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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TRUST, SHOPPING ORIENTATION, AND
SERVICE QUALITY TOWARD PURCHASE DECISION

IN ONLINE FASHION
(STUDY IN THE UNIVERSITY OF LAMPUNG)

By

DIAN KURNIA

This research was aimed to analyze the influence of variables trust, shopping
orientation, and service quality toward purchase decision in online fashion. This
research was a causal comparative research. The sample of this research were 100
respondents from Lampung University students who ever buy online clothes. The
technique used in this research was simple random sampling. The result showed that
partially independent variable trust (X1) significantly influenced the purchase
decision in online fashion. Shopping orientation variable (X2) significantly influenced
the decision in online fashion, and service quality variable (X3) significantly
influenced the purchase decision in online fashion. Simultaneously, variables trust,
shopping orientation, and service quality significantly influenced purchase decision
in online fashion.

Keywords: Decision Purchase in Online Fashion, Service Quality, Shopping
Orientation, Trust.



ABSTRAK

PENGARUH KEPERCAYAAN, ORIENTASI BELANJA, DAN KUALITAS
LAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN

BUSANA SECARA ONLINE
(STUDI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG)

Oleh

Dian Kurnia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel kepercayaan, orientasi
belanja, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian busana secara online.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal
komparatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dari
mahasiswa Universitas Lampung yang pernah membeli busana secara online. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel kepercayaan (X1)
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian busana secara online. Variabel
orientasi belanja (X2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian busana
secara online, dan variabel kualitas layanan (X3) berpengaruh signifikan terhadap
keputusan pembelian busana secara online. Secara simultan, variabel kepercayaan,
orientasi belanja, dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan
pembelian busana secara online.

Kata kunci: Kepercayaan, Keputusan Pembelian Busana Secara Online, Kualitas
Layanan, Orientasi Belanja.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan diberbagai bidang

kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali bidang bisnis dan pemasaran yang kini

semakin mudah dengan adanya internet. Menurut Kotler dan Armstrong (2001),

internet adalah web yang luas dan besar pada jaringan komputer yang

menghubungkan komputer di seluruh dunia. Selain dimanfaatkan untuk

berkomunikasi, internet kini dimanfaatkan oleh pebisnis untuk transaksi jual beli. Hal

tersebut dikarenakan terus bertumbuhnya pengguna internet khususnya di Indonesia.

Hasil riset dan kerja sama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

(APJII) dengan Pusat Kajian Komunikasi (PusKaKom) Universitas Indonesia

menunjukkan pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia terus meningkat. Dalam

penelitian mengenai profil pengguna internet di Indonesia tahun 2014 menunjukkan

penetrasi pengguna internet di Indonesia adalah 34.9% (Marius dan Anggoro, 2015).

Berikut merupakan grafik yang menggambarkan jumlah dan penetrasi pengguna

internet di Indonesia dari tahun 2005-2014 yang merupakan hasil survei dari APJII.
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Sumber :Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Marius dan Anggoro, 2015)

Gambar1.1 Jumlah dan Penetrasi Pengguna Pnternet di Indonesia
Tahun 2005-2014

Peningkatan pengguna internet setiap tahun seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1

di atas selanjutnya memicu sebuah paradigma baru dibidang perekonomian yaitu e-

commerce yang mempunyai banyak keuntungan bagi perusahaan dan kemudahan

bagi konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong (2001) e-commerce atau perdagangan

elektronik merupakan istilah umum untuk proses pembelian dan penjualan yang

didukung oleh cara-cara yang elektronik. Penjual tidak perlu membangun atau
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menyewa toko sehingga menghemat biaya dan konsumen tidak perlu bergelut dengan

lalu lintas atau pergi dari satu toko ke toko lain. Karena dengan penjual membuka

toko online, konsumen dapat menjajaki toko online tersebut dengan tanpa terbatas

ruang dan waktu. Seperti hasil survei yang telah dilakukan oleh APJII pada tahun

2014, perdagangan merupakan peringkat teratas dalam penggunaan internet oleh

masyarakat di Indonesia.

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Marius dan Anggoro, 2015)

Gambar 1.2 Aktivitas Pengguna Internet

Hasil survei tersebut membuktikan bahwa kemudahan yang diciptakan oleh internet,

baik yang dirasakan penjual maupun pembeli membuat tren baru dikalangan pebisnis

yang sering disebut dengan online shopping. Menurut Anang Y.B (2010), kegiatan

online shopping merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan

komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah
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dari dan keseluruh dunia melalui media notebook, komputer, atau handphone yang

tersambung dengan layanan akses internet.

Tren online shopping mulai diminati karena proses keputusan pembelian online tidak

serumit keputusan pembelian offline. Menurut Mowen dan Minor (2002)

pengambilan keputusan konsumen meliputi semua proses yang dilalui konsumen

dalam mengenali masalah, mencari solusi, mengevaluasi alternatif, dan memilih

diantara pilihan-pilihan pembelian mereka. Mujiyana dan Ingge (2013)

mendefinisikan proses keputusan belanja online adalah pencarian informasi,

membandingkan alternatif yang ada, dan pengambilan keputusan. Dalam

pengambilan keputusan belanja online, pencarian informasi lebih banyak dilakukan

melalui media internet seperti menggunakan search engine atau toko online.

Informasi yang dicari dapat berupa opini dari orang yang telah merasakan dampak

langsung dalam menggunakan produk atau jasa yang tersedia di toko online.

Perkembangan internet yang menawarkan sejumlah keunggulan manfaat dalam bisnis

dan kehidupan telah mempengaruhi cara-cara bisnis dan perilaku konsumen

kaitannya dengan proses pengambilan keputusan. Karena perilaku pembelian melalui

internet sebenarnya merupakan fenomena kompleks yang melibatkan banyak proses

seperti navigasi, pencarian informasi, transaksi dan interaksi antara konsumen dengan

perusahaan. Perilaku konsumen saat ini cenderung menyukai hal-hal yang praktis dan

mudah sehingga belanja online mampu menarik konsumen untuk berbelanja melalui

internet. Menurut Suryani (2013), terdapat perbedaan perilaku pembelian antara

pembelian melalui internet dengan pembelian langsung. Pembelian melalui internet
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dipengaruhi oleh kualitas layanan melalui internet (e-service) yang dirasakan oleh

konsumen yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh APJII pada tahun 2014 (Marius dan

Anggoro, 2015), ada lima komoditas utama dalam kegiatan belanja online yang

dilakukan oleh pengguna internet di Indonesia. Kelima komoditas tersebut adalah

busana (dilakukan oleh 72% pengguna), kosmetik (dilakukan oleh 20% pengguna),

gadget ataupun perangkat komunikasi (dilakukan oleh 17% pengguna), jasa travel

perjalanan (dilakukan oleh 9.7% pengguna) dan buku (dilakukan oleh 9.7%

pengguna). Mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah pekerja dan wiraswasta

(55% pengguna). Setelah pengusaha, jumlah pengguna internet tertinggi di Indonesia

kedua adalah mahasiswa (18% pengguna) dan ibu rumah tangga (16% pengguna).

Sementara sisanya adalah pelajar (SD/SMP/SMU yaitu sebesar 5% pengguna).

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang berbelanja melalui internet,

mulai dari biaya yang murah, kualitas jenis barang, kepercayaan, fasilitas kemudahan

transaksi, sampai dengan beberapa faktor lainnya (Baskara dan Haryadi, 2014).

Faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah faktor kepercayaan, orientasi

belanja, dan kualitas layanan dalam mempengaruhi keputusan pembelian busana

secara online.

Menurut Pavlou dan Geffen dalam penelitian Baskara dan Hariyadi (2014) faktor

yang sangat penting yang bisa mempengaruhi pembelian online adalah kepercayaan.

Kepercayaan menjadi faktor kunci dalam setiap transaksi jual beli secara online.
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Dengan adanya kepercayaan maka konsumen akan melakukan pembelian, karena

pembelian secara online sangatlah berbeda dengan pembelian tradisional. Dalam

pembelian online pembeli tidak dapat menyentuh bahan pakaian dan hanya bisa

melihat melalui gambar yang tersedia pada toko online.

Susanti, dkk (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa orientasi belanja salah

satunya dilatarbelakangi oleh manfaat berbelanja online itu sendiri. Artinya orientasi

belanja konsumen yang berbelanja online berpengaruh positif terhadap keputusan

konsumen ketika situs belanja online yang tersedia mudah untuk diakses.

Lovelock dalam Tjiptono (Baskara dan Hariyadi, 2014), mengemukakan bahwa

kualitas pelayanan merupakan tingkatan kondisi baik buruknya sajian yang diberikan

oleh penjual dalam rangka memuaskan konsumen. Faktor kualitas pelayanan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian melalui situs

jejaring sosial.

