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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Penelitian Terdahulu 

         Dalam melakukan penelitian suatu landasan teori yang akan 

dipergunakan untk mendukung teori yang akan diajukan. Landasan yang dapat 

digunakan sebagai acuan adalah dengan menggunakan penelitian terdahulu. 

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dipandang relevan dan dapat dijadikan 

pendukung dalam penelitian ini : 

2.1.1 Chan Cheng Yee & Rashad Yazdanifard (2014) 

            Penelitian yang berjudul “How Customer Perception Shape buying Online 

Decision”. Pada tahun 2014 yang berlokasi di Malaysia dan menggunakan  

metode analisis descriptive, bertujuan untuk mengetahui variabel Persepsi 

Pelanggan berpengaruh terhadap variabel Keputusan Pelanggan. Ditemukan 

bahwa kualitas website secara keseluruhan, faktor komitmen, layanan pelanggan 

dan keputusan pembelian adalah faktor kunci yang mempengaruhi konsumen 

persepsi, kepuasan dan loyalitas belanja online. Ketika pelanggan tidak puas 

dengan pembelian mereka atau peningkatan jumlah merek dapat diterima, seorang 

individu akan menjadi kurang loyal dan brand switching akan terjadi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ketika bisnis online bias memahami 

Persepsi Pelanggan, Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mendapat peluang 

yang lebih tinggi mengenai kepuasan bagi pelanggan, sehingga pada saat yang 

sama dapat menarik dan  mempertahankan pelanggan setia meraka. 
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Persamaan penelitian 

    Penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu Pesepsi Pelanggan dan 

Keputusan Pelanggan. 

Perbedaan penelitian 

Penelitian ini mengambil obyek pengguna online  di Malaysia, sedangkan 

penelitian yang di lakukan pada penelitian ini adalah pengguna online di Surabaya 

- Jawa Timur. 

 

Gambar 2.1 Konsep model Persepsi pelanggan. 

Sumber : Chan Cheng Yee & Rashad Yazdanifard (2014) 

 

2.1.2 Abdullah Sarwar, S.M Ferdous Azam, Ahasanul Haque, Ghassan 

Sleman dan Seyed Rajab Nikhashemi (2013) 

Dalam penelitian yang berjudul “ Customer’s Perception Towards Buying 

Chinese Products: An Empirical Investigation in Malaysia” Penelitian ini 

telah meningkatkan pemahaman tentang bagaimana pelanggan memandang 

produk-produk Cina saat membuat keputusan pembelian. Ini mengeksplorasi  
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betapa berbedanya persepsi yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. 

Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan praktis mengenai bagaimana 

pelanggan menggunakan dan melihat informasi produk yang berbeda dari 

perspektif berbeda yang mungkin asing bagi  Latar belakang budaya mereka. 

Studi ini menunjukkan bahwa, konsumen Malaysia sangat sadar tentang kualitas 

dan harga produk Cina. Oleh karena itu, pemasar produk Cina di Malaysia harus 

sangat berhati-hati harga, kualitas dan teknologi kemajuan produk yang mereka 

tawarkan di pasar. Banyak temuan yang signifikan telah dilaporkan dalam 

penelitian ini. 

Munculnya produk-produk Cina dan popularitasnya telah berkembang 

menjadi fenomena bagi para peneliti ilmu sosial. Selain itu, "murah" citra 

produk-produk Cina bersama-sama dengan kualitas produk mereka telah 

mengangkat isu untuk menyelidiki lebih lanjut mengapa pelanggan membeli 

produk-produk Cina dan apa yang mereka anggap sebelum membeli. penelitian 

ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang jarang diteliti pada persepsi 

konsumen terhadap membeli produk-produk Cina terutama pada konteks 

Malaysia. 

Penelitian ini menggunakan konsistensi internal untuk kuesioner. Hair, et al 

telah menyarankan bahwa, nilai Alpha 0,70 dianggap terpercaya, Namun, itu 

dapat menurunkan ke 0,60 dalam penelitian eksplorasi. Hasil koefisien uji 

reliabilitas Alpha Cronbach untuk penelitian ini di mana tes Keandalan diperoleh 

adalah (0 912). Dengan demikian, kuesioner ini sangat handal. Dalam rangka 

untuk mendapatkan responden yang lebih baik dan mudah didekati, peneliti 
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secara pribadi didistribusikan kuesioner. Penyebaran kuesioner adalah dimulai 

