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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Poyry, Parvinen, dan Malmivaara 

(2013), yang bertujuan untuk meneliti purchase intention melalui social media 

facebook di Eropa. Pada penelitian ini membuktikan bahwa variabel Hedonic 

Motivations dan Utilitarian Motivations mempunyai hubungan yang positif 

dengan contribution dan browsing terhadap purchase intention. 

Peneliti melakukan penelitian dengan membagikan 1.183 kuesioner 

kepada mahasiswa di 21 universitas dan melakukan posting pada social media 

facebook untuk umum sejak Agustus 2011 dengan 1.161 responden yang diterima 

untuk hasil analisis.  

Pertama, hasil dari penelitian ini menunjukkan kegunaan secara langsung 

antara hedonic motivation dan utilitarian motivation dalam menggunakan 

Facebook pages yang dibuat oleh perusahaan. Kedua, pola perilaku browsing dan 

contribution memiliki hubungan terhadap purchase intention. Keterbatasan dari 

penelitian ini yaitu penggunaan konsep yang digunakan penelitian ini masih 

dikatakan baru dan belum ada data yang dapat digunakan untuk perbandingan. 

Oleh karena itu, penulis pada penelitian ini menyarankan untuk melakukan 

perbandingan data dari kuesioner dengan cara yang lebih tradisional melalui 

komunitas online.  
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Gambar 2.1 

Model Penafsiran Perilaku Penggunaan Social Media Facebook 

 

 

Sumber: Poyry, Parvinen, dan Malmivaara (2013)  

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Becerra dan Korgaonkar (2009), 

yang bertujuan untuk mengetahui niat beli secara online masyarakat Amerika 

Latin di Amerika. Pada penelitian ini variabel attitudes towards online shopping, 

perceived behavioral control, dan prior purchase experience mempunyai 

hubungan dengan intentions to search for information online terhadap intentions 

to purchase online. Selain itu, attitudes towards online shopping dan prior 

purchase experience mempunyai hubungan langsung terhadap intention to 

purchase online. 

Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 700 responden siswa 

Amerika Latin secara online yang berada di Amerika dengan 611 responden yang 

diterima. Salah satu keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian ini tidak 

meneliti variabel demografi (umur, jenis kelamin, pendapatan dan tingkat 

pendidikan) dan identifikasi etnis. 
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Gambar 2.2 

Model Pengaruh Pencarian Informasi Penduduk Amerika Latin dan 

Perlindungan secara Online 

 

 

Sumber: Becerra dan Korgaonkar (2009) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lee, Illia dan Lawson-Body (2011) 

tentang pengaruh hubungan illusion of control, lateral consumer relationship dan 

purchase intention dengan perceived price fairness sebagai mediasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengadopsi illusion of control dan lateral consumer relationship 

dalam meneliti efeknya pada perceived price fairness di pelelangan online dan 

hubungan kelompok pembelian.  

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 320 responden dari 

mahasiswa part-time ataupun full-time jurusan bisnis dan sukarelawan yang 

mempunyai pengalaman pelelangan online dan kelompok pembelian sebelumnya 

di Amerika dengan 298 responden yang diterima. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa illusion of control dan lateral consumer relationship 

berpengaruh signifikan terhadap perceived price fairness, dan perceived price 
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fairness merupakan prediktor terhadap purchase intention. Keterbatasan dari 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pengembangan ini, seberapa besar 

harga yang dianggap adil oleh pembeli terhadap harga barang yang dilelang oleh 

pelelang belum terjawab. Maka dari itu, untuk penelitian selanjutnya perlu 

diungkap menggunakan jaringan nomologi terkait untuk menggunakan hal 

tersebut. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya juga disarankan agar dapat 

mencari subjek dari pelelangan nyata dan kelompok pembelian.  

