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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. TinjauanTeori  

 Potensi internet sebagai media pemasaran dan perdagangan telah banyak 

dibicarakan akhir-akhir ini, khususnya bagi para pemasar. Pembicaraan tersebut 

menghasilkan suatu pandangan mengenai e-commerce, khususnya perdagangan 

melalui internet, yang umumnya dikenal sebagai e-commerce yaitu merupakan 

salah satu hasil dari perkembangan teknologi internet. Pengertian e-commerce itu 

sendiri adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik 

yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk 

transaksi elektonik. Dengan demikian pada prinsipnya bisnis dengan e-commerce 

adalah bisnis tanpa warkat paperless trading. (Munir Fuady, 2002). Menurut 

pandangan ini, e-commerce menawarkan sejumlah karakteristik nilai tambah baru, 

misalnya disebutkan bahwa suatu saat e-commerce akan menggantikan cara 

melakukan bisnis konvensional secara keseluruhan. Harga yang lebih murah juga 

dihasilkan melalui e-commerce, salah satu alasannya adalah misalnya penggunaan 

tempat yang lebih murah, yang dimungkinkan karena cara ini tidak memerlukan 

lokasi yang tersentralisasi. Awalnya belanja melalui internet kurang diminati. 

Banyak alasan yang melatarbelakangi yang membuat orang tidak tertarik untuk 

melakukan pembelian secara online diantaranya adalah faktor privasi, kepercayaan, 

dan keamanan. 

2.1.1. The Theory Planned Behavior 

The theory planned behavior (TPB) yaitu teori perilaku terencana. Menurut 

Ajzen (2002:665) merupakan pengembangan dari the theory reasoned action 

(TRA). Inti dari the theory planned behavior dan the theory reasoned action, adalah 

niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Dalam the theory reasoned action 
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dan the theory planned behavior, sikap terhadap perilaku dan norma subyektif pada 

perilaku dinyatakan mempengaruhi niat, tapi the theory planned behavior 

memasukkan unsur kontrol perilaku yang dirasakan dalam mempengaruhi perilaku 

sebagai faktor tambahan yang mempengaruhi niat konsumen untuk bertransaksi 

secara online.  

Menurut the theory planned behavior, tindakan individu pada perilaku 

tertentu ditentukan oleh niat individu tersebut untuk melakukan perilaku. Niat itu 

sendiri dipengaruhi sikap terhadap perilaku, norma subyektif yang mempengaruhi 

perilaku, dan kontrol keperilakuan yang dirasakan. Menurut Ajzen (2002:665), 

sikap terhadap perilaku merupakan evaluasi positif atau negatif dalam melakukan 

perilaku. Sikap terhadap perilaku menunjukkan tingkatan seseorang mempunyai 

evaluasi yang baik atau yang kurang baik tentang perilaku tertentu. Norma 

subyektif menunjukkan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak 

melakukan tindakan, sedangkan kontrol keperilakuan yang dirasakan menunjukkan 

mudahnya atau sulitnya seseorang melakukan tindakan dan dianggap sebagai 

cerminan pengalaman masa lalu disamping halangan atau hambatan yang 

terantisipasi. The theory reasoned action juga telah digunakan pada banyak 

penelitian tentang sistem informasi, kebanyakan digunakan sebagai dasar dalam 

penelitian mengenai penerimaan pengguna dan model penerimaan teknologi. 

Prediksi terhadap sikap dan perilaku manusia merupakan hal yang paling kompleks 

dan sulit dilakukan (Ajzen, 2002:683).  

Teori Reasoned Action menyatakan bahwa kecenderungan sikap mengacu 

pada perilaku khusus (individual prosecess) dan norma subjektif (social processes) 

yang berinteraksi untuk mempengaruhi keinginkan beperilaku. Norma subjektif 

mengacu pada persepsi sosial dan tekanan organisasi untuk berkinerja kepada 

perilaku seseorang. Norma subektif diturunkan dari keyakinan normatif yang 

dipegang oleh seseorang telah dikemukakan untuk mempengaruhi keinginan 

berperilaku. Motivasi seseorang untuk mengikuti ekspektasi sosial dan 

organisasional dipengaruhi oleh reaksi yang diharapkan oleh individu atau 

kelompok lainnya seperti kelompok yang setara atau superior.  
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Dalam pengaturan organisasi bisnis, tekanan untuk berkinerja yang 

diberikan dapat timbul dari bawahan, rekan sejawat dan pimpinan. Suatu situasi 

dapat menimbulkan norma subjektif merupakan proses dimana ketika superior 

memonitor kinerja individu dengan tugas-tugas spesifik. Terdapat hubungan positif 

antara perilaku keinginan berkinerja dengan perilaku sesungguhnya itu sendiri. 