pada pertengahan September tahun 2012 dan berlanjut sampai pertengahan 

Oktober 2012. Pendekatan bersasaran data sangat lambat dan seperti biasa, cukup 

sulit. Sebanyak 300 kuesioner yang dibagikan kepada responden selama periode 

yang disebutkan di atas. 194 kuesioner (65%) ditemukan berlaku untuk analisis 

lebih lanjut. Akhirnya, setelah mengumpulkan data, konsistensi internal 

dilakukan dengan menerapkan tes Cronbach Alpha, analisis faktor sumbu utama 

dan analisis regresi masing-masing. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga dan kualitas produk adalah 

perhatian yang paling penting yang telah sering digunakan oleh responden dalam 

penelitian ini saat membeli produk Cina. Selain itu, temuan juga menegaskan 

bahwa, harga dan kualitas produk memiliki pengaruh positif yang signifikan 

untuk membeli produk-produk Cina. Lainnya dua variabel independen (negara 

asal dan jenis produk) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi 

pelanggan terhadap membeli produk-produk Cina. Namun, hal itu dapat dengan 

mudah dilihat bahwa harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

merupakan efek terpisah terpisah dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

persepsi pelanggan terhadap membeli produk-produk Cina. 

Persamaan penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu Persepsi Pelanggan dan  

Keputusan Pelanggan. 
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Perbedaan penelitian 

Penelitian ini mengambil obyek pengguna online  di Malaysia, sedangkan 

penelitian yang di lakukan pada penelitian ini adalah pengguna online di 

Surabaya - Jawa Timur. 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Abdullah Sarwar, et al 

 

2.1.3 Sinarwati , Rahmat Madjid  dan  Andi Adry Alamsyah (2013) 

 Penelitian ini berjudul “The Roles of Behavioral Control and Trust 

toward Samsung Smartphone Purchase Decision (An Empirical Study in 

Management Department Student Halu Oleo University)”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kontrol perilaku dan kepercayaan 

terhadap pengambilan keputusan pada Samsung Smartphone di mahasiswa 

Jurusan Manajemen. Pendekatan penelitian ini adalah survei dengan 

menggunakan teknik menggambar sampel berdasarkan proporsional Stratified 

Random Sampling. Dengan demikian total sampel dalam penelitian ini adalah 
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tetap di 44. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan regresi multivariat.  

Sampel responden dari penelitian ini adalah mahasiswa fakultas 

departemen manajemen ekonomi dan bisnis, yang merupakan pengguna 

Smartphone Samsung total 44 orang. Sehingga yang menjadi karakteristik 

responden yaitu jenis kelamin, usia dan pengalaman menggunakan produk 

Smartphone. Dari hasil yang telah didapatkan pria mendapatkan total sedikit 

lebih, yaitu 38,64% atau 17 orang dibandingkan dengan wanita yaitu 61,36% atau 

27 orang. Hal ini menunjukkan bahwa di departemen manajemen ekonomi dan 

bisnis menggunakan Samsung Smartphone mayoritas digunakan oleh mahasiswa 

baru. Karakteristik responden oleh pengguna usia Smartphone di departemen 

manajemen Samsung antara usia 17 tahun hingga 23 tahun, yang mana usia 

responden yang mendominasi Samsung Smartphone yaitu rentang usia 19-20 

tahun. Jika dilihat dari kondisi usia responden dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sampai usia produktif. Karakteristik responden berdasarkan 

penggunaan samsung smartphone usia tua mendominasi di Departemen 

Manajemen kurang dari 2 tahun. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan 

bahwa samsung smartphone yang digunakan di Departemen Manajemen telah 

mengkategorikan usia 19 – 20 tahun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kontrol memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Maka kepercayaan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Akhirnya, perilaku 

kontrol dan kepercayaan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 
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terhadap keputusan pembelian. Ini berarti bahwa semakin tinggi kontrol perilaku 

dan kepercayaan dalam satu produk secara bersamaan dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan keputusan pembelian. 

Persamaan penelitian 

   Penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu Kepercayaan Pelanggan dan 

Keputusan Pelanggan. 

Perbedaan penelitian 

Penelitian ini mengambil obyek pengguna Smartphone samsung di Kendari – 

Sulawesi Tenggara, sedangkan penelitian yang di lakukan pada penelitian ini 

adalah pengguna online di Surabaya - Jawa Timur. 