Gambar 2.3 

Model Pengaruh Perceived Price Fairness dengan Harga yang Tidak Tetap 

 

 

Sumber: Lee, Illia dan Lawson-Body (2011) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kittilertpaisan dan Chanchitpreecha 

(2013), yang mencoba untuk meningkatkan pengetahuan mengenai persepsi 

konsumen (perceived price, perceived quality dan perceived value) pada niat 

pembelian dan untuk mengidentifikasi hubungan antara persepsi konsumen pada 

niat pembelian terhadap Koa Hang (beras kecambah) di Thailand. Adapun 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perceived price, perceived 

Fiona, Analisis Pengaruh Hedonic Motivation, Utilitarian Motivation, Information Search dan Perceived Price Terhadap Online 
Purchase Intention, 2016 
UIB Repository©2016



10 
 

quality dan perceived value sebagai variabel independen sedangkan purchase 

intention sebagai variabel dependen. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 300 

responden dari konsumen pembeli Koa Hang ketika sedang berbelanja di 3 toko 

yang berlokasi di Thailand. Pada penelitian ini disarankan agar penelitian 

selanjutnya dapat menambahkan lebih banyak responden. Hasil dari penelitian ini 

membuktikan bahwa perceived value sangat penting karena melibatkan nilai dari 

produk Koa Hang pada proses pembeliannya. Di samping itu perceived quality 

dan perceived value mempunyai efek positif pada niat beli terhadap produk Koa 

Hang. Selain itu perceived price mempunyai efek negatif terhadap niat beli 

produk Koa Hang dan oleh karena itu pada saat membeli produk Koa Hang harus 

lebih berhati-hati dengan harga produk tersebut.  

Gambar 2.4 

Model Persepsi Konsumen pada Purchase Intention terhadap Koa Hang 

 

 

Sumber: Kittilertpaisan dan Chanchitpreecha (2013) 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Singh (2014) tentang pengaruh 

hedonic motivatons dan utilitarian motivations terhadap information search dan 

shopping intentions juga information search terhadap online purchase intention. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hubngan antara online 

shopping motivations, information search dan shopping intentions.  

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 400 responden dengan yang 

efektif diterima 326 responden dari beberapa shopping centers dan malls disekitar 

Chandigarh City, a tier II City di India. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa hedonic dan utilitarian motivation memiliki pengaruh positif terhadap 

online information search dan online shopping intention.  

Gambar 2.5 

Model Pengaruh Online Shopping Motivation dan Information Search terhadap 

Shopping Intentions 

 

 

Sumber: Singh (2014) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kim, Xu dan Gupta (2012), yang 

bertujuan untuk meneliti hubungan dan perbedaan antara perceived trust 
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(keyakinan tentang kepercayaan dari internet vendor) dan perceived price 

(persepsi subjektif dari harga pada internet vendor dibandingkan dengan harga di 

vendor lain) pada keputusan pelanggan dalam berbelanja online. Pada penelitian 

ini juga dilakukan untuk meneliti bagaimana perceived trust dan perceived price 

mempengaruhi niat beli secara online pada pelanggan potensial (pelanggan yang 

telah melihat situs internet vendor namun belum membelinya) dan pelanggan 

tetap (pelanggan yang telah membeli atau setidaknya sekali dari internet vendor) 

di toko online serta diantara kedua faktor perceived trust dan perceived price 

faktor mana yang mempunyai pengaruh yang lebih besar pada purchase intention.  

Penelitian ini memberikan pengetahuan pada keputusan pelanggan dalam 

meneliti pentingnya hubungan antara perceived trust dan perceived price ketika 

pelanggan membuat keputusan untuk membeli, yang kedua adalah untuk meneliti 

perubahan pada perceived trust dan perceived price terhadap keputusan 

pembelian konsumen pada jenis pelanggan (dari pelanggan yang berpotensi untuk 

membeli menjadi pelanggan tetap), dan yang ketiga adalah menawarkan wawasan 

praktis untuk internet vendor, menjelakan bagaimana pelanggan yang berniat 

untuk membeli dan pelanggan tetap berpengaruh terhadap perceived trust dan 

perceived price ketika membuat keputusan pembelian.  

Data penelitian ini dikumpulkan dari 513 responden yang mengunjungi 

dan mengakses toko buku internet di Korea. Penelitian selanjutnya disarankan 

mencoba untuk meneliti bagaimana convenience dan pleasure sejalan dengan 

price dan trust.  
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Gambar 2.6 

Model Pengaruh Perceived Price dan Trust dalam Berbelanja Online 

 

 

Sumber: Kim, Xu dan Gupta (2012) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mansori, Liat dan Shan (2012) 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat belanja online dari generasi X dan 

Y di Malaysia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

wawasan yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat 

belanja online dari generasi X dan Y di Malaysia. Penelitian ini menggunakan 

sampel sebanyak 200 responden dengan 100 dari generasi X dan 100 dari generasi 

Y (konsumen yang berpotensi untuk berbelanja online dan konsumen tetap pada 

generasi X dan generasi Y di Malaysia).  