Berdasarkan pentingnya kepercayaan, orientasi belanja, dan kualitas layanan dalam

mempengaruhi keputusan pembelian, maka perlu dilakukan penelitian tentang

“Pengaruh Kepercayaan, Orientasi Belanja, dan Kualitas Layanan Terhadap

Keputusan Pembelian Busana Secara Online”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berusaha meneliti perilaku konsumen dalam melakukan keputusan

pembelian busana secara online. Berikut rumusan masalah penelitian ini:
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1. Apakah kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

busana secara online?

2. Apakah orientasi belanja berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

busana secara online?

3. Apakah kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

busana secara online?

4. Apakah kepercayaan, orientasi belanja, dan kualitas layanan berpengaruh secara

bersama-sama terhadap keputusan pembelian busana secara online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian busana

secara online

2. Untuk mengetahui pengaruh orientasi belanja terhadap keputusan pembelian

busana secara online

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap keputusan pembelian

busana secara online

4. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan, orientasi belanja, dan kualitas

layanan secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian busana secara

online
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang

berguna bagi ilmu pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan

dengan berbelanja di internet secara online.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemilik toko online

dalam mengidentifikasi dan meningkatkan kepercayaan, orientasi belanja, dan

kualitas layanan yang kemudian akan berpengaruh terhadap keputusan

pembelian oleh konsumen.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah kegiatan yang lebih dari sekedar menjual barang atau jasa saja.

Pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia

dan masyarakat. Menurut Sukirno (2006) pemasaran meliputi berbagai jenis kegiatan

seperti riset mengenai perilaku konsumen, riset mengenai potensi pasar, kegiatan

untuk mengembangkan produk baru, dan kegiatan mendistribusikan dan

mempromosikan barang yang dijual.

Kotler dan Keller (2007) membedakan definisi pemasaran berdasarkan aspek sosial

dan manajerial. Dari definisi sosial, pemasaran merupakan suatu proses sosial yang

didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan

inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan

produk yang bernilai dengan pihak lain. Sementara dari sudut manajerial, pemasaran

adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan

distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan

tujuan individu dan organisasi.
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Perencanaan pemasaran penting bagi perusahaan dalam menentukan strategi

perusahaan dalam menjalankan bisnis. Menurut Kotler (2005) strategi pemasaran

terdiri dari strategi khusus untuk pasar sasaran, positioning, bauran pemasaran, dan

besarnya pengeluaran pemasaran. Kotler dan Keller (2001) menjelaskan dua jenis

pemasaran yakni pemasaran langsung dan pemasaran online. Pemasaran langsung

didefinisikan sebagai komunikasi langsung dengan konsumen perorangan yang

menjadi sasaran dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan yang segera. Sedangkan

pemasaran online dilakukan melalui sistem komputer online yang menghubungkan

pelanggan dengan penjual secara elektronik.

Internet telah menciptakan cara baru dalam merancang strategi perusahaan.

Teknologi tersebut juga membantu perusahaan dalam mendistribusikan produk secara

lebih efektif dan efisien, serta membantu perusahaan dalam berkomunikasi dengan

pelanggan. Tidak hanya bagi perusahaan, internet juga memudahkan konsumen

dalam mencari informasi mengenai produk yang diinginkan tanpa terbatas ruang dan

waktu. Menurut Kotler dan Keller (2001) istilah umum untuk proses pembelian dan

penjualan yang didukung oleh cara-cara yang elektronik disebut dengan  perdagangan

elektronik atau e-commerce.

B. Perilaku Konsumen

1. Pengertian Perilaku Konsumen

Strategi pemasaran bergantung kepada sejauh mana perusahaan memahami perilaku

konsumen. Strategi tersebutlah yang kemudian akan membawa perusahaan menuju
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kesuksesan. Karena syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar sukses

dalam persaingan adalah berusaha mencapai tujuan dengan mempertahankan dan

meningkatkan pelanggan. Dalam mempertahankan pelanggan perusahaan harus

mampu memuaskan dan memenuhi keinginan dan harapan konsumen. Oleh karena

itu, penting untuk perusahaan memahami perilaku konsumen demi menyusun strategi

pemasaran yang hendak diterapkan.

Menurut Hawkins dan Mothersbaugh (Suryani, 2013) perilaku konsumen merupakan

studi tentang bagaimana individu, kelompok dan organisasi serta proses yang

dilakukan untuk memilih, mengamankan, menggunakan dan menghentikan produk,

jasa, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhannya dan dampaknya terhadap

konsumen dan masyarakat. Perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis

mencakup perilaku konsumen individual, kelompok dan anggota masyarakat yang

secara terus menerus mengalami perubahan. Sciffman dan Kanuk (Sumarwan, 2011)

mendefinisikan perilaku konsumen sebagai istilah perilaku yang diperlihatkan

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, menghabiskan

produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.

Sumarwan (2011) menyimpulkan definisi perilaku konsumen yaitu semua kegiatan,

tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat

sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa

setelah melakukan kegiatan evaluasi.

Konsumen melakukan serangkaian aktivitas dalam membuat keputusan pembelian.

Perspektif ini mengasumsikan bahwa konsumen memiliki masalah dan melakukan
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proses pengambilan keputusan rasional untuk memecahkan masalah (Sumarwan,

2011). Menurut Blackwell, Miniard dan Engel dalam Suryani (2013), agar dapat

memahami perilaku konsumen secara tepat, pemasar perlu memperhatikan tindakan

langsung yang dilakukan konsumen dalam mendapatkan, mengonsumsi dan

menghabiskan barang dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan

mengikuti tindakan tersebut. Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh

Schiffman dan Kanuk dalam Suryani (2013), bahwa perilaku konsumen merupakan

studi yang mengkaji bagaimana individu membuat keputusan membelanjakan sumber

daya yang tersedia dan dimiliki (waktu, uang dan usaha) untuk mendapatkan barang

atau jasa yang nantinya akan dikonsumsi.

2. Perilaku Konsumen di Era Internet

Perkembangan teknologi termasuk internet telah mengubah berbagai aspek kehidupan

tidak terkecuali perilaku konsumen. Perubahan dalam cara memperoleh informasi,

kebutuhan mengambil keputusan dengan cara yang cepat tanpa terikat ruang dan

waktu, serta kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di dunia maya berdampak

terhadap perilaku konsumen dalam membeli dan mengonsumsi produk. Menurut

Suryani (2013) terdapat perbedaan perilaku pembelian antara pembelian melalui

internet dengan pembelian langsung. Pembelian melalui internet dipengaruhi oleh

layanan langsung yang dirasakan ketika mencari informasi dan transaksi maupun

komunikasi yang berlangsung. Pembelian melalui internet dipengaruhi oleh kualitas

layanan (e-service) yang dirasakan konsumen dan sebenarnya merupakan fenomena

kompleks yang melibatkan banyak proses seperti navigasi, pencarian informasi,
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transaksi dan interaksi antara konsumen dengan perusahaan. Lee dan Lin dalam

Suryani (2013) mengusulkan model dimensi kualitas e-service, yakni :

1. Desain website
Kualitas website merupakan faktor penting bagi toko online. Website yang
bermutu adalah yang dalam desainnya memudahkan interaksi dengan
konsumen. Desain dengan tampilan yang menarik juga merupakan daya tarik
penting yang akan mempengaruhi pembelian melalui internet.

2. Reliabilitas
Reliabilitas dinilai dari kemampuan website dalam memberikan informasi dan
ketepatan dalam pengisian, respon yang tepat dan cepat, menjaga informasi
personal secara aman. Faktor reliabilitas ini menjadi isu penting dari sisi
konsumen, karena akan mempengaruhi kenyamanan, dan rasa aman atas
pembelian yang dilakukan.

3. Ketanggapan
Konsumen mengharapkan pihak toko/perusahaan yang melakukan pembelian
melalui online cepat tanggap jika ada masalah-masalah yang disampaikan
oleh konsumen. Konsumen biasanya menilai ketanggapan ini kecepatan
navigasi, menelusur informasi, kesempatan untuk bertanya dan dalam
menerima jawaban.

4. Kepercayaan
Kepercayaan ditunjukkan dari keyakinan konsumen untuk menerima
kerentanan dari belanja online dalam memenuhi harapannya. Menurut Kimery
dan Mc Card kepercayaan didefinisikan sebagai kesediaan konsumen untuk
menerima kerentanan dalam melakukan transaksi online berdasarkan
harapannya yang positif mengenai perilakunya berbelanja online pada masa
mendatang. Jika konsumen percaya, mereka yakin bahwa perilakunya dalam
berbelanja tidak menimbulkan masalah, dan bersikap positif mereka mau
berbelanja online pada masa yang akan datang.

