
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1 Kualitas Situs Web 

 Melihat perkembangan teknologi seperti saat ini orang-orang sudah tidak 

asing lagi dengan kehadiran internet. Aktivitas mereka sehari-hari sangat 

bergantung pada internet, baik dalam hal berkomunikasi hingga mencari informasi. 

Maraknya penggunaan internet membuat kualitas situs mendapat perhatian lebih 

guna menarik perhatian para pengguna layanan internet. Kualitas situs yang baik 

akan membuat para pengguna layanan internet lebih tertarik untuk sering mencari 

informasi dan mengunjungi situs tersebut. Aladwani dalam Chang dan Cheng ( 

2008) mendifinisikan bahwa kualitas situs web sebagai evaluasi pengguna dalam 

proses bertransaksi. 

Kualitas website dapat dilihat sebagai atribut dari sebuah situs web yang 

berkontribusi terhadap kegunaannya kepada konsumen (Gregg & Walczak, 2010). 

Fitur situs web diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan 

mencerminkan keunggulan dari keseluruhan situs.  Kualitas situs dari sebuah web 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi niat konsumen untuk membeli disitus 

tersebut (Suhartini, 2011). Sebuah situs web tidak serta merta hanya untuk 

memasarkan produk dan jasa melainkan untuk memberikan informasi kepada 

konsumen. 

Website harus berperan sebagai perantara online dan secara umum 

dilakukan untuk bersaing merebut perhatian para konsumen dalam lingkup internet. 



Kualitas situs web menurut Barnes dan Vidgen (2001) terdiri dari; (1) kualitas 

informasi website, dalam hal ini bagaimana situs dapat memberikan informasi yang 

akurat, dapat dipercaya serta dapat dimengerti oleh penggunanya; (2) kualitas 

tampilan website, meliputi kemampuan web dalam pengaturan menu-menu, 

penataan warna serta kejelasan ukuran tulisan dalam website; (3) kualitas 

penggunaan, yaitu kemudahan dalam mengakses informasi dalam website. 

Penelitian yang dilakukan Alam (2010) tentang desain web dapat 

mempengaruhi konsumen dalam berbelanja online. Desain yang dibuat agar 

konsumen tertarik dan mempermudah konsumen untuk berbelanja. Konsumen yang 

berbelanja online adalah konsumen yang dimudahkan proses jual belinya, karena 

semua transaksi yang dilakukan melalui media elektronik.  

Raje dan Vandana (2012) dalam penelitiannya mengenai pengaruh e-service 

quality terhadap prilaku pembelian konsumen dalam berbelanja online, 

menyebutkan bahwa saat ini harga dan promosi tidak lagi mampu menentukan niat 

beli bagi konsumen. Menurutnya, saat ini konsumen juga melakukan penilaian pada 

kualitas pelayanan ketika berbelanja online melalui sosial networking websites. 

Dapat simpulkan dalam hal ini peranan kualitas situs yang memberikan informasi 

– informasi yang jelas baik itu segi penataan informasi, tampilan menu – menu, 

kejelasan informasi, pemilihan warna web serta kejelasan tentang font pada website 

dapat menarik konsumen untuk bertransaksi.  

 

 

 



2.1.2 Kepercayan 

Faktor kepercayaan (trust) merupakan faktor kunci dari sekian banyak 

faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi jual beli pada toko online (Siagian, 

2014). Kepercayaan (Trust) merupakan keyakinan satu pihak mengenai maksud 

dan perilaku pihak yang lainnya. Kristianto dan Junaedi (2014) mengartikan 

kepercayaan merupakan suatu keinginan untuk saling mempercayai antar relasi 

Kepercayaan merupakan dasar dalam suatu hubungan bisnis dan merupakan 

prasyarat penting dalam sebuah interaksi bisnis bagi perusahaan atau seseorang 

untuk melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan atau orang lain.  