Keterbatasan dari penelitian ini adalah pembagian kuesioner hanya 

dibatasi untuk daerah tertentu di ibukota. Oleh karena itu, data yang diperoleh 

tidak mencerminkan pandangan masyarakat umum Malaysia. Untuk penelitian 

selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain, moderating, dan mediating 

sehingga model penelitian yang komprehensif dapat dikembangkan.  
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Gambar 2.7 

Model Pengaruh Generasi X dan Generasi Y pada Online Shopping di Malaysia 

 

 

Sumber: Mansori, Liat dan Shan (2012) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siahaan, Pangemanan, dan Pandowo 

(2014), yang bertujuan untuk membuktikan bahwa variabel price, brand equity, 

dan perceived quality adalah variabel yang paling cocok untuk menjelaskan sikap 

dasar konsumen pada pembelian sepeda motor scooter. Adapun variabel dalam 

penelitian ini adalah price, brand equity, dan perceived quality sebagai variabel 

independen dan purchase intention sebagai variabel dependen. Penelitian ini 

menggunakan sampel sebanyak 120 responden pengguna sepeda motor scooter di 

Manado. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa price dan brand equity 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat beli konsumen pada motor scooter 

Honda di Manado. Selain itu variabel perceived quality berpengaruh negatif 

terhadap niat beli konsumen pada motor scooter Honda di Manado. 
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Gambar 2.8 

Model Pengaruh Price, Brand Equity dan Perceived Quality terhadap Purchase 

Intention pada Honda Scooter Motorcycle di Manado 

 

 

Sumber: Siahaan, Pangemanan, dan Pandowo (2014)  

2.2 Definisi Variabel Dependen  

Purchase Intention adalah sebuah pernyataan yang kognitif yang 

mencerminkan rencana konsumen untuk membeli produk dan jasa dalam jangka 

waktu tertentu (Howard & Sheth, 1969). Bai et al. (2008) menegaskan bahwa 

purchase intention adalah hasil utama dari kepuasan pra-pembelian. Close dan 

Kukar-Kinney (2010) mengartikan online purchase intention sebagai tujuan dari 

pembeli online untuk membeli produk dan jasa melalui internet atau 

menggunakan virtual shopping cart sebagai sarana untuk membeli barang-barang 

selama sesi online. Chen et al. (2010) menganggap bahwa online shopping 

intention adalah prediktor penting dari perilaku pembelian yang sesungguhnya.  

Purchase intention mendefinisikan kesediaan konsumen untuk membeli 

produk atau jasa dari situs pembelian kelompok secara online (Ailawadi, Neslin, 

& Gedenk, 2011). Niat beli telah secara luas digunakan untuk menunjukkan 

Fiona, Analisis Pengaruh Hedonic Motivation, Utilitarian Motivation, Information Search dan Perceived Price Terhadap Online 
Purchase Intention, 2016 
UIB Repository©2016



16 
 

perilaku pembelian konsumen (Yang & Mao, 2014).  Menurut Mikalef et al. 

(2013) purchase intention mengacu pada niat konsumen untuk membeli produk 

yang telah mereka lihat.  

Purchase Intention atau minat beli menurut Assael (1998) merupakan 

kecenderungan konsumen untuk membeli atau mengambil tindakan yang 

berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan 

konsumen melakukan pembelian. Sedangkan pengertian purchase intention 

menurut Howard (1994) adalah sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang 

dibutuhkan pada periode tertentu. Dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan 

pernyataan mental dari konsumen yang merefleksikan rencana pembelian 

sejumlah produk dengan merek tertentu. 

2.3 Hubungan Antar Variabel  

2.3.1 Hubungan Hedonic Motivation terhadap Purchase Intention 

Motivasi telah secara luas tersebar dalam kalangan penelitian perilaku 

konsumen. Motivasi belanja pada penelitian konsumen telah di utamakan terdaftar 

sebagai utilitarian dan hedonic (Babin, Darden & Griffin, 1994; Batra & Ahtola, 

1990). Hedonic motivation secara langsung fokus pada seseorang yang 

menimbulkan kesenangan, fantasi atau self-fulfillment (Childers et al., 2001). 