Monitoring oleh superior juga dapat memoderasi hubungan antara kepuasan hasil 

dengan keinginan berkinerja dengan tugas yang diberikan. Hal ini dapat terjadi 

karena individu tersebut dievaluasi setelah diawasi oleh superior. Kinerja ini dapat 

disebabkan karena karyawan takut diberikan hukuman jika kinerjanya buruk 

ataupun karena berharap akan diberikan imbalan jika kinerjanya baik. 

 Mayer & Davis (2000), mengusulkan suatu model kepercayaan yang 

menguraikan secara singkat kondisi-kondisi manakala kepercayaan terjadi. Dalam 

penelitian ini, fokus pada keputusan konsumen untuk melakukan pembelian secara 

online. Kepercayaan dan resiko dalam the theory planned behavior, akan manjadi 

konsep dalam penelitian ini sebagai keyakinan yang berdampak pada keputusan 

pembelian secara online. Kepercayaan berhubungan pada konsumen untuk percaya 

bahwa toko online mampu untuk melaksanakan transaksi dan melindungi  

informasi pribadi konsumen. Persepsi resiko mengacu pada ketidak pastian yang 

mungkin ditemui oleh konsumen dalam memberikan informasi pribadi pada toko 

online.  

 Dari teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa niat konsumen bertransaksi 

secara online itu mempengaruhi keputusan pembelian. Seperti yang telah dijelaskan 

oleh The theory planned behavior (TPB) bahwa sebelum adanya transaksi 

pembelian telah ada niat setiap individu untuk melakukan sesuatu, dimana setiap 

individu memiliki niat yang berbeda sehingga keputusan pembelian setiap individu 

juga berbeda. Maka dari teori yang ada di atas tersebut peneliti dapat meneliti atau 

menguji pengaruh antara privasi kepercayaan, keamanan terhadap keputusan 

pembelian online.   

2.1.2. Privasi 

Informasi privasi merupakan tujuan dari individu, kelompok, atau institusi 

untuk menentukan diri mereka sendiri dan bagaimana tentang luasnya informasi 
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dengan apa yang dikomunikasikan pada orang lain (Malhotra.,et al 2004 dalam 

Syahran 2008).  

Secara umum privasi didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk 

memperoleh, mengontrol dan memanfaatkan informasi pribadi (Flavia’n and 

Guinali’u, 2006). Karena itu dalam konteks internet, privasi berkaitan dengan aspek 

seperti distribusi, seperti memperoleh atau menggunakan informasi pribadi. 

Persepsi privasi merupakan kemampuan konsumen untuk mengendalikan 

penyebaran informasi selama bertransaksi (Eid,2011). 

Roca et al. (2009) persepsi privasi adalah suatu kemungkinan bahwa 

perusahaan online mengumpulkan dan menggunakannya data tentang individu 

secara tidak tepat. Karena itu pelanggan enggan untuk memasukkan informasi 

pribadi mereka ketika situs meminta informasi tersebut, karena mereka khawatir 

tentang pengumpulan dan penyzalahgunaan informasi yang dikirim melalui internet 

dan cara data mereka akan digunakan. Dampaknya adalah konsumen online 

menjadi ragu untuk mengungkapkan setiap informasi pribadi atau keuangannya 

kepada perusahaan, sebab mereka merasa bahwa perusahaan bisa membuat 

penggunaan yang tidak sah atau membocorkan ke organisasi lainnya. 