5. Personalisasi
Personalisasi mencakup layanan yang memungkinkan konsumen memperoleh
perhatian dan berdialog dengan perusahaan. Contohnya pemberian ucapan
terimakasih kepada konsumen dan ketersediaan ruang yang memungkinkan
konsumen memberikan komentar dan umpan balik serta menerima umpan
balik dari perusahaan yang menawarkan prosuknya melalui internet.

3. Manfaat Mempelajari Perilaku Konsumen

Menurut Suryani (2013) dalam lingkungan kehidupan yang relatif konsumtif seperti

saat ini dan maraknya iklan diberbagai media komunikasi serta pemasaran langsung
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melalui internet yang sangat gencar kepada konsumen agar membeli suatu produk,

tuntutan untuk lebih dapat memahami secara baik perilaku konsumen menjadi

penting.

Perkembangan teknologi internet, memacu pemasar melakukan berbagai macam

promosi yang menarik salah satunya dengan mengirimkan penawaran khusus kepada

konsumen melalui email. Sebagai pemasar, belajar memahami perilaku konsumen

sangat bermanfaat. Pemahaman terhadap perilaku konsumen ini juga bermanfaat

untuk penyusunan strategi maupun bauran pemasaran.

C. Pengertian E-commerce

Electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perdagangan

elektronik dan lebih dikenal dengan sebutan E-commerce telah merubah cara bisnis

baru. Hal ini terkait dengan pembelian dan penjualan informasi, produk dan jasa

melalui jaringan komunikasi komputer. Menurut Bajaj dan Nag (2000) E-commerce

(EC) membantu melakukan perdagangan tradisional melalui cara-cara baru

mentransfer dan memproses informasi, karena informasi merupakan inti dari semua

kegiatan komersial. E-commerce mengacu pada pertukaran informasi bisnis

menggunakan pertukaran data elektronik, surat elektronik, electronic bulletin board,

transfer dana elektronik dan teknologi berbasis jaringan lainnya. Informasi secara

elektronik ditransfer dari komputer ke komputer dengan cara otomatis. Kotler dan

Armstrong (2001) menjelaskan bahwa perdagangan elektronik (electronic commerce)
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merupakan istilah umum untuk proses pembelian dan penjualan yang didukung oleh

cara-cara elektronik.

Menurut Hidayat (2008) E-commerce adalah bagian dari e-lifestyle yang

memungkinkan transaksi jual-beli dilakukan secara online dari sudut tempat

dimanapun. E-commerce memiliki beberapa komponen standar yang dimiliki dan

tidak dilakukan secara offline, yaitu :

1. Produk: banyak jenis produk yang bisa dijual melalui internet seperti komputer

(hardware, software, aksesoris), buku (print edition, e-book), musik, baju,

mainan anak, tiket pertandingan, dan lain sebagainya.

2. Tempat menjual (a place to sell): tempat menjual adalah internet yang berarti

harus memiliki domain dan hosting.

3. Cara menerima pemesanan: e-mail, telepon, sms, dan lain-lain.

4. Cara pembayaran: cash on delivery, kertu kredit, internet payment, dan lain-lain.

5. Metode pengiriman: pengiriman bisa dilakukan melalui jasa pengiriman paket,

download jika produk yang dijual memungkinkan untuk itu (software, e-book).

6. Customer service: e-mail, chatting, telepon, dan lain-lain.

Praktik e-commerce nyatanya mempunyai banyak keuntungan bagi perusahaan dan

kemudahan bagi konsumen yang selanjutnya memicu timbulnya belanja online.

Menurut Y.B Anang (2010), kegiatan online shopping merupakan bentuk komunikasi

baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan

dapat dilakukan secara terpisah dari dan keseluruh dunia melalui media notebook,

komputer, atau handphone yang tersambung dengan layanan akses internet.
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D. Kepercayaan

1. Pengertian Kepercayaan

Menurut Pavlou dan Geffen dalam Baskara dan Hariyadi (2014), faktor yang sangat

penting yang bisa mempengaruhi minat pembelian yang kemudian dapat memicu

keputusan pembelian online oleh konsumen adalah faktor kepercayaan. Faktor

kepercayaan menjadi faktor kunci dalam setiap transaksi jual beli secara online.

Hanya pelanggan yang memiliki kepercayaan yang akan melalui transaksi melalui

internet. Menurut Jogiyanto (2007) kepercayaan mempunyai dampak yang mendalam

terhadap perilaku. Melalui tindakan dan proses belajar, orang akan mendapatkan

kepercayaan dan sikap yang kemudian mempengaruhi perilaku membeli.

Menurut Simamora (2008) kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif yang

dimiliki seseorang tentang sesuatu. Kepercayaan dapat berupa pengetahuan, pendapat

atau sekadar percaya. Menurut Kramer dalam Ling et al (2010), kepercayaan adalah

pernyataan kompleks karena individu tidak tahu motif dan niat lain. Kimery dan

McCard dalam Suryani (2013) mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan

konsumen untuk menerima kerentanan dalam melakukan transaksi online

berdasarkan harapannya yang positif mengenai perilakunya berbelanja online pada

masa mendatang.

2. Dimensi Kepercayaan

Menurut Ling et. al (2010) dimensi kepercayaan meliputi keamanan, privasi dan

keandalan, berikut adalah penjelasannya.
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1. Keamanan didefinisikan sebagai sejauh mana pelanggan percaya bahwa internet

aman bagi mereka untuk mengirimkan informasi sensitif terhadap transaksi

bisnis. Keamanan berperan penting dalam mempengaruhi sikap dan niat beli

karena dianggap memiliki resiko transmisi informasi seperti nomor kartu kredit

dan lain-lain.

2. Privasi didefinisikan sebagai menjaga segala perilaku konsumen selama transaksi

yang kemudian berkaitan dengan kinerja toko online.

3. Keandalan perusahaan dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Dalam

lingkungan web-shopping sebagian besar konsumen menganggap bahwa

perusahaan besar memiliki kemampuan yang lebih baik untuk meningkatkan

kepercayaan online mereka. Hal ini juga mengusulkan bahwa sebuah perusahaan

dengan reputasi positif yang meningkatkan kepercayaan konsumen.

E. Orientasi Belanja

1. Penegertian Orientasi Belanja

Munculnya kegiatan belanja online, memberikan dampak terhadap perilaku belanja

online itu sendiri, konsumen mungkin berbeda dalam hal orientasi belanja mereka.

Stone dalam Kusuma dan Septarini (2013), menggambarkan konsep orientasi belanja

sebagai gaya hidup berbelanja atau gaya berbelanja yang menempatkan penekanan

pada aktivitas berbelanjanya. Li et al dalam Ling (2010), membuat konsep orientasi

belanja sebagai bagian tertentu dari gaya hidup pembelanja yang mencakup aktivitas

berbelanja, pendapat, dan minat. Samuel (2006) menggambarkan orientasi belanja

sebagai sesuatu yang kompleks dan mempunyai fenomena multidimensional (motif,
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kebutuhan, ketertarikan, kondisi ekonomi, dan kelas sosial) dan dimensi perilaku

pasar (pilihan sumber informasi, perilaku panutan, dan atribut toko).

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa orientasi belanja merupakan bagian

dari gaya hidup individu dengan menekankan pada kegiatan berbelanja individu dan

dapat menggambarkan keinginan dan kebutuhan individu ketika melakukan kegiatan

berbelanja. Pada dasarnya orientasi berbelanja yang dimiliki individu berkaitan

dengan gaya hidup yang dimiliki oleh individu secara umum. Orientasi berbelanja

dapat menunjukkan kebutuhan individu ketika berbelanja. Dasar pemikiran dari

orientasi berbelanja menurut Gehrt dan Shim dalam Kusuma dan Septarini (2013),

adalah individu yang memiliki orientasi berbeda akan menunjukkan karakteristik dan

perilaku yang berbeda.