Aspek dari hedonic merupakan shopping motivations (Babin, Darden & Griffin, 

1994; Batra & Ahtola, 1990) dan merupakan salah satu perilaku belanja (Guido, 

2006). 
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Menurut Hirschman dan Holbrook (1982) hedonic tertuju pada perilaku 

konsumen yang berhubungan dengan aspek fantasi dan emosional dari 

pengalaman seseorang terhadap produk dan juga menunjukkan kesenangan dan 

hiburan (Babin, Darden & Griffin, 1994; Hirschman dan Holbrook, 1982). 

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa hedonic motivation 

berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention adalah Singh (2014); 

Bridges & Florsheim (2008); Menon & Kahn (2002). Dari hasil penelitian 

sebelumnya mengungkapkan bahwa hedonic motivation mempunyai prediktor 

yang kuat terhadap belanja online (Yulihasri, Islam and Daud, 2011). 

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa hedonic motivation 

berpengaruh positif terhadap online purchase intention adalah Gozukara, Ozyer 

dan Kocoglu (2014). Dalam hedonic motivation semakin banyak tekanan 

konsumen menempatkan pada kegembiraan, sesuatu yang baru, kesenangan dan 

pengalaman, semakin besar kemungkinan bahwa konsumen akan memilih untuk 

berbelanja online, serta berbelanja online memungkinkan konsumen untuk 

menikmati belanja tanpa adanya pengaruh negatif dari lingkungan luar (Chug dan 

Chang, 2005). 

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa hedonic motivation 

berpengaruh terhadap pembelian online adalah Childers et al. (2002). Konsumen 

hedonic dapat ditargetkan dengan memberikan efek kesenangan, kenikmatan dan 

suasana pengalaman pada saat berbelanja. Berbelanja di internet dapat 

memberikan kegiatan yang menyenangkan dan hasil dari pengalaman hedonic 

consumption (Menon & Kahn, 2002). 
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Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa hedonic motivation 

berpengaruh positif terhadap purchase intention adalah Topaloglu (2012). 

Konsumen hedonic biasanya mempertimbangkan belanja sebagai suatu kegiatan 

(Overby & Lee, 2006). Babin, Darden and Griffin (1994) mengatakan bahwa 

belanja hedonic merupakan hiburan yang dirasakan oleh konsumen dan nilai 

emosional yang disediakan melalui kegiatan belanja.  

2.3.2 Hubungan Utilitarian Motivation terhadap Purchase Intention 

Motivasi telah secara luas tersebar dalam kalangan penelitian perilaku 

konsumen. Motivasi belanja pada penelitian konsumen telah di utamakan terdaftar 

sebagai utilitarian dan hedonic (Babin, Darden & Griffin, 1994; Batra & Ahtola, 

1990). Utilitarian motivations merangsang belanja untuk pencapaian kegunaan 

dan fungsi pembelian. Ini adalah evaluasi konsumen dari produk utilitarian value 

dan fungsinya (Batra & Ahtola, 1990). Perilaku belanja utilitarian dipandu 

dengan rasional dan obyektif (Farrag, Sayed & Belk, 2010). Aspek utilitarian 

pada belanja online terkait dengan nilai, kemudahan penggunaan (Khare & 

Rakesh, 2011) dan kenyamanan (Bhatnagar, Misra & Rao, 2000; Chen 2012; 

Khare & Rakesh, 2011). 

Utilitarian motivation mengarah pada konsumen untuk mengoptimalkan 

biaya fitur, melalui rencana dan pemikiran pada pilihan pembelian dan keputusan 

dengan emosional yang rendah (Batra & Ahtola, 1990; Dhar & Wertenbroch, 

2000). Aspek dari utilitarian merupakan shopping motivations (Babin, Darden & 

Griffin, 1994; Batra & Ahtola, 1990) dan merupakan salah satu perilaku belanja 

(Guido, 2006).  
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Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa utilitarian motivation 

mempunyai pengaruh positif terhadap purchase intention adalah Bridges & 

Florsheim (2006); Ha & Stoel (2009); Overby & Lee (2006); To, Liao & Line 

(2007); Singh (2014). Dalam penelitian (Bridges and Florsheim, 2006) pada siswa 

Amerika menunjukkan bahwa situs harus memberi rasa nyaman, informatif dan 

memiliki tujuan yang fokus sehingga obyektif utilitarian dapat tercapai.  