2.1.2.1 Jenis privasi 

1) Keinginan untuk merahasiakan jati diri (anonimity) 

2) Keinginan untuk tidak mengungkapkan diri terlalu banyak kepada orang 

lain (reserve) 

3) Keinginan untuk tidak terlibat urusan dengan tetangga atau orang lain (not 

neighboring) 

 Pandangan konsumen mengenai privasi berbeda-beda satu sama lain, untuk 

konteks informasi yang disebarluaskan baik secara, individu, kelompok dan 

institusi. Privasi pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, 

lingkungan, hukum, dan industri. Akan tetapi faktor tersebut tidak mutlak mengenai 

persepsi privasi karena didasarkan karakteristik konsumen dan pengalaman masa 

lalu dalam bertransaksi online. Oleh karena itu persepsi mengenai transaksi online 

dan penggunaan informasi pribadi berbeda-beda. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa privasi adalah 

upaya untuk menutupi individu dari orang lain agar mendapatkan kenyamanan 

untuk dirinya sendiri dari apa yang orang lain inginkan dan privasi sendiri bisa 

diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk 

memperoleh pilihan-pilihan dan kemampuan untuk mencapai interaksi yang 

diinginkan oleh individu tersebut.  

2.1.3. Keamanan 

Keamanan adalah suatu keadaan dimana tidak ada sesuatu yang 

menggelisahkan (Poerwadarminta, 2006 : 30).  

Sistem keamanan mencoba untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan 

lain sistem komputer, sistem ini bertindak sebagai pelindung dan juga merupakan 

kepentingan sah dari berbagai konstituensi sistem tersebut (James A, Hall, 

2007:155).  

Menurut G. J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat 

mencegah  penipuan (cheating)  atau,  paling  tidak,  mendeteksi  adanya penipuan 

di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak 

memiliki arti fisik. 

Berdasarkan pengertian keamanan menurut Poerwadarminta (2006:30), 

keamanan adalah suatu keadaan dimana tidak ada sesuatu keadaan yang 

menggelisahkan. Sehingga pengertian ini berhubungan dengan keputusan 

pembelian, dikarenakan konsumen membutuhkan rasa aman atau tidak gelisah atau 

tidak ragu sebelum mereka kemudian memutuskan untuk melaukakn pembelian. 

Selain itu keamanan sistem informasi bisa diartikan sebagai kebijakan,   

prosedur,   dan   pengukuran   teknis   yang digunakan untuk mencegah akses yang 

tidak sah, perubahan program, pencurian,  atau  kerusakan  fisik  terhadap  sistem  

informasi. Sistem pengamanan terhadap teknologi informasi dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan teknik-teknik dan peralatan-peralatan untuk mengamankan   

perangkat keras dan lunak komputer, jaringan komunikasi, dan data.  

2.1.3.1. Fungsi Keamanan Sistem Informasi 

 Alsyahdad (2016) Seringkali  sulit  untuk  membujuk  management  

perusahaan  atau  pemilik sistem informasi untuk melakukan investasi di bidang 
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keamanan. Di tahun 1997 majalah Information Week melakukan survey terhadap 

1271 sistem atau network manager di Amerika Serikat. Hanya 22% yang 

menganggap keamanan sistem informasi sebagai komponen sangat penting 

(extremely important). Mereka lebih mementingkan “reducing cost” dan 

“improving competitiveness”  meskipun  perbaikan  sistem  informasi  setelah  

dirusak justru dapat menelan biaya yang lebih banyak. Meskipun sering terlihat 

sebagai besaran yang tidak dapat langsung diukur dengan uang  (intangible). 

keamanan sebuah sistem informasi sebetulnya dapat diukur dengan besaran yang 

dapat diukur dengan uang  (tangible). Dengan adanya ukuran yang terlihat, mudah-

mudahan pihak management dapat mengerti pentingnya investasi di bidang 

keamanan. Suatu perusahaan memiliki sederetan tujuan dengan diadakannya sistem 

informasi yang berbasis komputer di dalam perusahaan. Keamanan informasi 

dimaksudkan untuk mencapai tiga sasaran utama yaitu: 

1) Kerahasiaan 

 Melindungi data dan informasi perusahaan dari penyingkapan orang-orang 

yang tidak berhak. Inti utama dari aspek kerahasiaan adalah usaha untuk 

menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses. Privacy 

lebih kearah data-data yang sifatnya privat.Serangan terhadap aspek privacy 

misalnya usaha untuk melakukan penyadapan.Usaha-usaha yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan privacy adalah dengan menggunakan teknologi 

kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik 

matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti 

keabsahan, integritas data, serta autentikasi data. 