2. Dimensi Orientasi Belanja

Seock dalam Kusuma dan Septarini (2013) menyatakan bahwa orientasi belanja

memiliki tujuh dimensi, yaitu:

1. Shopping enjoyment yang merupakan kesenangan individu ketika melakukan
belanja.

2. Brand/fashion consciousness yang merupakan kesadaran individu terhadap harga
merek atau mode busana.

3. Price consciousness yang merupakan kesadaran individu terhadap harga produk.
4. Shopping confidence yang merupakan kepercayaan individu terhadap

kemampuan berbelanjanya.
5. Convinience/time consciuosness yang merupakan kesadaran individu terhadap

waktu dan kenyamanan ketika berbelanja.
6. In-home shopping tendency yang merupakan kecenderungan individu untuk

melakukan pembelian dengan tidak keluar rumah.
7. Brand/store loyalty yang merupakan kesetiaan individu terhadap merek dan toko

ketika melakukan kegiatan berbelanja.
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F. Kualitas Layanan

1. Pengertian Kualitas Layanan

Konsumen secara langsung maupun tidak langsung akan memeberikan penilaian

terhadap jasa yang dibeli atau yang pernah dikonsumsinya. Evaluasi dilakukan

berdasarkan penilaian keseluruhan antara apa yang diterima dan dialami

dibandingkan dengan yang diharapkan (Suryani, 2013). Menurut Lovelock dalam

Baskara dan Hariyadi (2014), kualitas layanan merupakan tingkatan kondisi baik

buruknya sajian yang diberikan oleh penjual dalam rangka memuaskan konsumen

dengan memberikan atau menyampaikan keinginan atau permintaan konsumen

melebihi apa yang diharapkan oleh konsumen. Meskipun antara penjual dan pembeli

tidak bertatap muka, namun penjual dapat memberikan layanan selama proses

transaksi penjualan online terjadi sampai barang diterima oleh konsumen. Kualitas

pelayanan merupakan hal yang sangat penting untuk diukur agar perusahaan dapat

meningkatkan kualitas pelayanannya.

Menurut Rahma dkk dalam Baskara dan Hariyadi (2014), layanan yang diberikan

oleh jasa berbeda dengan kualitas yang diberikan secara online. Suryani (2013)

menjelaskan layanan memungkinkan konsumen dalam memperoleh perhatian dan

berdialog dengan perusahaan kemudian disebut juga dengan personalisasi. Contohnya

pemberian ucapan terima kasih kepada konsumen dan ketersediaan ruang yang

memungkinkan konsumen memberikan komentar dan umpan balik serta menerima

umpan balik dari perusahaan yang menawarkan produknya melalui internet.
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2. Dimensi Kualitas Layanan

Zeithaml, Berry dan Parasuraman dalam Suryani (2013) mengidentifikasi ada lima

dimensi kualitas jasa yang digunakan pelanggan dalam mengevaluasi kualitas

pelayanan, yaitu :

1. Bukti fisik (tangibles) ditunjukkan dari kemampuan suatu perusahaan dalam
menunujukkan eksistensinya kepada pihak eksternal

2. Keandalan (reliability) adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan
pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

3. Daya tanggap (responsiveness) adalah suatu kemauan untuk membantu dan
memberikan pelayanan yang cepat (responsive) dan tepat kepada pelanggan
melalui penyampaian informasi yang jelas, serta didukung keinginan para staf
untuk membantu para pelanggan.

4. Jaminan (assurance) adalah pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan para
pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada
perusahaan yang meliputi: pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat
dipercaya yang dimiliki staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.

5. Empati (emphaty) adalah kemampuan perusahaan atau para staf perusahaan
dalam memberikan perhatian yang tulus secara personal kepada para pelanggan
dengan berupaya memahami keinginan konsumen, yang meliputi: kemudahan
untuk dihubungi, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan.

G. Keputusan Pembelian

1. Pengertian Keputusan Pembelian

Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang pencarian,

pembelian, penggunaan beragam produk dan jasa. Berbagai macam keputusan

mengenai aktivitas kehidupan seringkali harus dilakukan oleh setiap konsumen.

Konsumen mengambil keputusan hampir setiap hari tanpa menyadari bahwa mereka

telah mengambil keputusan. Schiffman dan Kanuk dalam Sumarwan (2011),

mendefinisikan suatu keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih

pilihan alternatif. Menurut Assael dalam Suryani (2013), pengambilan keputusan
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konsumen merupakan proses menerima dan mengevaluasi informasi merek tertentu.

Keputusan pembelian merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat

dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang

ditawarkan oleh penjual.

Menurut Mowen dan Minor (2002) pengambilan keputusan konsumen meliputi

semua proses yang dilalui konsumen dalam mengenali masalah, mencari solusi,

mengevaluasi alternatif, dan memilih diantara pilihan-pilihan pembelian mereka.

Mujiyana dan Ingge (2013) mendefinisikan proses keputusan belanja online adalah

pencarian informasi, membandingkan alternatif yang ada, dan pengambilan

keputusan. Dalam pengambilan keputusan belanja online, pencarian informasi lebih

banyak dilakukan melalui media internet seperti menggunakan search engine atau

toko online. Informasi yang dicari dapat berupa opini dari orang yang telah

merasakan dampak langsung dalam menggunakan produk atau jasa yang tersedia di

toko online.

Menurut Suryani (2013), terdapat perbedaan perilaku pembelian antara pembelian

melalui internet dengan pembelian langsung. Pembelian melalui internet dipengaruhi

oleh kualitas layanan melalui internet (e-service) yang dirasakan oleh konsumen yang

pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Keputusan

pembelian barang/jasa seringkali melibatkan dua pihak atau lebih, umumnya lima

peranan yang terlibat, yaitu:

a. Pemrakarsa (initiator), yaitu orang yang pertama kali menyarankan ide untuk

membeli suatu barang/jasa.
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b. Pembawa pengaruh (influencer), yaitu orang yang memiliki pandangan atau

nasihat yang mempengaruhi keputusan pembelian.

c. Pengambil keputusan (decider), yaitu orang yang menentukan keputusan

pembelian.

d. Pembeli (buyer), yaitu orang yang melakukan pembelian.

e. Pemakai (user), yaitu orang yang mengkonsumsi dan menggunakan barang/jasa

yang dibeli.

2. Proses Pengambilan Keputusan

Kotler dan Armstrong (2001) menggambarkan proses pengambilan keputusan

pembelian terdiri dari lima tahap, yaitu:

1. Pengenalan kebutuhan
Proses pembelian diawali dengan pengenalan kebutuhan (need recogniton)
dimana pembeli mengenali suatu masalah atau kebutuhan. Pemebeli merasakan
perbedaan antara keadaan nyata dengan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan
dapat dipicu oleh rangsangan internal ketika salah satu kebutuhan normal
seseorang muncul pada tingkat yang cukup tinggi untuk menjadi dorongan. Suatu
kebutuhan juga dapat dipicu oleh rangsangan eksternal seperti hobi.

2. Pencarian informasi
Seorang konsumen yang telah tertarik mungkin mencari lebih banyak informasi.
Jika dorongan konsumen begitu kuatnya dan produk yang memuaskan berada
dalam jangkauan, konsumen kemungkinan besar akan membelinya. Jika tidak,
konsumen mungkin menyimpan kebutuhannya dalam ingatan atau melakukan
pencarian informasi yang berkaitan dengan kebutuhan itu. Konsumen dapat
memperoleh informasi dari beberapa sumber manapun. Sumber-sumber meliputi:
a. Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan
b. Sumber komersial: iklan, wiraniaga, dealer, kemasan, pajangan
c. Sumber publik: media massa, organisasi penilai pelanggan
d. Sumber pengalaman: menangani, memeriksa, menggunakan produk.

3. Evaluasi berbagai alternatif
Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif pembelian tergantung pada
konsumen individu dan situasi pembelian tertentu. Dalam beberapa kasus,
konsumen menggunakan perhitungan yang cermat dan pemikiran logis. Pada
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waktu lain, konsumen yang sama hanya sedikit mengevaluasi bahkan mereka
membeli hanya berdasarkan dorongan sesaat dan tergantung pada intuisi. Kadang
kala konsumen mengambil keputusan pembelian sendiri, kadang kala mereka
bertanya pada teman, pemerhati konsumen, atau wiraniaga untuk nasehat
pembelian. Evaluasi alternatif merupakan tahap dalam proses pengambilan
keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan informasi untuk
mengevaluasi merek-merek alternatif dalam satu susunan pilihan.

4. Keputusan pembelian
Setelah melalui evaluasi dengan pertimbangan yang matang, konsumen akan
mengambil keputusan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keputusan
membeli dan tujuan pembelian yaitu sikap orang lain dan faktor situasional yang
tidak dapat diprediksikan atau tidak terduga. Pengaruh dan sikap orang lain
tergantung pada sikap negatifnya terhadap alternatif pilihan dan derajat motivasi
dari konsumen yang akan membeli untuk mengikuti orang lain. Sedangkan
keadaan tidak terduga merupakan faktor situasional yang menyebabkan
konsumen mengubah tujuan pembelian maupun keputusan pembelian. Semua
proses tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor psikologis konsumen dan
pengalaman konsumen atas produk atau jasa yang akan dibeli.