 
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Sinarwati , Rahmat Madjid  dan  Andi Adry Alamsyah 
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2.1.4 Andy Putra Mahkota, Imam Suyadi dan Riyadi (2014) 

 Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kepercayaan dan Kenyamanan 

terhadap Keputusan Pembelian online” (Studi pada pelanggan website Ride 

Inc). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh pengaruh 

kepercayaan dan kenyamanan terhadap keputusan pembelian online. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah explanatory research. Sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 75 kepada 75 responden yang merupakan pelanggan di Website Ride 

Inc. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Metode 

pengumpulan data dengan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis 

deskriptif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel kepercayaan dan kenyamanan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian Online.. Dari perhitungan uji F diketahui bahwa = 

38,228 > Ftabel 3,120 dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,5. Secara sendiri-

sendiri diketahui kepercayaan dan kenyamanan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian Online. Selain uji F dan uji t, uji R2 diketahui nilai 0,515 

yang berarti besarnya variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 

51,5%. 

Penelitian ini dilakukan pelanggan website Ride Inc yang menunjukkan 

terdapat 46 orang responden berjenis kelamin laki-laki dan 29 orang responden 

berjenis kelamin perempuan. Mayoritas usia responden antara 20 tahun sampai 22 

tahun, dengan mayoritas pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa. Diketahui juga dalam 

penelitian ini mayoritas responden berpendidikan terakhir SMA. Dalam penelitian ini 

di jelaskan reponden paling banyak menggunakan internet lebih dari 3 jam. 

Berdasarkan hasil analisis statistik regresi linier berganda diperoleh hasil yang 
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menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang nyata secara bersama-sama antara 

variabel kepercayaan dan kenyamanan terhadap keputusan pembelian online. dengan 

kata lain H0 ditolak atau H1 diterima, dengan demikian terjadi pengaruh yang 

signifikan secara bersama-sama antara variabel yang mempengaruhi keputusan 

pembelian online.  

Persamaan penelitian 

    Penelitian ini menggunakan variabel yang sama yaitu Kepercayaan Pelanggan dan 

Keputusan Pelanggan. 

Perbedaan penelitian 

Penelitian ini mengambil obyek pengguna website Ride Inc di Malang, sedangkan 

penelitian yang di lakukan pada penelitian ini adalah pengguna online di 

Surabaya. 

 
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Andy Putra Mahkota, Imam Suyadi dan Riyadi 

 

2.1.5 Ardiansyah (2015) 

Penelitian ini berjudul “An analysis of security and service quality toward 

purchase decision on E-commerce and implications of consumer loyalty”. 

Pada tahun 2015 yang berlokasi di Indonesia, menggunakan metode SEM, 
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bertujuan untuk menganalisis apakah faktor keamanan langsung pengaruh 

Keputusan Pembelian melalui e-commerce, Faktor Kualitas Layanan secara 

langsung mempengaruhi Keputusan Pembelian melalui e-commerce, 

keamanan dan Kualitas Layanan Faktor langsung mempengaruhi Keputusan 

Pembelian melalui e-commerce, serta keamanan dan layanan qualityfactor 

memberikan efek yang signifikan pada e-commerce loyalitas konsumen. 

Dalam dunia pemasaran, khususnya melalui internet pemasaran atau apa 

yang dikenal sebagai e-commerce, e-marketer tidak bisa mengabaikan peran 

toko online sebagai media untuk komunikasi pemasaran mereka, di mana 

pemasaran kegiatan melalui e-commerce saat ini sedang menguntungkan oleh 

orang-orang di Indonesia. Namun transaksi melalui e-commerce memiliki 

risiko potensial cukup tinggi. Oleh karena itu Faktor keamanan dan Kualitas 

Layanan menjadi patokan terhadap Keputusan Pembelian melalui e-

commerce.  

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 200 sampel dari e-commerce 

pengguna di Indonesia yang paling aktif untuk membeli produk atau layanan 

online di tahun 2014. Hasil penelitian ini adalah untuk keamanan dalam 

transaksi melalui e-commerce memiliki pengaruh langsung pada Keputusan 

Pembelian oleh pelanggan di Indonesia. 

Persamaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel Kualitas Layanan dan Keputusan 

Pembelian seperti yang digunakan oleh peneliti sekarang. 
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Perbedaaan Penelitian 

Obyek penelitian adalah Kualitas Layanan dan Kepuasaan Pelanggan dari 

bidang pariwisata dan perhotelan, yang penelitian ini dilakukan di 

Montenegro. Sedangkan penelitian ini obyeknya adalah pelanggan Online  

yang berada di kota Surabaya. 

