendapat bahwa 

financial risk merupakan resiko keuangan dari proses teknologi. Resiko keuangan 

menggambarkan bahwa hubungan antara variabel dan sikap memiliki nilai yang 

positif. 

Financial risk di sisi lain tidak menyebabkan dampak yang sangat positif pada 

attitude konsumen, yang sebenarnya menunjukkan bahwa keterlibatan kerugian 

keuangan dan persepsi tentang keamanan menggunakan internet sebagai media 

belanja tidak meninggalkan dampak yang sangat positif pada ini public attitude ke 

arah itu. 

penelitian lebih lanjut dapat dilakukan di bidang e-shopping dengan 

mengeksplorasi fitur lain yang bisa mengarahkan tindakan konsumen untuk memilih 

saluran virtual bukan yang tradisional. Proses pembelian seluruh konsumen dan 

perilaku pasca pembelian mereka setelah melakukan transaksi maya juga bisa 

diperiksa dan dianalisa untuk strategi dan kebijakan yang lebih baik. 
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  Dalam penelitian Babar, Rasheed, & Sajjad, (2014)  financial risk memiliki 

nilai-nilai 0,469, yang menggambarkan bahwa meskipun hubungan antara variabe 

financial risk dan attitude adalah positif, tetapi link asosiasi sangat lemah. Ini berarti 

bahwa adanya kelemahan hubungan positif antara keyakinan konsumen tentang 

financial risk dan attitude konsumen tentang belanja online. 

Menurut peneitian Javadi, Dolatabadi, Nourbakhsh, Poursaeedi & Asadollahi, 

(2012) di antara risiko yang dirasakan, efek dari financial risk dan risiko non-delivery 

pada attitude adalah signifikan pada tingkat 0,05. risiko keuangan sepenuhnya 

didukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial risk secara signifikan 

didukung. 

 Pelanggan takut akan kehilangan uang dan rincian keuangan memiliki efek 

negatif pada attitude terhadap belanja online. Artinya, semakin tinggi risiko akan 

kehilangan uang dan kemungkinan terungkapnya informasi kartu kredit, maka 

semakin rendah attitude terhadap belanja online. Temuan ini kompatibel dengan 

temuan Forsythe dan Shi (2003) dan Biswas dan Biswas (2004). Dalam studi ini, 

financial risk merupakan faktor penting untuk tidak berbelanja online. 

2.3.4  Hubungan Trust dengan Attiitude 

 Trust dalam online shopping adalah kesediaan konsumen untuk bergantung 

pada pihak lain dan rentan terhadap tindakan pihak lain selama proses online 

shopping, dengan harapan bahwa pihak lain akan melakukan praktek yang dapat 

diterima dan akan dapat memberikan produk dan layanan yang dijanjikan. 
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 Kepercayaan adalah salah satu faktor penentu sikap kosumen, terutama di 

lingkungan online, karena bagian dari jaminan bahwa konsumen akan merasakan 

kegunaan yang diharapkan dari situs web yang didasarkan pada penjual di situs web. 

 Selain itu, kepercayaan diakui memiliki efek positif pada attitude karena 

kepercayaan memungkinkan konsumen untuk menjadi rentan terhadap e-vendor 

untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan interaksi manfaat dan layanan yang 

diharapkan (Pavlou, 2003). 

 Kepercayaan paling signifikan di antara hambatan atau rintangan untuk 

keterlibatan masyarakat dalam e-commerce adalah kurangnya kepercayaan sebagai 

kebutuhan transaksi tersebut kepatuhan penyampaian informasi keuangan dan pribadi 

untuk disampaikan ke penjual melalui Internet. Karena kurangnya kepercayaan e-

commerce di masa depan adalah menjadi  lemah. Ini menempatkan penekanan pada 

membangun kepercayaan konsumen di Internet untuk topik pedagang-online 

meningkatkan minat dan penting dalam bidang penelitian (Wang & Emurian, 2004). 

Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya (Younes & Talal, 2011; Nuseir, 2010; 

Park & Kim, 2003; Wang & Emurian, 2004) mengungkapkan hubungan positif yang 

signifikan sementara yang lain satu berpendapat bahwa tidak signifikan (Gurvinder & 

Zhaobin, 2005). 