5. Perilaku pasca membeli
Tahapan dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen
mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan kepuasan atau
ketidakpuasan yang mereka rasakan merupakan perilaku pasca pembelian.
Setelah membeli, konsumen akan mengevaluasi keputusan dan tindakannya
dalam membeli.Kepuasan dan ketidakpuasan yang dialami konsumen akan
berpengaruh terhadap perilaku selanjutnya. Jika konsumen puas, maka dia akan
memperlihatkan sikap dan perilaku positif terhadap produk atau jasa yang
dibelinya. Kemungkinan konsumen akan membeli lagi, loyal atau bahkan tidak
segan-segan untuk merekomendasikan kepada orang lain. Sebaliknya jika
konsumen kecewa, maka cenderung akan bersikap negatif, menghentikan
pembelian berikutnya atau menceritakan hal-hal yang tidak menyenangkan
mengenai produk atau jasa yang dibelinya kepada konsumen lain.

H. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu yang dapat menunjang untuk

diadakannya penilitan ini.
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Peneliti Tahun Judul Kesimpulan
1 Ni Komang Riang

Widnyani dan Tjahjono
Djatmiko

2012 Pengaruh
Kepercayaan,
Kemudahan Dan
Kualitas Pelayanan
E-Commerce
Terhadap Keputusan
Pembelian Secara
Online Di Ana Silver
Bali
(Jurnal Manajemen
Bisnis
Telekomunikasi dan
informatika,
Universitas Telkom)

Berdasarkan hasil
penelitian yang
berlandaskan teori,
teknik analisis data dan
hasil uji hipotesis,
diketahui bahwa
kepercayaan konsumen
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
keputusan pembelian.
Kemudahan
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
keputusan pembelian
secara online. Dan
kualitas pelayanan E-
commerce juga
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
keputusan pembelian
secara online

2 Isnain Putra Baskara dan
Guruh Taufan Hariyadi

2014 Analisis Pengaruh
Kepercayaan,
Keamanan, Kualitas
Pelayanan Dan
Persepsi Akan
Resiko Terhadap
Keputusan
Pembelian Melalui
Situs Jejaring Sosial
(Jurnal Manajemen,
Universitas Dian
Nuswantoro)

Ada pengaruh positif
namun tidak signifikan
antara kepercayaan
terhadap keputusan
pembelian melalui situs
jejaring sosial. Tidak
ada pengaruh positif dan
signifikan antara
keamanan terhadap
keputusan pembelian
melalui situs jejaring
sosial. Ada pengaruh
positif dan signifikan
antara kualitas
pelayanan terhadap
keputusan pembelian
melalui situs jejaring
sosial. Ada pengaruh
positif dan signifikan
antara persepsi akan
resiko terhadap
keputusan pembelian
melalui situs jejaring
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sosial.
3 Cut Mitra Susanti,

Mukhlis Yunus, dan
Syafruddin Chan

2015 Pengaruh Orientasi
Berbelanja Dan
Kualitas Website
Terhadap Word Of
Mouth (WOM) Dan
Dampaknya Pada
Keputusan
Pembelian Online
(Jurnal Manajemen
Pascasarjana
Universitas Syiah
Kuala)

Pengujian hipotesis
untuk melihat ada
tidaknya pengaruh
antara variabel orientasi
belanja (X1), kualitas
website (X2), WOM (Y)
dan keputusan
pembelian (Z)
menunjukkan nilai
koefisien yang
melampau batas
terendah (cut off).
Sehingga dapat
disimpulkan bahwa
terdapat hubungan yang
signifikan antara
variabel X, Y dan Z.

Sumber: Jurnal

I. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Kepercayan dan Orientasi Belanja

Hal utama yang menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam berbelanja online

adalah adanya kepercayaan yang diberikan konsumen terhadap penyedia toko online.

Hanya konsumen yang percaya terhadap toko online yang akan melakukan

pembelian, karena belanja online berbeda dengan belanja secara konvensional.

Semakin populer toko online maka konsumen akan lebih mudah untuk percaya

sehingga bersedia untuk berbelanja. Popularitas sebuah toko online dapat dilihat dari

banyaknya konsumen yang telah melakukan pembelian. Tingkat kepercayaan yang

diberikan konsumen kepada toko online tentu berbeda pada masing-masing individu.

Hal tersebut tergantung pada sejauh mana penjual mampu menjamin keamanan,

privasi dan menampilkan keandalan selama bertransaksi dengan konsumen.
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Perilaku konsumen berkenaan dengan gaya hidup konsumen dalam

mengoperasionalkan ke berbagai kegiatan, minat dan pernyataan pendapat yang

relevan dengan tindakan belanja disebut orientasi belanja (Ling, 2010). Orientasi

belanja konsumen menjadi gaya hidup individu dengan menekankan pada kegiatan

berbelanja dan menggambarkan keinginan dan kebutuhan individu ketika melakukan

kegiatan belanja. Keinginan konsumen berkaitan dengan kepercayaannya terhadap

toko online sehingga mampu mendorong individu untuk melakukan pembelian.

Orientasi konsumen menggambarkan sejauh mana toko online dapat dipercaya dalam

berbagai hal, termasuk menjaga informasi pelanggan dalam perilakunya selama

berbelanja. Sehingga akan tumbuh loyalitas pelanggan terhadap brand dan toko

online.

2. Hubungan Orientasi Belanja dan Kualitas Layanan

Orientasi belanja digambarkan sebagai sikap pembelanja kearah aktivitas belanja

yang dapat berbeda menurut situasi. Menurut Holbrook (Samuel, 2006) suatu nilai

belanja adalah hasil kunci atau harapan manfaat yang dikejar pembelanja. Hasil yang

diharapkan oleh konsumen adalah suatu faktor penting dalam menentukan perilaku,

dalam hal ini perilaku berbelanja. Dari persepektif ini, pembelanja boleh memiliki

berbagai orientasi belanja dan dapat menerapkannya dalam situasi permintaan

tertentu. Kemungkinan yang paling sering digunakan orientasi balanja didalam

literatur pemasaran adalah orientasi kenyamanan. Orientasi kenyamanan menekankan

pada nilai belanja yang bermanfaat, sebagai sesuatu yang terkait dengan tugas, masuk

akal, berhati-hati, dan efisiensi aktivitas. Ketika konsumen merasa nyaman untuk
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berbelanja online pada sebuah toko online, hal lain yang berhubungan dengan

kenyamanan tersebut adalah layanan yang diberikan oleh penjual.

Menurut Rahma dkk dalam Baskara dan Hariyadi (2014), layanan yang diberikan

oleh jasa berbeda dengan yang diberikan secara online. Kualitas layanan merupakan

tingkatan kondisi baik buruknya sajian yang diberikan oleh penjual dalam rangka

memuaskan konsumen dengan memberikan atau menyampaikan keinginan atau

permintaan konsumen melebihi apa yang diharapkan oleh konsumen (Baskara dan

Hariyadi, 2014). Harapan dan keinginan konsumen tentang ketanggapan dan respon

toko online tentu juga akan berpengaruh kepada keputusan pembelian konsumen.

Toko online yang mampu memenuhi harapan dan keinginan konsumen tentu

berkaitan dengan kenyaman dalam berbelanja yang ditawarkan oleh penjual.

3. Hubungan Kualitas Layanan dan Kepercayaan

Kualitas layanan merupakan evaluasi yang dilakukan oleh konsumen berdasarkan

penilaian keseluruhan antara apa yang diterima dan dialami, dibandingkan dengan

yang diharapkan. Jadi, terdapat dua faktor utama yang dijadikan pedoman oleh

konsumen, yaitu layanan yang diterima dan layanan yang diharapkan (Suryani, 2013).

Sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan oleh toko

online, konsumen akan melakukan beberapa hal selama transaksi. Dalam proses

transaksi tentu konsumen mampu merasakan kualitas layanan yang diberikan oleh

toko online, sudahkah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan

harapan konsumen.
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Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman dalam Suryani (2013), ada lima dimensi

kualitas layanan, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Berdasarkan dimensi

kualitas layanan tersebut dapat dilihat adanya keterkaitan atau hubungannya dengan

kepercayaan yang diperlukan oleh konsumen. Semakin harapan konsumen terpenuhi,

maka semakin besar kepercayaan yang diberikan konsumen terhadap toko online.

Kepercayaan ditunjukkan dari keyakinan konsumen untuk menerima kerentanan dari

belanja online dalam memenuhi harapannya.