2) Ketersediaan  

 Aspek ini berhubungan dengan  metode untuk menyatakan bahwa informasi 

benar-benar asli, jadi orang yang mengakses atau memberikan informasi 

adalah betul-betul orang yang dimaksud. Masalah pertama untuk membuktikan 

keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital 

signature. Watermarking juga dapat digunakan untuk menjaga intelektual 

property, yaitu dengan menandatangani dokumen atau hasil karya pembuat. 

Masalah kedua biasanya berhubungan dengan akses control, yaitu berkaitan 
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dengan pembatasan orang-orang yang dapat mengakses informasi. Dalam hal 

ini pengguna harus menunjukkan bahwa memang dia adalah pengguna yang 

sah atau yang berhak menggunakannya 

3) Integritas 

 Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin 

pemilik informasi. Adanya virus, trojan horse, atau pemakai lain yang 

mengubah informasi tanpa izin. Sistem informasi perlu menyediakan 

representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan. 

2.1.3.2. Ancaman Keamanan Sistem Informasi 

 Alsyahdad (2016) Ancaman keamanan sistem informasi adalah  sebuah aksi 

yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat 

mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ancaman terhadap keamanan 

informasi berasal dari individu, organisasi, mekanisme, atau kejadian yang 

memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber informasi. 

Pada kenyataannya ancaman dapat bersifat internal, yaitu berasal dari dalam 

perusahaan, maupun eksternal atau berasal dari luar perusahaan. Ancaman juga 

dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ancaman selama ini hanya 

banyak di bahas dikalangan akademis saja. Tidak banyak masyarakat yang mengerti 

tentang ancaman bagi keamanan sistem informasi mereka. Masyarakat hanya 

mengenal kejahatan teknologi dan dunia maya hanya apabila sudah terjadi 

serangan. 

 Sebuah hal yang perlu disosialisasikan dalam pembahasan tentang 

keamanan sistem terhadap masyarakat adalah mengenalkan “ancaman” kemudian 

baru mengenalkan ‘serangan’ kepada masyarakat. Perlu di ketahui bahwa serangan 

dimulai dengan ancaman, dan tidak akan ada serangan sebelum adanya ancaman. 

Serangan dapat diminimalisir apabila ancaman sudah diprediksi dan dipersiapkan 

antisipasi sebelumnya atau mungkin sudah dihitung terlebih dahulu melalui metode 

-metode penilaian resiko dari sebuah ancaman. 

 Penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa keamanan suatu kondisi atau 

keadaan yang bebas dari ancaman yang memungkinkan seseorang merasa nyaman 

dan tenang untuk melakukan pembelian. 
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2.1.4. Kepercayaan 

Kepercayaan adalah pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan 

bertindak secara oportunisik. Oportunisik adalah risiko dan kerentatan dalam setiap 

hubungan kepercayaan (Stephen, 2003:462).  

Ba & Pavlou (2002) mendefinisikan kepercayaan sebagai penilaian 

hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu 

sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian. 

Lim,et.al (2001) menyatakan kepercayaan konsumen dalam berbelanja 

internet sebagai kesediaan konsumen untuk mengekspos dirinya terhadap 

kemungkinan rugi yang dialami selama transaksi berbelanja melalui internet, 

didasarkan harapan bahwa penjual menjanjikan transaksi yang akan memuaskan 

konsumen dan mampu untuk mengirim barang atau jasa yang telah dijanjikan. 