Konsumen dari etnis yang berbeda memiliki motif yang berbeda juga 

dalam masalah konsumsi (Hirschman & Holbrook, 1982). Konsumen dalam 

budaya yang berbeda berbelanja untuk alasan yang berbeda pula. Aspek 

utilitarian merupakan faktor penting dalam belanja online. Website harus 

mempertimbangkan seluruh produk dari berbagai macam produk untuk memenuhi 

obyektif belanja utilitarian. Kerumitan pada perbelanjaan serta tata letak yang 

strategis akan berpengaruh terhadap konsumen utilitarian dalam berbelanja.  

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa utilitarian shopping 

motivation berpengaruh terhadap online purchase intention adalah To et al. 

(2007). Karena berbelanja online memungkinkan konsumen untuk mengakses 

kebutuhannya tanpa memperhatikan waktu dan ruang, dan menyediakan 

kenyamanan yang tanpa henti pada berbelanja (Soopramanien dan Robertson, 

2007), maka konsumen memilih untuk berbelanja online. 

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa utilitarian motivation 

berpengaruh positif terhadap purchase intention adalah Topaloglu (2012). Dalam 

pandangan utilitarian, konsumen memperhatikan dalam membeli suatu produk 

dengan cara yang efisien dan tepat waktu (Childers, Carr, Peck, & Carson, 2001). 
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Konsumen yang termotivasi untuk menggunakan komunitas online tidak mungkin 

ikut dalam kegiatan yang memakan waktu, seperti menulis post ataupun 

berkomentar, jika tidak diharuskan, dan lebih memperhatikan dengan mencari 

tujuan yang ingin dicari (Dholakia et al., 2004; Kozinets, 1999). Belanja 

utilitarian terjadi ketika konsumen memperoleh suatu produk yang dibutuhkan 

dengan sedikit usaha (Lee, Kim, & Fairhurst, 2009). 

2.3.3 Hubungan Information Search terhadap Purchase Intention  

Information search adalah aspek penting dari proses keputusan konsumen. 

Konsumen mencari untuk informasi, memotivasi konsumen untuk search internet. 

Konsumen mengeluarkan uang, waktu, dan sumber lainnya dalam mengkonsumsi 

informasi yang menuju pada pembelian (Maity, Hsu & Pelton, 2012). Konsumen 

bervariasi dalam hal kesenangan yang mereka terima dari survei informasi (Rose 

& Samouel, 2009). 

Pemasar memastikan bahwa website menyediakan informasi poduk yang 

memadai dan mudah untuk di akses oleh konsumen. Toko online harus 

memastikan kenyamanan, kualitas informasi dan instruksi yang jelas (Khare & 

Rakesh, 2011). Halaman web harus mempunyai kepuasan kecepatan upload. 

Konsumen dapat dengan mudah dalam mengakses informasi yang berhubungan 

dengan harga, fitur produk dan pilihan pengiriman akan memiliki sikap yang lebih 

positif terhadap pembelian (Rose & Samouel, 2009). Dengan via pencarian, 

konsumen dapat mencari produk dan jasa, melakukan perbandingan beberapa toko 

online, mengevaluasi harga dan kualitas, serta dapat dengan efektif menghemat 

waktu dan energi dalam berbelanja (Grewal et al., 2003). 
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Berdasarkan penelitian dari Singh (2014) menunjukkan bahwa information 

search berpengaruh signifikan positif terhadap purchase intention. Hasil dari 

peneliti sebelumnya mengungkapkan bahwa information search berpengaruh 

signifikan positif dan secara langsung terhadap purchase intention (Yulihasri, 

Islam & Daud, 2011; Bigne-Alcan~iz et al., 2008; So et al., 2005; Rose & 

Samouel, 2009; Verhoef, Neslin & Vroomen, 2007). Product information search 

memiliki prediktor yang kuat terhadap consumer purchase intention (Kim and 

Park, 2005).  

