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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Minat Beli 

Menurut Engel, Blackwell, dan Miniard (2001), minat beli adalah 

sebuah kegiatan pembeliaan yang akan dilakukan  oleh konsumen pada 

periode tertentu. Minat beli adalah tahap kecendrungan konsumen  untuk 

bertindak sebelum keputusan membeli. 

 James G. Barnes, (2013), revolusi internet dalam beberapa tahun 

terakhir ini sangat besar pengaruhnya bagi minat berbelanja minat beli 

terhadap suatu produk. Penggunaan internet secara perlahan-lahan merubah 

harapan pelanggan tentang kenyamanan, kecepatan, harga dan kemampuan 

untuk membandingkan satu produk dengan produk lainnya terutama dalam 

berbelanja produk fashion melalui online. 

Menurut Schiffman dan Kanuk, (2007), mendefinisikan minat beli 

adalah sesuatu kekuatan psikologis yang ada di dalam individu, yang 

berdamapak pada melakukan sebuah tindakan. Suatu produk di katakan telah 

di konsumsi apabila telah diputuskan konsumen untuk di beli.Keputusan untuk 

membeli dipengaruhi oleh nilai produk yang dievaluasi.Apa bila manfaat yang 

di rasakan lebih besar dibandingkan pengorbanan untuk mendapatkan ya, 

maka dorongan untuk membelinya semangkin tinggi. Sebaliknya apa bila 
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manfaat nya lebih kecil dibanding  pengorbanannya biasanya pembeli akan 

menolak  untuk membeli. 

Faktor yang membentuk minat beli konsumen menurut Kotler (2012), 

yaitu. 

1). Sikap orang lain: Sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternative yang 

disukai seseorang akan bergantung pada dua hal yaitu intensitas sifat negative 

orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen untuk menuruti 

keinginan orang lain. 

2). Faktor yang tidak terantisipasi: Faktor ini nantinya akan dapat mengubah 

pendirian konsumen dalam melakukan pembelian. Hal tersebut tergantung dari 

pemikiran konsumen sendiri, apakah dia percaya diri dalam memutuskan akan 

membeli sesuatu barang atau tidak. 

 

2. Kemudahan  

Davis (1989) menjelaskan bahwa ease of use dapat didefinisikan 

sebagai suatu tingkat atau keadaan dimana seseorang  yakin bahwa dengan 

mengunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha apa pun (free of effort). 

Kemudahan (ease) bermakna tanpa kesulitan atau terbebaskan dari-dari 

kesulitan atau tidak perlu berusaha terlalu keras. 

Menurut Jogianto, (2007), mendifinisikan kemudahan pengunaan  

ease of usesebagai sejauh mana  seseorang percaya  bahwa mengunkan 

sesuatu teknologi akan bebas dari usaha. “is the extent to which a person 

believes that using a techonoligy will free for effort” 
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Berdasrakan definisi di atas bahwa kemudahan pengunaan akan 

mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga), seseorang di dalam mempelajari 

TI. Penguna TI mempercayai bahwa TI yang lebih fleksibel, mudah dipahami 

dan mudah mengoperasianya.  

 

3. Kepercayaan atau Keyakinan 

Menurut Philip Kotler (2009). Kepercayaan adalah suatu gagasan 

deskriptif yang dimiliki sesorang terhadap sesuatu. Keputusan pembelian 

seseorang merupakan hasil suatu hubungan yang saling mempengaruhi dan 

yang rumit antra faktor-faktor budaya, sosial, pribadi dan pisikologi.Faktor 

yang dapat dipengaruhi oleh pemasar dan dapat mengisyaratkan pada pemasar 

mengenai bagaimana pengembangan produk, harga, distribusi dan promosi 

untuk mendapatkan respon yang menarik. 

Menurut Kotler dan Armstrong (2001), mengatakan keyakinan 

(belief), adalah pemikiran deskriptif seseorang mengenai sesuatu.Trafimow 

(2001) mempertegas keyakinan adalah sebuah kepercayaan dari individu, 

mengenai bagai manakah orang lain berpikir mengenai sesuatu, dan tentang 

perlu atau tidak perlunya sesuatu dilakukan dengan prilaku tertentu (Carine 

Hilman dan Toni Sutinjak, 2012). 