 Menurut beberapa teori diatas kepercayaan merupakan pengharapan positif 

bahwa orang lain tidak akan bertindak secara oportunisik, kepercayaan juga dapat 

diartikan sebagai proses menghitung antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil 

yang diperoleh sehingga dapat dikatakan keputusan pembelian dapat dikaitkan 

dengan rasa kepercayaan karena, sebelum adanya keputusan pembelian indvidu 

haruslah memiliki rasa percaya kepada produk yang akan mereka beli 

2.1.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Konsumen 

McKnight,et.al (2002) menyatakan bahwa ada 2 faktor yang dapat 

mempengaruhi kepercayaan konsumen yaitu:  

1) Reputasi 

 Reputasi merupakan suatu atribut yang diberikan kepada penjual 

berdasarkan pada informasi dari orang atau sumber lain. Reputasi dapat menjadi 

penting untuk membangun kepercayaan seorang konsumen terhadap penjual karena 

konsumen tidak memiliki pengalaman pribadi dengan penjual, Reputasi dari mulut 

ke mulut yang juga dapat menjadi kunci ketertarikan konsumen. Informasi positif 

yang didengar oleh konsumen tentang penjual dapat mengurangi persepsi terhadap 

resiko dan ketidakamanan ketika bertransaksi dengan penjual. Hal ini dapat 

membantu meningkatkan kepercayaan konsumen tentang kompetensi, 

benevolence, dan integritas pada penjual. 
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2) Kualitas 

 Persepsi akan kualitas situs dari toko maya. Tampilan toko maya dapat 

mempengaruhi kesan pertama yang terbentuk. Menurut Wing Field (dalam Chen & 

Phillon, 2003), menampilkan website secara professional mengindikasikan bahwa 

toko maya tersebut berkompeten dalam menjalankan operasionalnya. Tampilan 

website yang professional memberikan rasa nyaman kepada pelanggan, dengan 

begitu pelanggan dapat lebih percaya dan nyaman dalam melakukan pembelian. 

 Penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah suatu 

kondisi dimana seseorang meyakini dan menaruh harapan yang positif akan sesuatu 

yang dia butuhkan, kepercayaan juga dapat diartikan sebagai proses menghitung 

antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh saat konsumen 

menerima barang sehingga dapat dikatakan sebelum adanya keputusan pembelian 

seorang konsumen haruslah memiliki rasa percaya kepada toko online yang akan 

mereka tuju. 

2.1.5. Keputusan Pembelian Online 

 Keputusan Pembelian Konsumen Online merupakan sebuah tindakan yang 

dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk. Setiap produsen pasti 

menjalankan berbagai strategi agar konsumen memutuskan untuk memberli 

produknya. 

Menurut Kotler (2002), keputusan pembelian online adalah tindakan dari 

konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau 

jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan produk 

sudah yang sudah dikenal oleh masyarakat. 

Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli, biasanya konsumen 

melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu: 

1) Pengenalan masalah 

2) Pencarian informasi. 

3) Evaluasi alternatif. 

4) Keputusan membeli atau tidak, 

5) Perilaku pascapembelian.  
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Pengertian lain tentang keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk 

(2000: 437) adalah “the selection of an option from two or alternative choice”. 

Dapat diartikan, keputusan pembelian adalah suatu keputusan seseorang dimana dia 

memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang ada. 

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa keputusan pembelian online 

adalah tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan pembelian sebuah 

produk. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pembelian online konsumen 

merupakan suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian 

masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah itu konsumen dapat melakukan 

evaluasi pilihan dan kemudian dapat menentukan sikap yang akan diambil 

selanjutnya. 

Peranan konsumen dalam keputusan pembelian online. Menurut Swastha 

dan Handoko (2011) berpendapat bahwa lima peran individu dalam sebuah 

keputusan membeli, yaitu: 

1) Pengambilan inisiatif: individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang 

tertentu atau yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tetapi tidak mempunyai 

wewenang untuk melakukan sendiri.  

2) Orang yang mempengaruhi: individu yang mempengaruhi keputusan untuk 

membeli baik secara sengaja maupun tidak sengaja.  

3) Pembuat keputusan: individu yang memutuskan apakah akan membeli atau 

tidak, apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan dimana 

membelinya.  

4) Pembeli: individu yang melakukan pembelian yang sebenarnya. 

5) Pemakai: individu yang menikmati atau memakai produk atau jasa yang dibeli. 