Menurut penelitian Ziadat, AL-Majali, Al Muala & Khawaldeh, (2013)  trust 

juga positif dan signifikan mempengaruhi attitude konsumen tetapi temuan 

menunjukkan bahwa trust merupakan faktor keberhasilan kurang penting jika 
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dibandingkan dengan faktor-faktor lain. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen 

percaya e-commerce meskipun lebih banyak upaya perlu diperluas untuk 

mengembangkan kepercayaan melalui pengembangan keamanan bisnis online yang 

dapat menurunkan risiko dan bahaya yang melekat pada e-commerce. 

Bagaimanapun, belanja online adalah berbeda dari perilaku belanja tradisional 

seperti itu ditandai dengan anonimitas, ketidakpastian dan kurangnya kontrol dan 

potensi oportunisme (Sonja & Ewald, 2003). karena itu menunjukkan bahwa faktor-

faktor seperti vendor trust, penerimaan konsumen dan attitude konsumen merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi niat pelanggan untuk membeli produk secara 

online (Yu  &  Wu, 2007). 

 Oleh karena itu trust merupakan faktor penting untuk memfasilitasi transaksi 

online karena menghubungkan web tidak terbatas pada konsumen untuk memutuskan 

apakah penjual dapat dipercaya, sementara biasanya berinteraksi tatap muka. Trust, 

dalam arti psikologis sosial, adalah keyakinan bahwa orang lain akan bereaksi dengan 

cara diprediksi. Dalam konteks belanja online, trust termasuk keyakinan dan harapan 

tentang karakteristik trust terkait penjual online konsumen online. Selain itu, trust 

mengurangi kebutuhan konsumen untuk memantau tindakan pemasok dan periksa 

semua rincian yang membuat transaksi online lebih mudah (Lim & Ting, 2012). 

 Banyak penelitian sebelumnya telah menetapkan bahwa trust merupakan 

faktor penting untuk memfasilitasi transaksi online dan juga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap attitude dalam pembelian online. Penelitian ini juga telah 
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memberikan bukti bahwa trust dalam online dibangun melalui penerimaan konsumen 

akan teknologi informasi dan itu ditentukan hubungan kasual antara fitur desain 

sistem, dirasakan kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap 

menggunakan dan perilaku niat (Davis dalam Suwunniponth, 2014). Faktor-faktor ini 

ditemukan menghasilkan keberhasilan e-commerce di masa depan dalam hal 

keuntungan finansial. Selain itu, trust dan attitude konsumen adalah faktor-faktor 

yang menunjukkan kesediaan pelanggan untuk terus dan bahkan membangun 

hubungan mereka dengan organisasi yang lebih kuat (Bobbit & Dabholkar, 2001). 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Model penelitian yang akan digunakna oleh penulis adalah merupakan model 

replikasi dari penelitian sebelumnya , yaitu model penelitian dari Babar, Rasheed, &  

Sajjad (2014). Model ini dibangun dengan menggunakan beberapa variable-variabel 

yang saling mempengaruhi. Namun model dari penelitian sebelumnya akan 

dikembangkan lagi oleh penulis, adapun perbedaan model dari penelitian sebelumnya 

dengan model penelitian yang dikembangkan oleh penulis adalah terletak pada 

variable Trust. Model penelitian sebelumnya tidak memiliki variable Trust, 

sedangkan model penelitian yang akan di teliti oleh penulis mendapat penambahan 

variable Trust. 

Model penelitian yang dibangun oleh penulis dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 
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Gambar 2.9 

Analisi pengaruh Perceived usefulness , Ease Of Use, Financial Risk dan Trust 

terhadap Attitude. 

     

    H1 

     

    H2 

     

    H3 

    H4  

      

Sumber : Babar, Rasheed & Sajjad (2014) dan Wang & Tseng (2011) 

 

Perumusan hipotesis dari permasalahan ini adalah sebagai berikut : 

H1:  Perceived Usefulness berpengaruh terhadap Attitude. 

H2 :  Ease Of USe berpengaruh terhadap Attitude. 

H3 :  Financial Risk berpengaruh terhadap Attitude. 

H4 :  Trust  berpengaruh terhadap Attitude. 

Perceived 

Usefulness 

Ease Of Use 

 

Financial Risk 

Trust 

Attitude 

 

Ervina, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Customer Attitude Dalam Online Shopping, 2016 
UIB Repository(c)2016