 

4. Persepsi Terhadap Promosi 

 Johan C. Moven dan Michael Minor (2000). Persepsi adalah proses di 

mana individu diexpos untuk menerima informasi, memperhatikan informasi 
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tersebut, dan memahaminya. Pada tahap exposure konsumen menerima 

informasi melalau panca indranya.Sedangkan menurut Leon Schiffman dan 

Leslie Lazar Kanuk (2008), persepsi adalah sebagai proses yang dilakukan 

individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar 

yang berarti dan masuk akal mengenai dunia.Penyesuaian pancaindra 

merupakan masalah yang menjadi perhatian berbagai pemasang iklan.Hasil 

strategi pengaturan posisi yang sukses adalah citra merek khas yang 

diandalakan para konsumen dalam melakukan pilihan produk. Riset 

mengemukakan bahwa strategi pengaturan posisi oleh pemasang iklan 

mempengaruihi kepercayaan konsumen terhadap atribut-atribut merek mereka 

dan harga yang konsumen bersedia bayar. Citra merek yang positif berkaitan 

dengan kesetiaan konsumen, kepercayaan konsumen mengenai nilai merek 

yang positif, dan kesediaan untuk mencari merk tersebut. Citra merek yang 

positif juga membantu meningkatkan minat konsumen pada promosi merk di 

masa yang akan datang dan memperkuat posisi dalam menghadapi berbagai 

kegitan pemasar pesaing. 

Menurut Stanton (2001), promosi adalah promosi is the element in an 

organization marketing mix that erves to inform, persuade, and remid the 

market of the organization or product (promosi adalah unsur dari bauran 

pemasaran suatu organisasi yang bertujuan, memberitahukan, membujuk, dan 

mengingatkan pasar dari organisasi/produk). 

Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menonjolkan 

keistimewaaan-keistimewaaan  produk untuk membujuk konsumen untuk 
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membeli. Strategi promosi mengabungkan periklanan, penjualan perorangan, 

promosi penjualan, dan publisitas menjadi suatu program terpadu untuk 

berkomunikasi dengan pembeli dan orang lain yang pada akhirnya 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli, (Swasta dan Irawan, 

2001). 

. 

5. Persepsi Harga 

Persepsi merupakan proses dengan apa para individu memilih, 

mengatur, dan menafsirkan stimuli menjadi gambar yang berarti dan masuk 

akal mengenai dunia. Leon Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk (2008), 

persepsi mengenai harga. Bagaimana konsumen memandang harga tertentu, 

tinggi, rendah, wajar mempunyai pengaruh yang kuat terhadap maksud 

membeli dan kepusan membeli. Misalnya perhatikan persepsi kewajaran 

harga. 

Sedangkan menurut J. Paul Peter dalam (2000). Harga adalah elemen 

yang paling tidak umum dari bauran pemasaran. Untuk satu hal, pasar adalah 

satu-satunya elemen yang berkaitan dengan pendpatan; elemen-elemen 

lainnya, demikian dengan penelitian pemasaran, membutuhkan dana yang 

harus dikelurakan oleh organisasi. 

Menurut Kotler, (2012). Harga merupakan sejumlah uang yang 

dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau mengunkan produk  

atau jasa tersebut. Dengan demikian penilaian terhadap harga suatu produk 
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dikatakan mahal, murah atau biasa saja dari setiap konsumen harus tidaklah 

sama. 

Persepsi harga (price percepsions) berkaitan dengan bagaimana 

informasi harga dipahami oleh seluruhnya konsumen dan memberikan  makna 

yang dalam bagi mereka. Satu pendekatan untuk memahami persepsi harga 

adalah pemrosesan informasi, yang selama ini dipromosikan oleh Jacoby dan 

Olson. 

6. Kualitas Persepsi  

Schiffman dan Kanuk (2000), menyebutkan bahwa persepsi adalah 

cara orang memandang dunia ini. Sedangkan kualitas yang dipersepsikan, 

pada umumnya, konsumen menentukan kualitas suatu produk berdasarkan 

pada berbagai macam isyarat informasi yang dihubungkan dengan produk 

tersebut. Isyarat tersebut adalah sebagai berikut: 

 Isyarat interinsik, ukuran, warna, rasa, atau aroma. 

 Isyarat eksrtinsik, bersifat di luar (eksternal) produk seperti harga, citra 

toko, atau citra produsennya. 