 
Gambar 2.5 Kerangka pemikiran 

Sumber   : Ardiansyah (2015) 

 

 
2.1.6 Mohammad Muzahid Akbar and Noorjahan Parvez (2009) 

 Dalam penelitian ini yang berjudul “Impact of service quality, truts, and 

customer satisfaction on customer loyalty” Penelitian ini mengusulkan 

kerangka kerja konseptual untuk menyelidiki efek kualitas pelanggan 

dirasakan layanan, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan pada pelanggan 

loyalitas. Untuk menguji kerangka konseptual, pemodelan persamaan 

struktural (SEM) memiliki digunakan untuk menganalisis data yang 

dikumpulkan dari 304 responden dari penyelenggara telekomunikasi swasta 

besar Perusahaan yang beroperasi di Bangladesh. Penelitian menunjukkan 
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bahwa kepercayaan dan kepuasan pelanggan secara signifikan dan positif 

berhubungan dengan pelanggan loyalitas.  

 Pada penelitian ini menggunakan analisis data Untuk menilai hubungan 

langsung dan tidak langsung antara variabel yang diteliti. para peneliti telah 

mengikuti prosedur dua-langkah menggunakan analisis faktor konfirmatori 

dan pemodelan persamaan structural. Seperti pengetahuan tentang peneliti 

tidak ada studi tersebut telah dilakukan sebelumnya pada pelanggan dari 

setiap perusahaan telekomunikasi di Bangladesh untuk memeriksa apakah 

pelanggan persepsi kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan 

dapat menimbulkan loyalitas pelanggan. Khusus, para peneliti telah mencoba 

untuk menyelidiki apakah hubungan kausal yang mendalilkan antara variabel 

yang diteliti bervariasi dalam dua model pengukuran untuk kelompok yang 

sama pelanggan. 

 Hasil Penelitian ini menunjukan pola signifikan untuk parameter estimasi 

dalam satu bahwa hanya kehandalan telah ditemukan secara signifikan terkait 

dengan kepuasan pelanggan dalam arah hipotesis. Selain itu kepuasan 

pelanggan dan Kepercayaan Pelanggan secara signifikan berpengaruh 

terhadap loyalitas Pelanggan.  

Persamaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan variabel Kepercayaan Pelanggan dan Kualitas 

Layanan seperti yang digunakan oleh peneliti sekarang. 
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 Perbedaaan Penelitian 

Obyek Mengukur Kepercayaan Pelanggan dan Kualitas Layanan di 

Bangladesh. Sedangkan penelitian ini obyeknya adalah pelanggan Online  

yang berada di kota Surabaya. 

Gambar.2.6 Kerangka pemikiran 

Mohammad Muzahid Akbar and Noorjahan Parvez 

 

 

Berikut adalah Tabel 2.1 yang akan mendeskripsikan perbedaan dan persamaan 

penelitian terdahulu : 
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Tabel 2.1 

PERBEDAAN DAN PERSAMAAN PENELITIAN TERDAHULU 

Jenis Penelitian Tujuan Lokasi Obyek Metode Hasil 

“How Customer Perception 

Shape buying Online 

Decision” (Chan Cheng Yee 

& Rashad Yazdanifard, 2014) 

Untuk mengetahui 

apakah variabel persepsi 

pelanggan 

mempengaruhi 

keputusan Pembelian 

pelanggan 

Malaysia Para pengguna 

online  

Analisis 

Descriptif 

Dapat disimpulkan bahwa ketika bisnis online bisa 

memahami persepsi pelanggan. Ini dapat membantu 

perusahaan untuk mendapatkan peluang yang lebih 

tinggi kepuasan bagi pelanggan mereka dan pada saat 

yang sama dapat menarik dan mempertahankan 

pelanggan setia mereka 

“ Customer’s Perception 

Towards Buying Chinese 

Products: An Empirical 

Investigation in Malaysia” 

(Abdullah Sarwar, S.M 

Ferdous Azam, Ahasanul 

Haque, Ghassan Sleman dan 

Seyed Rajab Nikhashemi, 

2013) 

Untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh dari 

persespi pelanggan yang 

akan menyebabkan 

keputusan pembelian  

Malaysia Para pengguna 

produk china 

Analysis 

Regresi 

Hasil menegaskan bahwa, harga dan kualitas produk 

memiliki pengaruh positif yang signifikan untuk 

membeli produk-produk Cina. Lainnya dua variabel 

independen (negara asal dan jenis produk) tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi 

pelanggan  membeli produk-produk Cina. Namun, hal 

itu dapat dengan mudah dilihat bahwa harga 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian merupakan 

efek  terpisah dari faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap membeli 

produk-produk Cina. 