Sebuah perusahaan perlu mengenai peranan tersebut karena semua peranan 

mengandung implikasi guna merancang produk, menentukan pesan dan 

mengalokasikan biaya anggaran promosi serta membuat program pemasaran yang 

sesuai dengan pembeli. 
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2.1.6.1. Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Online 

 Tugas pemasar adalah memahami perilaku pembeli pada tiap-tiap tahap dan 

pengaruh apa yang bekerja dalam tahap-tahap tersebut. Proses pembelian yang 

spesifik terdiri dari urutan kejadian (Setiadi, 2003:14) : 

Pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian, dan perilaku pasca-pembelian. Secara perinci tahap-tahap tersebutdapat 

diuraikan sebagai berikut (Nugroho, 2003:15) : 

1. Pengenalan Masalah 

 Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. 

Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi 

yang diinginkannya. Kebutuhan ini disebabkan oleh rangsangan internal maupun 

eksternal. 

2. Pencarian Informasi 

a. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Sumber-sumber informasi konsumen dapat 

dikelompokkan menjadi empat kelompok:Sumber pribadi: keluarga, teman, 

tetangga, dan kenalan. 

b. Sumber komersial: iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan, dan pameran. 

c. Sumber umum: media massa dan organisasi konsumen. 

d. Sumber pengalaman: pernah menangani, menguji, dan menggunakan produk. 

3. Evaluasi Alternatif 

 Model dari proses evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif, yaitu 

mereka memandang konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap produk 

terutama berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional. 

4. Keputusan Pembelian 

 Pada tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi terhadap merek-

merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga membentuk 

tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Walaupun demikian, dua faktor 

dapat memengaruhi tujuan membeli dan keputusan membeli. Faktor-faktor tersebut 

adalah sikap orang lain dan keadaan yang tidak terduga. 
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a. Perilaku Sesudah Pembelian Online 

 Sesudah pembelian online terhadap suatu produk yang dilakukan konsumen 

akan mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Konsumen tersebut 

juga akan terlibat dalam tindakan sesudah pembelian dan penggunaan produk yang 

akan menarik minat pemasar. Pekerjaan pemasar tidak akan berakhir pada saat 

suatu poduk dibeli, tetapi akan terus berlangsung hingga periode sesudah 

pembelian. 

b. Kepuasan Sesudah Pembelian Online 

 Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari dekatnya antara harapan dari 

pembeli tentang produk dan kemampuan dari produk tersebut. 

c. Tindakan Sesudah Pembelian Online 

 Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan 

memengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan 

memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. 

Konsumen yang tidak puas tersebut akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya. 

d. Penggunaan dan Pembuangan Sesudah Pembelian Online. 

 Pada akhirnya, pemasar perlu mempelajari pemakaian dan pembuangan 

produk untuk mendapatkan isyarat-isyarat dari masalah-masalah dan peluang-

peluang yang mungkin ada. 

 

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau 

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun 

tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi 

penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini 

sangat berguna untuk perbandingan. Dengan demikian penelitian yang peneliti 

lakukan ini benar-benar dilakukan secara orisinil. Adapun penelitian terdahulu yang 

peneliti maksud adalah: 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul & Peneliti Variabel atau 

indikator 

Metode 

Peneitian 

Hasil 

1. pengaruh 

privasi, 

keamanan, 

kepercayaan, 

dan pengalaman 

terhadap niat 

untuk 

bertransaksi 

secara online 

(study empiris 

pada pengguna 

warung internet 

di kecamatan 

tampan 

pekanbaru) 

Apriandi (2009) 

privasi, keamanan, 

kepercayaan dan 

pengalaman 

regresi linear 

dengan 

menggunakan 

metode enter 

Faktor privasi, 

keamanan, 

kepercayaan 

dan 

pengalaman 

memiliki 

pengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap niat 

pengguna 

internet untuk 

melakukan 

transaksi 

secara online. 

2. Analisa 

pengaruh privasi 

keamanan dan 

kepercayaan 

terhadap niat 

untuk 

bertransaksi 

secara online di 

OLX.co.id (studi 

pada mahasiswa 

fakultas 

privasi, keamanan 

dan kepercayaan 

analisis regresi 

linier berganda, 

koefisien 

determinasi, Uji 

Asumsi Klasik   

variabel 

privasi, 

keamanan, 

dan 

kepercayaan 

memiliki 

pengaruh 

secara 

simultan atau 

serentak 

terhadap 
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ekonomi dan 

bisnis 

universitas 

brawijaya 

Malang, Jawa 

Timur) 

Muhammad 

Syaifudin (2016) 

variabel niat 

bertransaksi. 