J. Kerangka Pemikiran

Schiffman dan Kanuk dalam Sumarwan (2011), mendefinisikan suatu keputusan

sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Dengan kata

lain untuk membuat keputusan harus terdapat alternatif pilihan. Menurut Assael

dalam Suryani (2013), pengambilan keputusan konsumen merupakan proses

menerima dan mengevaluasi informasi merek tertentu. Keputusan pembelian

merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan

keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh

penjual. Perkembangan teknologi internet yang memberikan banyak kemudahan

dalam berkomunikasi telah mampu mengubah perilaku masyarakat, termasuk

perilaku pengambilan keputusan pembelian. Penggunaan internet sebagai saluran

pembelian yang semula cenderung untuk komunikasi pemasaran dan pencitraan, kini

sebagian sudah menggunakannya sebagai transaksi pembelian. Terdapat perbedaan

perilaku pembelian antara pembelian melalui internet dengan pembelian langsung.
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Pembelian melalui internet dipengaruhi oleh layanan langsung yang dirasakan ketika

mencari informasi dan transaksi maupun komunikasi yang berlangsung. Kotler dan

Armstrong (2001) menggambarkan proses pengambilan keputusan pembeli terdiri

dari lima tahap, yaitu:

1. Pengenalan kebutuhan

2. Pencarian informasi

3. Evaluasi sebagai alternatif

4. Keputusan pembelian

5. Perilaku pasca pembelian

Ketika seseorang berbelanja online, hal utama yang menjadi pertimbangan seorang

pembeli adalah kepercayaan konsumen terhadap toko online. Menurut Jogiyanto

(2007) kepercayaan mempunyai dampak yang mendalam terhadap perilaku. Melalui

tindakan dan proses belajar, orang akan mendapatkan kepercayaan dan sikap yang

kemudian mempengaruhi perilaku membeli. Kimery dan McCard dalam Suryani

(2013), mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan konsumen untuk menerima

kerentanan dalam melakukan transaksi online berdasarkan harapannya yang positif

mengenai perilakunya berbelanja online pada masa mendatang. Menurut Ling (2010)

dimensi kepercayaan meliputi:

1. Keamanan

2. Privasi

3. keandalan.
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Munculnya kegiatan belanja online, memberikan dampak terhadap perilaku belanja

online itu sendiri, konsumen mungkin berbeda dalam hal orientasi belanja mereka.

Menurut Darden dan Howell dalam Kusuma dan Septarini (2013), gaya hidup

individu yang berkaitan dengan kegiatan berbelanja sering kali dikenal dengan istilah

orientasi berbelanja. Seock dalam Kusuma dan Septarini (2013) menyatakan bahwa

orientasi belanja memiliki tujuh dimensi, yaitu:

1. Shopping enjoyment

2. Brand/fashion consciousnessPrice consciousness

3. Shopping confidence

4. Convinience/time consciuosness

5. In-home shopping tendency

6. Brand/store loyalty

Konsumen secara langsung maupun tidak langsung akan memeberikan penilaian

terhadap jasa yang dibeli atau yang pernah dikonsumsinya. Evaluasi dilakukan

berdasarkan penilaian keseluruhan antara apa yang diterima dan dialami

dibandingkan dengan yang diharapkan (Suryani, 2013). Meskipun antara penjual dan

pembeli tidak bertatap muka, namun penjual dapat memberikan layanan selama

proses transaksi penjualan online terjadi sampai barang diterima oleh konsumen.

Kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat penting untuk diukur agar perusahaan

dapat meningkatkan kualitas pelayanannya. Suryani (2013), membagi dimensi

kualitas layanan menjadi lima, yaitu:

1. Bukti fisik (tangibles)

2. Keandalan (reliability)



31

3. Daya tanggap (responsiveness)

4. Jaminan (assurance)

5. Empati (emphaty)

Gambar 2.2 Kerangka Konsep

Kepercayaan (X1)
a. Keamanan
b. Privasi
c. Keandalan
(Ling et. Al, 2010)

OrientasiBelanja (X2)
a. Shopping enjoyment
b. Brand/fashion

consciousness
c. Price consciousness
d. Shopping confidence
e. Convenience/time

consciousness
f. In-home shopping

tendedncy
g. Brand/store loyalty
(Kusuma dan Septriani,
2013)

KualitasLayanan (X3)
a. Bukti fisik (tangibles)
b. Keandalan (reliability)
c. Daya tanggap

(responsiveness)
d. Jaminan (assurance)
e. Empati (emphaty)
(Suryani, 2013)

KeputusanPembelian (Y)

a. Pengenalan kebutuhan
b. Pencarian informasi
c. Evaluasi berbagai

alternatif
d. Keputusan pembelian
e. Perilaku pasca pembelian

(Kotler dan Armstrong,
2001)
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K. Hipotesis

Menurut Supranto dan Limakrisna (2013) hipotesis secara kuantitatif diartikan

sebagai pernyataan tentang nilai suatu parameter yang untuk sementara waktu

dianggap benar. Sugiyono (2013) mengartikan hipotesis sebagai jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha1: Kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian

busana secara online.

Ho1: Kepercayaan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian busana secara

online.

Ha2: Orientasi belanja berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian

busana secara online.

Ho2: Orientasi belanja tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian busana

secara online.

Ha3: Kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian

busana secara online.

Ho3: Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian busana

secara online.

Ha4: Kepercayaan, orientasi belanja, dan kualitas layanan secara simultan

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian busana secara

online.

Ho4: Kepercayaan, orientasi belanja, dan kualitas layanan secara simultan tidak

berpengaruh terhadap keputusan pembelian busana secara online.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen (X1,

X2, X3) dan variabel independen (Y). Jenis penelitian ini menggunakan jenis

penelitian kausal komparatif. Tujuan penelitian kausal komparatif adalah untuk

menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat berdasarkan atas pengamatan

terhadap akibat yang ada (Rianse dan Abdi, 2009). Tipe penelitian ini

mengidentifikasi fakta atau peristiwa tersebut sebagai variabel yang dipengaruhi

(variabel dependen) dan melakukan penyeledikan terhadap variabel-variabel yang

mempengaruhinya (variabel independen). Obyek dalam penelitian ini adalah seluruh

Mahasiswa Universitas Lampung yang pernah berbelanja busana secara online.

B. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai

dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen.



34

1. Variabel Independen

Menurut Rusli (2014) variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel

stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen

merupakan variabel yang variabelitasnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh

peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepercayaan (X1)

2. Orientasi Belanja (X2)

3. Kualitas Layanan (X3)

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang memberikan

reaksi/respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel dependen adalah

variabel yang variabelitasnya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang

disebabkan oleh variabel bebas (Rusli, 2014). Variabel dependen dalam penelitian ini

adalah keputusan pembelian busana secara online (Y).

C. Populasi

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam
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penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa Universitas Lampung yang pernah

berbelanja busana secara online.

D. Sampel

Sugiyono (2013) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini

adalah menggunakan teknik sampling aksidental. Sampling aksidental adalah teknik

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang

kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Ukuran populasi dalam penelitian

ini sangat banyak dan tidak dapat diketahui dengan pasti, yaitu mahasiswa

Universitas Lampung yang pernah berbelanja busana secara online. Oleh karena itu

besar sampel yang digunakan dihitung dengan rumus menurut Widiyanto (2008),

sebagai berikut:

= ( )
Keterangan:

n: Ukuran sampel

z: Skor pada signifikan tertentu (derajat keyakinan ditentukan 95%) maka z = 1,96

Moe: Margin of error, tingkat kesalahan maksimum adalah 10%

Dengan menggunakan rumus di atas maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

= (1,96)4(10%) = 96,04 = 97 atau dibulatkan menjadi 100
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang merupakan mahasiswa

Universitas Lampung dan pernah berbelanja busana secara online.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sangadji dan Sopiah

(2010) data kuantitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan

dianalisis dengan teknik statistik. Sumber data atau informasi didapatkan dari sumber

primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber

asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh berdasarkan jawaban dari

responden terhadap kuesioner.

b. Data sekunder

Data sekunder umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi

kebutuhan penelitian tertentu.  Seperti buku, jurnal, dan terbitan yang

dikeluarkan oleh media massa atau perusahaan yang berhubungan dengan

penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer

yang diperoleh dari hasil tanggapan responden atas daftar pernyataan berupa

kuesioner yang disebarkan kepada responden. Menurut Sugiyono (2013) kuesioner
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merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Daftar pertanyaan kuesioner yang digunakan bersifat tertutup. Tertutup artinya

alternatif-alternatif jawaban telah disediakan.

G. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur akan menghasilkan

data kuantitatif (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan skala likert

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persespsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item instrumen yang

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat

negatif, untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor.