Information search telah diakui sebagai motif penting pada online 

shopping (Bigne-Alcan-iz et al., 2008; Noble, Griffith, & Adjie, 2006; Liu & 

Forsythe, 2010; Rose & Samouel, 2009; To, Liao & Line, 2007; Yulihasri, Islam 

& Daud, 2011). Internet memberikan sumber informasi terhadap fitur produk, 

harga, informasi retailer dan perbandingan toko (Khare, Singh & Khare, 2010). 

Konsumen secara terus-menerus berbelanja online untuk membeli barang dan 

jasa, mengumpulkan informasi produk ataupun survei untuk kesenangan 

(Demangeot & Broderick, 2007). 

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa browsing berpengaruh 

signifikan positif terhadap purchase intention adalah Poyry, Parvinen, dan 

Malmivaara (2013). Seperti dari hasil penelitian sebelumnya (Kozinets, 2002; 

Sendan Lerman, 2007) telah dibuktikan bahwa informasi diperoleh dari online 

social network yang berpengaruh terhadap proses keputusan konsumen. 

Konsumen browsing online cendrung menemukan jumlah besar informasi.  

Fiona, Analisis Pengaruh Hedonic Motivation, Utilitarian Motivation, Information Search dan Perceived Price Terhadap Online 
Purchase Intention, 2016 
UIB Repository©2016



22 
 

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa search intention 

berpengaruh positif terhadap purchase intention adalah Moe (2003). Maka dari 

itu, kegiatan promosi pada situs web, jasa yang disediakan oleh toko online, dan 

desain halaman web semuanya berpengaruh pada niat dan keinginan konsumen 

untuk pencarian dan mengunjung situs web yang mengacu pada niat pembelian 

(Wakefield et al., 2004). 

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa dasar dari information source 

dan search information berpengaruh terhadap purchase decision adalah Hoque 

dan Lohse (1999); Klein (1998); Seock dan Norton (2007). Peningkatan pencarian 

informasi online berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, termasuk 

dimana membelinya (Levin et al., 2005; Shim et al., 2001). Shim et al. (2001); 

Seock dan Norton (2007) membuktikan bahwa online information search 

berpengaruh terhadap purchase intention online. Untuk penambahan, niat beli 

Amerika latin dalam membeli online berpengaruh pada kemudahan dalam 

mencari informasi produk (Korgaonkar et al., 2004). 

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa online search intention 

berpengaruh positif terhadap purchase intention adalah Gozukara, Ozyer dan 

Kocoglu (2014). Online serach intention meningkatkan niat beli dengan 

memenuhi kebutuhan khusus konsumen sebelumnya dalam mengakses informasi 

terhadap tindakan pembelian, yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan 

informasi yang diinginkan dan secara sistematis terorganisir dalam waktu yang 

singkat dengan usaha yang singkat pula (Soopramanien dan Robertson, 2007). 
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Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa online search intention 

berpengaruh positif terhadap purchase intention adalah Topaloglu (2012). 

Janiszewski (1998) mengkategorikan search intention sebagai pencarian yang 

berorientasi pada tujuan dan pencarian eksplorasi atau penjelajahan. Konsumen 

yang berorientasi pada tujuan pencarian yaitu untuk mengumpulkan informasi 

yang efisien sementara itu konsumen eksplorasi tidak memiliki target tertentu. 

Konsumen melakukan pencarian untuk membrowsing informasi produk dan 

menikmati poses pencarian itu sendiri.  

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa online search intention 

berpengaruh positif terhadap online purchase intention adalah Kim, Lee & Kim 

(2004); Malmarugan (2008). Niat pencarian informasi online pada konsumen 

berhubungan dengan bagaimana konsumen mencari dan menemukan informasi 

yang berharga dalam menggunakan internet. Sebelum konsumen ingin membeli 

sebuah produk atau jasa, yang paling pertama kemungkinan konsumen mencari 

dan mengumpulkan semua informasi yang penting dan berharga mengenai produk 

atau jasa (Shim S., Eastlick, Lotz & Warrington, 2001). Menurut Kim, Lee & Kim 

(2004), niat untuk menggunakan internet dalam mencari informasi dapat dilihat 

dari bagaimana konsumen ingin menggunakan internet dalam mencari informasi 

dan membandingkan produk yang sama serta produk yang bersaing. 