“The Roles of Behavioral 

Control and Trust toward 

Samsung Smartphone 

Purchase Decision (Sinarwati 

, Rahmat Madjid  dan  Andi 

Adry Alamsyah, 2013) 

Untuk mengetahui 

Perilaku control dan 

kepercayaan berpengaruh 

terhadap keputusan 

pembelian  

Kendari, 

Sulawesi 

Tenggara 

Pengguna 

smartphone 

Samsung  

(mahasiswa 

manajemen 

universitas Halu 

Oleo) 

Confirmator

y Factor 

Analysis 

(CFA) dan 

regresi 

multivariat. 

kepercayaan memiliki hubungan yang nyata dan 

berkontribusi untuk peningkatan keputusan 

pembelian. Ini berarti yang lebih percaya diri 

tercermin oleh kepercayaan dalam kualitas produk 

telah mampu mendukung peningkatan kualitas 

produk yang baik yang merupakan refleksi dari 

keputusan pembelian. 

2
5
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“Pengaruh Kepercayaan dan 

Kenyamanan terhadap 

Keputusan Pembelian online” 

(Studi pada pelanggan website 

Ride Inc) (Andy Putra 

Mahkota, Imam Suyadi dan 

Riyadi, 2013) 

Untuk mengetahui 

apakah variabel 

Kenyamanan 

&Kepercayaan 

berpengaruh terhadap 

Keputusan Pembelian 

Malang, 

Jawa Timur 

Pengguna 

website Ride 

Inc di Malang – 

Jawa Timur 

analisis 

deskriptif 

dan analisis 

regresi 

berganda. 

hasil analisis statistik regresi linier berganda diperoleh 

hasil yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

nyata secara bersama-sama antara variabel 

kepercayaan dan kenyamanan terhadap keputusan 

pembelian online. 

 “An analysis of security and 

service quality toward 

purchase decision on E-

commerce and implications of 

consumer loyalty” 

(Ardiansyah, 2015)  

Untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh 

antara Keputusan 

pembelian melalui 

kualitas layanan 

Indonesia Bidang E-

commerce 

SEM Keamanan dalam transaksi melalui e-commerce 

memiliki 

pengaruh langsung pada keputusan pembelian e-

commerce 

pelanggan di Indonesia. 

Impact of service quality, 

truts, and customer 

satisfaction on customer 

loyalty 

(Mohammad Muzahid Akbar 

and Noorjahan Parvez, 2009) 

Untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh 

antara kualitas layanan, 

kepercayaan 

mempengerahui 

kepuasaan pelanggan 

Bangladesh Mengukur di 

bidang kualitas 

layanan,keperca

yaan dan 

kepuasan 

pelanggan 

SEM Mengingat pola signifikan untuk parameter estimasi 

dalam model satu, hanya kehandalan telah ditemukan 

secara signifikan terkait dengan kepuasan pelanggan 

dalam arah hipotesis. Selain itu, kepuasan pelanggan 

dan kepercayaan secara signifikan terkait terhadap 

loyalitas pelanggan. 

Pengaruh persepsi pelanggan, 

Kepercayaan pelanggan, 

kualitas layanan terhadap 

keputusan pembelian online  

di Surabaya  (Dwiyanti 

Mathius, 2016) 

Untuk mengetahui 

pengaruh Persepsi 

Pelanggan, Kepecayaan 

pelanggan dan kualitas 

layanan terhadap 

keputusan pembelian 

Surabaya, 

Indonesia 

Para pelanggan 

online  di 

surabaya 

Analysis 

Regresi 

Persepsi Pelanggan, Kepercayaan Pelanggan dan 

Kualitas layanan berpengaruh positif signifikan 

terhadap Keputusan Pembelian online  Lazada di 

Surabaya 

 

 

 

 

 