Kualitas (quality) adalah salah satu alat utama untuk positioning 

menetapkan posisi bagi pemasar. Menurut Fandy Tjiptono (1997), pruduk 

adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bias ditawarkan 

sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengorganisasi serta 

daya beli pasar. Kualitas produk (product quality) merupakan kemampuan 

suatu produk untuk melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, 

ketepatan, kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut nilai lainnya (Kotler 
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dan Armstrong,2001). Memperhatikan kualitas produk (product quality) 

merupakan suatu keharusan dalam dunia bisnis. Meskipun demikian kualitas 

produk (product quality) mutlak harus ada. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari data-data secara tertulis 

melalui buku-buku, yang berhubungan dengan apa yang akan peneliti teliti 

agar tidak terjadi suatu kesamaan dengan peneliti terdahulu. Selain itu juga 

bertujuan untuk memperoleh informasi awal saat melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan tulisan ini, peneliti melakukan dengan wawancara, guna 

untuk mendapatkan sumber tulisan yang diperoleh dari informan atau orang-

orang yang mengetahui tentang berbelanja online. 

1. Ela Trisnawati, Agus Surono dan Untung Kumorohadi (2012), yang 

berjudul “Analisis Fakto-Faktor Kunci Dari Niat Pembelian Kembali 

Secara Online Pada Konsumen Fesh Shop” hasil penelitian menunjukan 

bahwa : 1) Perceived ease of use berpengaruh positif terhadap perceived 

usefulness. 2)Perceived ease of use berpengaruh positif terhadap online 

repurchase intention. 3) Confirmasiaon berpengaruh positif terhadap 

perceived usefulness. 4) Confirmasiaon berpengaruh positif terhadap 

satisfaction. 5) Perceiveduse fullness berpengaruh positif terhadap 

satisfaction. 6) Satisfaction berpengaruh positif terhadaponline repurchase 

intention. 7) Perceived ease of use berpengaruh positif terhadap trust. 8) 

Trustberpengaruh positif terhadapperceived usefulness. 9)  perceived use 
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fullness berpengaruh positif terhadap repurchase intention. 10) Perceived 

enjoyment berpengaruh positip terhadap online repurchase intention. 11) 

Privacy berpengaruh positif terhadap online repurchase intention. Dari 

hasil penelitian diketahui bahwa variabel di atas berpengaruh positif 

terhadap niat pembelian kemabali secara online pada studi kasus pada 

konsumen fesh shop. 

2. Harlina Nurtjahanti (2013), yang berjudul “hubungan antara persepsi 

terhadap harga dan kualitas produk dengan minat membeli produk fashion 

online shop di facebook pada mahasiswa politeknik x semarang” : persepsi 

terhadap harga dan persepsi terhadap kualitas produk. Dari hasil penelitian 

diketahui bahwa variabel bebasnya menunjukan signifikan mempengaruhi 

variabel terikatnya yaitu minat membeli produk fashion online shop di 

facebook pada mahasiswa politeknik X semarang. 

3. I Komang Agus Hari Chandra dan Ni Made Purnami (2014), yang berjudul 

“pengaruh jenis kelamin, promosi penjulan dan sifat meterialisme terhadap 

perilaku impulse buying secara online” dari hasil penelitian menunjukan 

bahwa variabel jenis kelamin, promosi penjualan dan sifat materialisme 

berpengaruh positif terhadap perilaku impulse buying secara online. 

4. Yusnidar, Samsir dan Sri Restuti (2014), yang berjudul “Pengaruh 

Kepercayaan dan Persepsi Resiko Terhadap Minat Beli dan Keputusan 

Pembelian Produk Fashion Secara Online di Kota Pekanbaru” dari hasil 

penelitian menunjukan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh terhadap 
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persepsi resiko, dan varaiabel kepercayaan perpengaruh singnifikan 

terhadap variabel minat beli fashion secara online di kota pekanbaru. 

5. Eunike Verina, Edi Yulianto dan Waris A latief (2014), yang berjudul 

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan pembelian pada Toko 

Fashion di Jejaring Sosial Facebook di Indonesia” dari hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel atmosfer, promosi, pelayanan, kepercayaan, 

karakteristik kosumen secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

sedangkan variabel produk, harga, dan pelayanan berpengaruh positif tapi 

tidak signifikan terhadap keputusan pembelian pada toko fashion dijejaring  

facebook di Indonesia. 