Tabel 3.1 Pemberian Bobot Nilai untuk Variabel Penelitian

No Pernyataan Skor

1 Sangat setuju 5
2 Setuju 4
3 Ragu-ragu 3
4 Tidak setuju 2
5 Sangat tidak setuju 1

Sumber: Sugiyono (2013)

H. Definisi Konseptual

Menurut Sinarimbun dan Effendi (2000) definisi konseptual merupakan pemaknaan

dari konsep yang digunakan sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan
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konsep tersebut dilapangan. Dalam penelitian ini variabel yang akan dianalisis adalah

kepercayaan, orientasi belanja, kualitas layanan dan keputusan pembelian. Berikut

penjelasannya.

a. Kepercayaan
Menurut Simamora (2008) kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif yang
dimiliki seseorang tentang sesuatu. Kepercayaan dapat berupa pengetahuan,
pendapat atau sekedar percaya. Menurut Kramer (Ling et al, 2010) kepercayaan
adalah pernyataan kompleks karena individu tidak tahu motif dan niat lain.
Kimery dan McCard (Suryani, 2013) mendefinisikan kepercayaan sebagai
kesediaan konsumen untuk menerima kerentanan dalam melakukan transaksi
online berdasarkan harapannya yang positif mengenai perilakunya berbelanja
online pada masa mendatang.

b. Orientasi Belanja
Stone dalam Kusuma dan Septarini (2013) menggambarkan konsep orientasi
belanja sebagai gaya hidup berbelanja atau gaya berbelanja yang menempatkan
penekanan pada aktivitas berbelanjanya. Berdasarkan hal tersebut dapat
dikatakan bahwa orientasi belanja merupakan bagian dari gaya hidup individu
dengan menekankan pada kegiatan berbelanja individu dan dapat
menggambarkan keinginan dan kebutuhan individu ketika melakukan kegiatan
berbelanja.

c. Kualitas Layanan
Layanan memungkinkan konsumen memperoleh perhatian dan berdialog
dengan perusahaan disebut juga dengan personalisasi. Contohnya pemberian
ucapan terima kasih kepada konsumen dan ketersediaan ruang yang
memungkinkan konsumen memberikan komentar dan umpan balik serta
menerima umpan balik dari perusahaan yang menawarkan produknya melalui
internet (Suryani, 2013).

d. Keputusan Pembelian
Schiffman dan Kanuk (Sumarwan, 2011) mendefinisikan suatu keputusan
sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Menurut
Assael (Suryani, 2013) pengambilan keputusan konsumen merupakan proses
menerima dan mengevaluasi informasi merek tertentu. Keputusan pembelian
merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan
keputusan untuk melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan oleh
penjual. Menurut Mowen dan Minor (2002) pengambilan keputusan konsumen
meliputi semua proses yang dilalui konsumen dalam mengenali masalah,
mencari solusi, mengevaluasi alternatif, dan memilih diantara pilihan-pilihan
pembelian mereka. Mujiyana (2013) mendefinisikan proses keputusan belanja
online adalah pencarian informasi, membandingkan alternatif yang ada, dan
pengambilan keputusan.
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I. Definisi Operasional

Menurut Mustafa (2009) definisi operasional adalah suatu definisi variabel yang

memberikan gambaran bagaimana suatu variable akan diukur, jadi variabel harus

mempunyai pengertian yang sangat spesifik dan terukur.

Table 3.2 Definisi Operasional

Variable
Penelitian

Definisi variabel Indikator Item

Kepercayaan (X1) Kepercayaan
didefinisikan sebagai
kesediaan konsumen
untuk menerima
kerentanan dalam
melakukan transaksi
online berdasarkan
harapannya yang positif
mengenai
perilakunyaberbelanja
online (Kimery dan Mc
Card dalam Suryani
2013)

a. Keamanan
b. Privasi
c. Keandalan
(Ling et. al 2010)

Keamanan:
1. Berbelanja

online aman
Privasi:
2. Toko online

menjaga
informasi
pelanggan.

3. Toko online
menjamin
privasi pembeli.

Keandalan:
4. Hanya

berbelanja di
toko online
yang dikenal.

Orientasi Belanja
(X2)

Stone menggambarkan
konsep orientasi belanja
sebagai gaya hidup
berbelanja atau gaya
berbelanja yang
menempatkan
penekanan pada
aktivitas berbelanjanya
(Kusuma dan Septriani
2013).

a. Shopping
enjoyment

b. Brand/fashion
consciousness

c. Price
consciousness

d. Shopping
confidence

e. Convinience/time
consciuosness

f. In-home shopping
tendency

g. Brand/store loyalty
(Seock dalam
Kusuma dan Septarini
2013)

Shopping
enjoyment:
1. Senang belanja

online
2. Berbelanja

online karena
mengikuti tren.

3. Belanja online
prosesnya
mudah

Brand/fashion
consciousness
4. Berbelanja di

internet bebas
dalam memilih
produk.
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Price
consciousness:
5. Harga barang

yang ditawarkan
toko online
tidak mahal.

Convinience/time
consciousness:
6. Berbelanja

online saat
sedang tidak
melakukan
aktivitas (saat
senggang).

7. Berbelanja di
internet tidak
mengganggu
aktivitas lain.

8. Berbelanja di
internet dapat
dilakukan kapan
saja.

In-home shopping
tendency:
9. Berbelanja

online tidak
perlu keluar
rumah

Brand/store loyalty:
10. Hanya akan

membeli di satu
toko online saja
dengan merek
yang sama.

Kualitas Layanan
(X3)

Menurut Rahma dkk
layanan yang diberikan
oleh jasa berbeda
dengan kualitas yang
diberikan secara online.
Meskipun antara penjual
dan pembeli tidak
bertatap muka, namun
penjual dapat
memberikan layanan
selama proses transaksi
penjualan online terjadi

a. Bukti fisik
(tangibles)

b. Keandalan
(reliability)

c. Daya tanggap
(responsiveness)

d. Jaminan
(assurance)

e. Empati (emphaty)
(Zeithaml, Berry dan
Parasuraman dalam
Suryani 2013)

Bukti Fisik:
1. Produk yang

dibeli sesuai
dengan produk
yang
diinginkan.

Keandalan:
2. Pelayanannya

ramah
3. Memberikan

informasi secara
lengkap
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sampai barang diterima
oleh konsumen.

Daya Tanggap:
4. Toko online

cepat tanggap.
5. Kecepatan

dalam
bertransaksi
ketika
berbelanja
online.

Jaminan:
6. Keamanan

produk dijamin
oleh penyedia
toko online

Empati:
7. Saat berbelanja

online, penjual
merespon
keluhan

8. Toko online
melayani
pesanan sesuai
dengan yang
dijanjikan.

Keputusan
pembelian (Y)

Mujiyana (2013)
mendefinisikan proses
keputusan belanja online
adalah pencarian
informasi,
membandingkan
alternatif yang ada, dan
pengambilan keputusan.
.

a. Pengenalan
kebutuhan

b. Pencarian
informasi

c. Evaluasi berbagai
alternatif

d. Keputusan
pembelian

e. Perilaku pasca
pembelian

(Kotler dan
Armstrong 2001)

Pengenalan
Kebutuhan:
1. Tidak memiliki

banyak waktu
untuk
berbelanja.

2. Merasa tertarik
untuk membeli
ketika sedang
membuka
internet

Pencarian informasi:
3. Memerlukan

banyak
informasi

Evaluasi alternatif:
4. Di internet,

banyak
informasi yang
didapatkan
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Keputusan
Pembelian:
5. Internet

membantu
dalam
mengambil
keputusan

Perilaku pasca
pembelian:
6. Belanja online

dapat dilakukan
untuk jangka
panjang

Sumber: Jurnal dan Pustaka

J. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah ukuran seberapa tepat instrumen itu mampu menghasilkan data

sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya yang ingin diukur (Mustafa, 2009).

Menurut Supranto dan Limakrisna (2013) tipe validitas yang digunakan adalah

validitas konstruk yang menentukan validitas dengan cara mengkorelasikan antar skor

yang diperoleh masing-masing item yang dapat berupa pernyataan maupun

pertanyaan denngan skor total. Skor total ini merupakan nilai yang diperoleh dari

penjumlahan semua skor item. Korelasi antar skor item dengan skor totalnya harus

signifikan berdasarkan ukuran statistik. Rumus korelasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah rumus product moment sebagai berikut:

= (∑ ) − (∑ )(∑ )[ ∑ − (∑ ) ][ ∑ − (∑ ) ]
Keterangan
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rb : Koefisien korelasi pearson antar item instrumen yang akan digunakan

dengan variabel yang bersangkutan

X : Skor item instrumen yang akan digunakan

Y : Skor semua item instrumen dalam variabel tersebut

n : Jumlah responden dalam uji coba instrumen

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut

1. Jika r hitung >r tabel, maka kuesioner valid

2. Jika r hitung < r tabel, maka kuesioner tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi hasil pengukuran jika

dilakukan pengukuran ulang terhadap gejala dan alat ukur yang sama (Supranto dan

Limakrisna, 2013). Menurut Sugiyono (2013) reliabilitas berkenaan dengan derajad

konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivistik

(kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam

obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah

menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Pengujian reliabilitas instrumen

dapat dilakukan dengan teknik belah dua (split half) dari Spearman Brown

(Sugiyono, 2013).