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa web search berpengaruh 

positif terhadap purchase intention adalah So, Wong & Sculli (2005); Shim et al. 

(2001). Dapat dikatakan bahwa konsumen yang berencana untuk membeli di situs 

online akan mencari informasi terhadap produk pada situs (Shim et al., 2001).  
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2.3.4 Hubungan Perceived Price terhadap Purchase Intention  

Price dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang akan dikorbankan oleh 

konsumen untuk memperoleh produk atau jasa (Ashton et al., 2010). Kotler dan 

Keller (2011) menyatakan bahwa harga adalah kesepakatan pertukaran nilai untuk 

memperoleh kepemilikan dari produk atau jasa. Harga dapat dianggap sebagai 

salah satu dari kriteria yang paling penting yang mempengaruhi niat beli dan 

keputusan konsumen. Di online shopping, harga biasanya tertuju pada harga 

produk dan juga biaya pengiriman (Kim, Kim, dan Park, 2010). 

Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa perceived price berpengaruh 

signifikan positif terhadap purchase intention adalah Munusamy dan Wong 

(2008). Hasil dari data penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa perceived 

price mempunyai pengaruh terhadap purchase intention adalah Dillon dan Reif 

(2004); Zeithaml (1988); Grewal et al (1998); Grunert et al. (2004). Hasil dari 

penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perceived price berpengaruh negatif 

terhadap purchase intention adalah Kittilertpaisan dan Chanchitpreecha (2013). 

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa perceived price 

berpengaruh signifikan terhadap purchase intention adalah Mansori, Liat dan 

Shan (2012); Beldona, Morrison, dan O'Leary (2005); Kim, Kim, dan Park 

(2010). Aspek dari menghemat waktu, kenyamanan dan fungsi fitur lainnya pada 

toko online memfasilitasi perbandingan harga dari produk yang sama, oleh karena 

itu pembeli online menjadi lebih sadar terhadap harga (Jiang, 2002; Moon, 

Chadee, dan Tikoo, 2008). 
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Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa price berpengaruh 

signifikan positif terhadap purchase intention adalah Siahaan, Pangemanan, dan 

Pandowo (2014); Chew et al. (2012). Purchase intention cendrung berkurang jika 

harga sebenarnya dari produk lebih tinggi daripada kisaran harga yang dapat 

diterima (Dodds, 1991). 

Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa perceived price 

berpengaruh negatif terhadap purchase intention adalah Kim, Xu dan Gupta 

(2012). Dengan meningkatnya harga pada salah satu toko online dibandingkan 

dengan toko online yang lainnya, akan mengurangi transaksi pembelian 

konsumen. Reibstein (2002) menemukan bahwa harga merupakan faktor yang 

paling penting yang dapat menarik para konsumen dalam melakukan pembelian.  

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis  

Model penelitian ini menggunaan model penelitian yang dilakukan oleh 

Singh (2014) yang berjudul “Online Shopping Motivation, Information Search, 

and Shopping Intentions in an Emerging Economy” dan oleh Kim, Xu dan Gupta 

(2012) yang berjudul “Which is more important in internet shopping, perceived 

price or trust?”. Tujuan penggunaan kedua jurnal ini adalah untuk menguji 

hubungan Hedonic Motivation, Utilitarian Motivation, Information Search dan 

Perceived Price sebagai variabel independen terhadap Purchase Intention sebagai 

variabel dependen. 
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Gambar 2.9 

Analisis Pengaruh Hedonic Motivation, Utilitarian Motivation, Information 

Search dan Perceived Price terhadap Online Purchase Intention 

 

 

Sumber: Singh (2014) dan Kim, Xu dan Gupta (2012) 

Berdasarkan model penelitian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H1 : Terdapat pengaruh antara Hedonic Motivation terhadap Purchase Intention 

H2 : Terdapat pengaruh antara Utilitarian Motivation terhadap Purchase Intention 

H3 : Terdapat pengaruh antara Information Search terhadap Purchase Intention 

H4 : Terdapat pengaruh antara Perceived Price terhadap Purchase Intention 
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