2
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2.2 Landasan Teori 

Dalam landasan teori ini terdiri dari beberapa variabel yang sama dengan 

penelitian yang dirujuk dari jurnal penelitian sebelumnya yaitu Chan Cheng 

Yee & Rashad Yazdanifard (2014), Abdullah Sarwar et al (2013), Sinarwati 

et al (2013), Andy Putra Mahkota et al (2014) Ardiansyah (2015) dan 

Mohammad Muzahid akbar & Noorjahan Parvez (2009). Variabel peneliti 

terdahulu digunakan dalam penelitian ini, yakni Persepsi pelanggan, 

Kepercayaan Pelanggan, Kualitas Layanan, dan Keputusan Pembelian, Alasan 

menggunakan ke empat variabel ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh 

secara langsung antara Persepsi Pelanggan, Kepercayaan Pelanggan,  Kualitas 

Layanan dan Keputusan Pembelian. 

2.2.1 Persepsi Pelanggan 

Persepsi bukan hanya proses psikologis semata, tetapi di awali dengan 

proses fisiologis yang dikenal sebagai sensasi. Schiffman dan Kanuk (2007) 

mendefenisikan persepsi sebagai proses psikologis dimana individu memilih, 

mengorganisasikan dan mengintepretasikan stimuli menjadi sesuatu yang 

bermakna. Proses persepsi di awali oleh stimuli yang mengenai indera 

konsumen. Stimuli yang merupakan segala sesuatu yang mengenai indra dan 

menimbulkan persepsi persepsi bila bermacam - macam bentuknya, misalnya 

segala sesuatu yang bisa dicium, segala sesuatu yang bisa dilihat, segala 

sesuatu yang bisa didengar dan segala sesuatu yang bisa di raba. Stimuli ini 

akan mengenai organ yang disebut sebagai sensory receptor (organ manusia 

yang menerima input stimuli atau indera).  
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Menurut Keller (2003) menyatakan bahwa perilaku konsumen, persepsi 

disebut jalan rangsangan yang berinteraksi dan terintegrasi oleh konsumen 

terhadap produk. Dengan kata lain, persepsi berarti sebagai proses dimana 

individu memilih, mengatur dan menafsirkan rangsangan mereka yang 

berhubungan dengan pilihan mereka menyibukkan keputusan. Konsep 

persepsi pelanggan adalah menciptakan oleh pengalaman mereka tentang 

bagaimana mereka mengamati layanan yang ditawarkan oleh perusahaan dan 

pada akhirnya apakah mereka benar-benar puas dengan pengalaman atau 

tidak. Salah satu cara untuk membuat bisnis lebih sukses adalah dengan hadir 

layanan pelanggan yang baik dan kualitas layanan (Wilson, Zeithaml, Bitner 

dan Gremler, 2008).  

Pemahaman terhadap persepsi dan proses yang mempengaruhi sangat 

penting bagi pemasar dalam upaya membentuk persespsi yang tepat. 

Terbentuknya persepsi yang tepat pada pelanggan menyebabkan mereka 

mereka mempunyai kesan dan memberikan penilaian yang tepat. Berdasarkan 

persepsi inilah pelanggan tertarik dan membeli. Persepsi pada hakekatnya 

merupakan proses psikologis yng kompleks yang melibatkan aspek fisiologis. 

Proses psikologis penting yang terlibat dimulai dari adanya aktivitas memilih, 

mengorganisasaikan, mengintepretasikan stimuli sehingga pelanggan dapat 

memberikan makna atas suatu obyek. Usaha apapun yang dilakukan oleh 

pemasar tidak akan berarti jika pelanggan memiliki persepsi yang berbeda 

dengan yang dikehendaki pemasar.  

 



29 

 

 
 

2.2.2 Kepercayaan Pelanggan 

Menurut Rahmat Madjid, Djumilah Hadiwidjdjo, Surachaman, dan 

Djumahir (2013 : 62) Kepercayaan Pelanggan berdasarkan hasil yang 

ditentukan oleh tingkat kepuasan pelanggan pada kinerja layanan yang 

disediakan oleh perusahaan. Jika pelanggan puas, maka mereka akan memiliki 

kepercayaan lebih, sebalik nya jika ada ketidakpastian, maka kepercayaan 

pelanggan akan membuang atau mengurang. Kepercayaan sangat banyak di 

diskusikan didalam literatur pemasaran, dan menjadi bagian dari berbagai 

macam model, seperti model hubungan pembeli dan penjual serta pasar 

pelanggan, juga merupakan kunci mediasi antara organisasi dan pelanggan. 