= +
Keterangan:
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rj : reliabilitas internal seluruh instrumen

rb : korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua

3. Uji Asumsi klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antara

variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda (Gujarati, 2003).

Menurut Supranto dan Limakrisna (2013) multikolinearitas dapat dideteksi dengan

menghitung koefisien korelasi ganda dan membandingkannya dengan koefisien

korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan

uji regresi, dengan patokan nilai VIF (variance inflation factor) dan koefisien korelasi

antar variabel bebas. Menurut Priyatno (2008), untuk mengujinya dapat dilihat dari

nilai variance inflation factor (VIF) dengan kriteria <5 dan angka tolerance >0,1

maka variabel tersebut bebas multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2005), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Santoso (2000) menjelaskan cara mendeteksinya yaitu dengan

cara melihat grafik plot antar nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan

residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan

dengan melihat pola tertentu pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED
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dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual. (Ypred

= Ysesungguhnya) yang telah di studentized analisisnya.

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang tidak

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan

telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel

bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah

yang memiliki distribusi dnormal atau mendekati normal (Gujarati, 2013). Untuk

mengujinya akan digunakan alat uji normalitas, yaitu dengan melihat Normal P-P

Plot Of Regression Standardized Residual. Adapun cara analisis yang dilakukan

adalah dengan menggunakan grafik normal plot, dimana:

a. jika penyebaran data mengikuti garis normal, maka data distribusi normal

b. jika penyebaran data tidak mengikuti garis normal, maka data distribusi tidak

normal.

4. Analisis Regresi linear Berganda

Menurut Rusli (2014) analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan

untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Analisis regresi
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linear berganda digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel

independen sebagai prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis

regresi linear berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya lebih dari

dua (Sugiyono, 2013). Berikut ini persamaan regresi untuk tiga prediktor menurut

Sugiyanto (2013).

Y= a +b1X1+b2X2+b3X3

Keterangan :

Y : Keputusan pembelian

X1 : Kepercayaan

X2 : Orientasi belanja

X3 : Kualitas layanan

a : Konstanta

b : Koefisien regresi

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,

2005).

=
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Keterangan:

r : Korelasi parsial yang ditentukan

n : Jumlah sampel

t : t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel

Kriteria yang digunakan adalah:

1. Dapat melihat dari nilai derajat kepercayaan atau signifikan. Jika derajat

kepercayaan ≤ 5% maka hipotesis yang diajukan dapat diterima, namun jika

derajat kepercayaan ≥ 5% maka hipotesis ditolak.

2. Membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Jika thitung > ttabel maka hipotesis

diterima.

Hipotesis yang diajukan yaitu:

Ha1: Kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian

busana secara online.

Ha2: Orientasi belanja berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan

pembelian busana secara online.

Ha3: Kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan

pembelian busana secara online.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara bersama-

sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk mengetahuinya dapat

menggunakan rumus:
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= /( − )( − − )
Keterangan:

R2 : Koefisien korelasi ganda

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah anggota sampel

f : Fhitung yang selanjutnya dibanding dengan Ftabel

Kriteria pengujiannya adalah:

1. Dapat dilihat dari nilai derajat kepercayaan atau signifikan. Jika derajat

kepercayaan ≤ 5% maka hipotesis yang diajukan dapat diterima, namun jika

derajat kepercayaan ≥ 5% maka hipotesis ditolak.

2. Jika Fhitung> Ftabel maka hipotesis yang diajukan diterima.

Hipotesis yang diajukan yaitu:

Ha4: Kepercayaan, orientasi belanja, dan kualitas layanan secara simultan

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian busana

secara online.

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)

Muhammad Rusli (2014) mendefinisikan koefisien determinan atau R2 sebagai

perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh X1, X2, dan X3 secara bersama-

sama dibanding dengan variasi total Y. Nilai koefisien determinasi adalah 0<R2<1.

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjalakan variabel

terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan



49

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat dengan

rumus:

= ∑ + ∑ + ∑∑
Keterangan:

b1 : koefisien regresi variabel kepercayaan

b2 : koefisien regresi variabel orientasi belanja

b3 : koefisien regresi variabel kualitas layanan

X1 : variabel kepercayaan

X2 : variabel orientasi belanja

X3 : variabel kualitas layanan

Y : keputusan pembelian busana secara online



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kepercayaan,

orientasi belanja, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian busana secara

online, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian

busana secara online. Kepercayaan menjadi faktor kunci dalam keputusan

pembelian online, karena dalam belanja online konsumen tidak secara langsung

dapat melihat produk yang ditawarkan oleh toko online. Sehingga hanya

konsumen yang percaya terhadap toko online yang akan melakukan pembelian

busana secara online.

2. Variabel orientasi belanja berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan

pembelian busana secara online. Adanya pergeseran gaya berbelanja individu

yang semula lebih harus pergi ke pasar atau swalayan untuk berbelanja kini

berubah dengan hadirnya toko online. Konsumen dapat dengan leluasa membeli

tanpa harus keluar rumah dan dapat melakukan transaksi jual beli dimana saja

dan kapan saja selama ada akses internet.
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3. Variabel kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan

pembelian busana secara online. Sebagian besar konsumen menuntut untuk lebih

diperhatikan akan banyaknya keinginan dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh

toko online. Bukan hanya harga yang murah dan kualitas barang yang baik saja

yang diinginkan oleh konsumen, namun lebih kepada seberapa baik penjual

mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada konsumen.

4. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan, orientasi

belanja, dan kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian busana

secara online. Namun variabel orientasi belanja memiliki pengaruh paling lemah

diantara variabel independen yang lain terhadap keputusan pembelian busana

secara online. Variabel kepercayaan, orientasi belanja dan kualitas layanan,

secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 53,6% terhadap variabel

dependen keputusan pembelian busana secara online. sedangkan Sisanya yaitu

sebesar 46,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian

ini, seperti harga, promosi, pengalaman berbelanja online sebelumnya, dan lain-

lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis, dapat dikemukakan saran bagi penjual di toko online dan

untuk penelitian selanjutnya, yaitu:
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a. Saran bagi penjual di toko online

1. Pemilik toko online harus mampu menjamin keamanan dan kerahasiaan

informasi serta privasi dari konsumen, agar konsumen dapat lebih percaya.

Setelah percaya maka konsumen akan melakukan pembelian kepada di toko

online yang diketahuinya. Oleh karena itu, perlu adanya sikap transparansi antara

penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online.

2. Gaya hidup konsumen yang berbeda-beda dapat menjadi pertimbangan bagi

penjual di toko online untuk menentukan strategi dalam menarik konsumen.

Kemudahan dalam mengakses website, kemudahan dalam transaksi, dan

keragaman produk yang ditawarkan perlu ditingkatkan oleh penjual di toko

online.

3. Hal yang perlu diperhatikan dari segi kualitas layanan adalah perlu adanya rasa

empati atau perhatian yang bersifat individual yang diberikan oleh toko online

kepada konsumen. Ketika melakukan transaksi hendaknya penjual melakukan

komunikasi yang baik dengan konsumen. Ucapan terimakasih misalnya, dapat

menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk melakukan pembelian di toko online

dan kemudian akan timbul loyalitas dalam diri konsumen. Kurang lengkapnya

informasi berkaitan dengan produk yang ditawarkan juga perlu diprioritaskan

oleh penjual busana di toko online agar konsumen tidak perlu bertanya berkali-

kali kepada penjual. Selain itu, penjual juga harus merespon setiap keluhan yang

diberikan oleh konsumen agar kegiatan bisnis online yang dilakukan dapat

bertahan lama. Kecepatan dan ketanggapan juga perlu dimiliki oleh toko online

agar konsumen tidak merasa kecewa dan dapat bersifat loyal.
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b. Saran untuk penelitian selanjutnya

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian tentang

keputusan pembelian busana secara online diluar dari variabel dalam penelitian

ini yaitu kepercayaan, orientasi belanja, dan kualitas layanan.

2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk mencari ruang lingkup populasi

yang berbeda dan lebih luas dari penelitian ini. Dan juga menggunakan jenis data

yang berbeda seperti data kualitatif, sehingga hasil yang didapatkan juga

berbeda.
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