 

3. Pengaruh 

kepercayaan, 

keamanan, 

kualitas 

pelayanan dan 

persepsi risiko 

menggunakan e-

commerce 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

online (Survei 

Pada Konsumen 

www.lazada.co.i

d). (Studi kasus 

pada responden 

yang tinggal di 

Yogyakarta dan 

pernah 

melakukan 

pembelian 

produk secara 

online di 

kepercayaan, 

keamanan, kualitas 

pelayanan dan 

persepsi risiko 

asosiatif kausal kepercayaan, 

keamanan, 

kualitas 

Pelayanan, 

dan persepsi 

risiko secara 

simultan 

berpengaruh 

terhadap 

keputusan 

pembelian.  

http://www.lazada.co.id/
http://www.lazada.co.id/
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lazada.co.id.) 

Septi 

Mauludiyahwati 

(2017) 

 

2.3 Model Konseptual Penelitian 

 Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik 

akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi 

secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. 

Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu 

dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar 

variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. 

a. Hubungan antara Privasi dengan Keputusan Pembelian Online 

 Dalam membuat keputusan pembelian, konsumen dapat melihat faktor 

privasi sebagai hal penting dalam keputusan pembeliannya. Privasi yang sesuai 

dengan kualitas yang ditawarkan terhadap konsumen akan sejalan dengan persepsi 

yang sama yang dilihat oleh konsumen. 

b. Hubungan antara Keamanan dengan Keputusan Pembelian Online 

 Keamanan merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam proses bisnis 

online maupun pengoperasian sistem informasi. Kemanan bertujuan untuk 

mencegah adanya ancaman terhadap sistem informasi dan komunikasi khususnya 

transaksi online sehingga dapat terjaga sistem keamanan dan memberi kenyamanan 

pihak konsumen. Kejahatan dalam dunia internet memiliki bentuk beragam. Hal itu 

disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya identitas individu atau organisasi 

dalam dunia internet mudah untuk dipalsukan. Dalam membuat keputusan 

pembelian di toko online atau online store, konsumen dapat melihat faktor 

keamanan sebagai hal yang penting dalam keputusan pembeliannya. Keamanan 

yang sesuai dan terjamin saat bertransaksi secara online dapat mempercayai 
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konsumen untuk dapat melakukan pembelian di suatu toko online yang diinginkan 

oleh konsumen tersebut. 

c. Hubungan antara Kepercayaan dengan Keputusan Pembelian Online 

 Lim,et.al (2001) menyatakan kepercayaan konsumen dalam berbelanja 

internet sebagai kesediaan konsumen untuk mengekspos dirinya terhadap 

kemungkinan rugi yang dialami selama transaksi berbelanja melalui internet, 

didasarkan harapan bahwa penjual menjanjikan transaksi yang akan memuaskan 

konsumen dan mampu untuk mengirim barang atau jasa yang telah dijanjikan. 

 Kepercayaan konsumen terhadap toko online atau onine store saat 

melakukan transaksi bisa menjadi salah satu yang terpenting untuk memutuskan 

pembelian di toko online yang dituju. Dengan adanya kepercayaan, seorang 

konsumen terhadap toko online yang dituju berarti seorang konsumen telah 

memutuskan untuk berbelanja di toko online tersebut. 

 Kerangka pemikiran yang dijukan untuk penelitian ini berdasarkan pada 

faktor-faktor dan teori seperti yang telah diuraikan diatas. Pada penelitian ini 

menggunakan tiga konsep yaitu privasi, keamanan, dan kepercayaan saat 

bertransaksi secara online yang disajikan pada kerangka pemikiran dibawah ini 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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Keamanan 
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Keputusan 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah 

yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan 

jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji 

kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. 

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah. 

H1: Privasi (X1) berpengaruh positif dan signigfikan terhadap keputusan pembelian 

online (Y) 

H2: Keamanan (X2) berpengaruh positif dan signifkan terhadap keputusan 

pembelian online (Y) 

H3: Kepercayaan (X3) berpengaruh positif dan signifkan terhadap keputusan 

pembelian online (Y) 

 