Konsumen yang telah memiliki kepercayaan terhadap suatu produk akan 

menimbulkan minat pembelian terhadap produk tersebut (Murwatiningsih dan 

Apriliani, 2013). Kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai harapan konsumen 

bahwa penyedia jasa dapat dipercaya atau diandalkan dalam memenuhi janjinya 

(Siagian,2014:8). Kepercayaan didefinisikan sebagai persepsi kepercayaan 

terhadap keandalan perusahaan yang ditentukan oleh konfirmasi sistematis tentang 

harapan terhadap tawaran perusahaan (Hasan dalam Rizanta 2014). Terdapat tiga 

jenis kepercayaan menurut Mowen dan Minor (2002:316), yaitu; (1) Kepercayaan 

atribut objek, yaitu menghubungkan atribut dengan objek, seperti seseorang, barang 

atau jasa. Melalui kepercayaan atribut objek, konsumen menyatakan apa yang 

diketahui tentang sesuatu dalam variasi atributnya.; (2) Kepercayaan manfaat 

atribut, yaitu persepsi konsumen tentang seberapa jau sebuah aribut tertentu 

menghasilkan, atau memberikan manfaat tertentu.; (3) Kepercayaan manfaat objek, 



yaitu persepsi konsumen tentang seberapa jauh produk atau jasa tertentu akan 

memberikan suatu manfaat.  

 

2.1.3 Niat Beli 

Niat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Menurut Wen dan Li (2013) niat beli 

mengacu pada evaluasi atau sikap konsumen terhadap produk-produk terkait, 

dengan rangsangan dari faktor eksternal sehingga konsumen bersedia untuk 

membeli produk yang ditawarkan. Niat (intention) adalah penilaian subjektif 

tentang apa yang akan dimiliki oleh konsumen dimasa yang akan datang (Enggel, 

2001 dalam Hartini 2012). Niat beli merupakan kemungkinan bahwa konsumen 

akan merencanakan atau bersedia untuk membeli produk atau jasa tertentu masa 

depan (Wu et al. 2011).  

Niat membeli dapat digunakan untuk memprediksi perilaku yang akan 

datang. Artinya bahwa bila konsumen menunjukkan niat membeli yang tinggi, 

dapat diduga bahwa konsumen tersebut akan melakukan pembelian aktual. Karena 

itu pemasar berkepntingan untuk mengidentifikasi niat beli konsumen (Suprapti, 

2010:148). Dai et al. (2014) menyatakan bahwa konsumen akan cenderung 

mengandalkan berbagai sumber informasi untuk memastikan kualitas dari suatu 

produk, dalam hal ini internet sebagai sarana dalam pencarian informasi sebelum 

melakukan pembelian. 

Menurut Kotler (2000) model AIDA dalam Andrew dan Ruslim (2012) 

merupakan unsur minat pembelian konsumen. Model AIDA terdiri dari; (1) 



Attention yaitu keterkaitan kosnumen dan produk, dalam hal ini perusahaan dapat 

menaruh perhatian konsumen dengan melakukan pendekatan agar konsumen 

menyadari keberadaan produk dan kualitasnya; (2) Interest yaitu kepekaan 

konsumen terhadap produk, dalam tahap ini konsumen ditumbuhkan dan diciptakan 

rasa ketertarikan terhadap produk tersebut. Perusahaan berusaha agar produknya 

mempunyai daya tarik dalam diri konsumen, sehingga konsumen memiliki rasa 

ingin tahu yang dapat menimbulkan minatnya terhadap suatu produk tersebut; (3) 

Desire dapat diartikan sebagai keinginan konsumen untuk mencoba dan memiliki 

produk tersebut, rasa ingin tahu konsumen terhadap produk tersebut diarahkan 

kepada minat untuk membeli; (4) Action yaitu tindakan konsumen untuk 

mengambil keputusan melakukan pembelian. 

 

2.2 Hipotesis Penelitian 

2.2.1 Pengaruh Kualitas Situs terhadap Niat Beli 

 Kualitas website yang buruk serta fungsi-fungsi website yang tidak baik 

dapat mengancam website tidak hanya secara virtual namun dapat mengancam 

aktivitas - aktivitas website. Para pengguna website yang pernah mengalami 

penolakan dalam mengorder produk atau jasa secara online tampaknya akan 

mengubah pendapatnya mengenai produk tersebut secara negatif dalam kaitannya 

dengan pengalamannya dalam bertransaksi secara online (Arum, 2013) . Website 

yang baik tidak hanya memberikan informasi mengenai produk yang dibutuhkan 

oleh konsumen, tapi juga membantu konsumen dengan langkah-langkah yang 

mudah dalam proses bertransaksi. Tampilan website yang professional memberikan 



konsumen rasa nyaman, maka dengan begitu konsumen dapat lebih percaya dan 

nyaman dalam melakukan transaksi (Chen and Dhillon, 2003). 