 

C. Hipotesis Dan Model Penelitian 

Dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana pengaruh masing-masing 

variabel bebas yaitu kemudahan (X1), Keyakinan (X2), Persepsi Promosi 

(X3), Persepsi harga (X4) dan Persepsi kualitas produk (X5), terhadap 

variabel terikat yaitu Minat Beli (Y). 

1. Pengaruh kemudahan terhadap minat beli pada produk fashion melalui 

belanja online. 

Menurut Venkatesh dan Morris (2000), kemudahan (perceived 

Ease of Use) menggambarkan dampak atas tingkat perilaku melalui dua 

penyebab yaitu, dampak langsung atas tingkat perilaku dan dampak tidak 

langsung atas perilaku melalui perseivedusefulness. Hasil penelitian yang 

dilakukan Ela Trisnawati, Agus Surono dan Untung Kumorohadi(2012), 
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menunjukan bahwa terdapat pengaruh secara positif kemudahan 

(perceived Ease of Use),  terhadap niat pembelian kemabali secara online 

pada studi kasus pada konsumen fesh shop. Sehingga dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli 

pada produk fashion melalui online. 

2. Pengaruh keyakinan terhadap minat beli pada produk fashion melalui 

belanja online. 

Menurut Trafimow (2001)  kepercayaan atau keyakinan merupakan 

suatu sifat tentang bagaimana cara orang lain berfikir mengenai sesuatu 

dan tentang perlu atau tidak perlunya sesuatu dilakukan dengan prilaku 

tertentu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar, Samsir, dan Sri 

Rastuti (2014), menunjukan bahwa terdapat pengaruh semangkin tinggi 

terhadap kepercayaan memberikan pengaruh signifikan terhadap minat 

beli dan kepuasan pembeliaan produk fashion secara online di kota 

pekanbaru. 

H2 : Keyakinan berpengaruh  signifikan terhadap minat belipada produk 

fashion melalui online. 

3. Pengaruh promosi terhadap minat beli pada produk fashion melalui online 

Menurut Swasta dan Irawan (2001), menjelaskan bahwa promosi 

merupakan kegiatan yang dilakuakan untuk menonjolkan keistimmewaan–

keistemewaan produk dan membujuk konsumen untuk membeli. Hasil 

penelitian yang dilakukan olehI Komang Agus Hari Chandra dan Ni Made 
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Purnami (2014), menunjukan bahwa terdapat pengaruh dari promosi 

penjualan secara signifikan terhadap perilaku impulse buying secara 

online. 

H3 : Persepsi promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

beli pada produk fashion melalui belanja online. 

4. Pengaruh persepsi harga terhadap minat beli pada produk fashion melalui 

online 

Menurut Kotler (2012),harga merupakan jumlah uang yang harus 

dibebankan atas suatu produk atau jasa atau jumlah nilai yang ditukar 

konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau mengunakan produk 

atau jasa tersebut. Harga merupakan unsur yang paling kritis dalam bauran 

pemasaran, karena konsumen sangat berkepentingan dengan nilai yang 

mereka peroleh dalam suatu pertukaran. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Eunike Verina, Edy Yulianto dan Wasis A. Latif (2014), menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh dari harga secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada toko fashion di Facebook. 

H4 :Ada pengaruh yang positif dan signifikan terhadap persepsi harga 

terhadap minat beli pada produk fashion melalui belanja online. 

5. Pengaruh persepsi kualitas produk terhadap minat beli produk fashion 

melalui online 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

melaksanakan fungsinya, meliputi daya tahan, keandalan, ketepatan, 

kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut bernilai lainnya (Kotler & 
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Armstrong, 2001). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harlina 

Nurtjahjanti (2013), menujunjukan bahwa  persepsi harga dan persepsi 

kualitas produk memberikan pengaruh signifikan terhadap minat membeli 

produk fashion online shop pada facebook pada mahasiswa politeknik 

semarang. Sehingga dapat di tarik hipotesis sebagai berikut: 

H5 : Persepsi kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

pada produk fashion melalui belanja online. 

Hipotesis yang dikemukakan diatas dapat dijelaskan dengan variabel di 

bawah ini : 
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Gambar 3. 

Model Penelitian 
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Sumber : Ella Trisnawati, Agus Surono dan Untung Kumorohadi(2012; Eunike 

Verina, Edi Yulianto dan Waris A latief (2014). 
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