Beberapa penelitian tentang kualitas web, Chen (2013) menemukan kualitas 

sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

niat bertransaksi pada mobile shopping. Sam dan Tahir (2009) meneliti kualitas 

website seperti kegunaan, desain, kualitas informasi, kepercayaan, persepsi resiko 

dan empati mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat konsumen dalam 

pembelian tiket pesawat. Penelitian Ganguly (2010) menemukan adanya pengaruh 

signifikan antara kualitas situs terhadap niat beli pada online shopping di Amerika 

Serikat. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut. 

H1 : Kualitas situs berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli konsumen 

pada situs online. 

2.2.2 Pengaruh Kualitas Situs terhadap Kepercayaan  

Haris dan Goode (2010) dalam penelitiannya tentang Online Servicescapes, 

Trust, and Purchase Intentions menyatakan bahwa tata letak dan fungsi dari situs 

web dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap situs tersebut. Hal ini 

memberikan dukungan yang kuat untuk klaim bahwa faktor seperti interpretasi 

konsumen terhadap kegunaan, informasi relevansi, kustomisasi atau personalisasi, 

dan interaktivitas fitur penting dari pengaturan layanan online.  

Kualitas sebuah website yang menarik dan menyajikan informasi – informasi yang 

jelas, baik itu berupa cara bertransaksi, spesifikasi pada produk yang ditawarkan, 

akan berdampak kepada kepercayaan konsumen.  



Menampilkan website secara profesional mengindikasikan bahwa 

perusahaan e-retailer berkompeten dalam menjalankan operasionalnya Wingfield, 

2002 (dalam Suhartini, 2011). Tampilan website yang professional memberikan 

konsumen rasa nyaman, maka dengan begitu konsumen dapat lebih percaya dan 

nyaman dalam melakukan transaksi (Chen and Dhillon, 2003). Penelitian yang 

dilakukan Piarna (2011) kualitas website memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepercayaan konsumen dalam bertransaksi online. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H2 : Kualitas situs berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan 

konsumen.  

2.2.3 Pengaruh Kepercayaan terhadap Niat Beli 

 Menurut Harris dan Goode (2010) kepercayaan online dari sebuah 

situs web secara positif berkaitan dengan niat pembelian konsumen. Chen dan 

Chang (2008) menyatakan kepercayaan konsumen secara positif mempengaruhi 

niat beli terhadap toko online. Menurut Ling et al. (2011) dalam penelitiannya 

menyatakan ada hubungan yang positif antara kepercayaan online dan niat beli 

online. Hal senada juga disampaikan dalam penelitian Manu (2015) dimana 

semakin meningkatnya kepercayaan konsumen, maka niat beli online juga semakin 

meningkat. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut. 

H3 : Kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli 

pada situs online. 



2.2.4 Pengaruh Kualitas Situs terhadap Niat Beli yang Dimediasi oleh 

Kepercayaan 

Pada H1 diajukan hipotesis bahwa variabel kualitas situs memiliki pengaruh 

yang positif terhadap niat beli. Pada H2 dan H3 berpendapat bahwa kepercayaan 

berpengaruh positif tehadap niat beli dan variabel kualitas situs berpengaruh pula 

terhadap kepercayaan. Berdasarkan hipotesis-hipotesis tersebut, terdapat indikasi 

pengaruh langsung yang positif dari variabel kualitas situs terhadap niat beli melalui 

kepercayaan. Hal ini juga didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Harris 

dan Goode (2010) yang menyatakan kepercayaan online dari sebuah situs web 

secara positif berkaitan dengan niat pembelian konsumen. Pembelian secara online 

dipengaruhi oleh evaluasi dan interpretasi dari situs tersebut yang berdampak 

terhadap kepercayaan konsumen.. Berdasarkan penelitian yang dijelaskan  diatas 

dapat disimpulkan sebuah hipotesis yaitu 

H4:  Kepercayaan konsumen secara signifikan memediasi pengaruh kualitas 

situs terhadap niat beli. 

 

 

 

 

 

 

 



Berdasarkan penelusuran pada kajian pustaka dan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya, maka model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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