Kepercayaan juga termasuk dalam persepsi pelanggan atas kepuasan 

pelanggan selain itu kepercayaan juga akan membuat hubungan menjadi lebih 

kuat (Harris and Goode, 2004; Houn Gee Chen et al, 2012). 

Alasan mengapa  seseorang memilih sebuah produk atau jasa untuk 

digunakan adalah Kepercayaan. Kepercayaan Pelanggan di defenisikan 

sebagai kesediaan untuk melakukan suatu hal yang menghandal keyakinan 

dan juga kejujuran antar rekan atau mitranya. Kepercayaan juga merupakan 

elemen dasar dari struktur sosial dan faktor dalam semua transaksi pasar 

(Rizwan Ali, 2014 :11). 

Selanjutnya, menurut Colquitt et al (2013 : 200) Kepercayaan Pelanggan di 

defenisikan sebagai kesedian untuk menjadi peka terhadap orang yang akan 

dipercayai berdasarkan harapan positif dari tindakan yang akan dilakukakan, 
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Berdasarkan defenisi tersebut, Kepercayaan Pelanggan berakar pada tiga jenis 

Faktor yaitu : 

a. Dispositition - Brand Trust 

Kecenderungan umum atau harapan umum untuk percaya bahwa perkataan, 

janji-janji, dan pernyataan sebuah kelompok atau individu dapat diandalkan 

b. Cognition - Based Trust 

Terdapat tiga dimensi dalam kepercayaan kognitif yaitu, Ability yang terdiri 

dari keterampilan, kompetensi, dan bidang keahlian. Selanjutnya yaitu 

Benevolence didefinisikan sebagai keyakinan untuk berbuat baik terlepas dari 

motif yang berpusat pada keuntungan. Dimensi terakhir adalah Integrity yang 

didefinisikan sebagai persepsi yang melekat pada nilai-nilai dan prinsip-

prinsip yang diterima orang yang dipercay 

c. Affect - Based Trust 

Faktor ini dapat diartikan sebagai, "We Trust Because We Like Them". 

Apabila seseorang merasa senang, maka seseorang tersebut akan percaya. 

Faktor Kepercayaan ini mengggunakan indikator dari Ndubisi ( dalam Hatane 

Semuel, 2012 : 36) Yaitu : 

1. Perusahaan peduli terhadap keamanana transaksi pelanggan 

2. Perusahaan menjanjikan produk dan layanan yang dapat di andalkan 

3. Perusahaan konsisten memberikan layanan yang berkualitas kepada 

pelanggan 

4. Karyawan menunujukan rasa hormat kepada pelanggan 



31 

 

 
 

5. Perusahaan memenuhi kewajiban kepada pelanggan 

2.2.3 Kualitas Layanan 

Kualitas layanan sangat penting untuk bisnis penjualan produk dan jasa 

baik dilakukan secara langsung melalui sistem online sejak kualitas pelayanan 

secara langsung berkaitan dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kualitas didefenisikan sebagai tingkat baik 

buruknya sesuatu. Menurut Tony (2011 : 11) Kualitas adalah sesuatu yang 

diputuskan oleh pelanggan, yang artinya Kualitas didasarkan pada 

pengalaman actual nasabah terhadap produk atau jasa yang diukur 

berdasarkan persyaratan – persyaratan tersebut. Kualitas Layanan harus 

dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan kepuasan pelanggan 

serta persepsi positif terhadap Kualitas Layanan tersebut. Kualitas Layanan 

dapat didefenisikan sebagai akibar dari evaluasi berdasarkan harapan 

pelanggan tentang sebuah layanan dan persepsi cara layanan tersebut dapat 

menyampaikan nilai (Mohsin et al., 2011).  

Penelitian Raja Arcana dan Vandana (2012) menyatakan bahwa harga saat 

ini dan promosi tidak lagi dapat menentukan keputusan pembelian bagi 

konsumen. Menurut mereka, saat ini konsumen juga membuat penilaian atas 

kualitas layanan ketika membuat pembelian online produk atau jasa. Raje 

Arcana dan Vandana (2012) menyebutkan bahwa kualitas layanan online 

dapat dinilai oleh tiga indikator, yaitu: reliability, responsiveness dan 

empathy. Indikator kualitas pelayanan dapat dilakukan secara online, terdiri 

dari tiga indikator utama, yaitu, reliability, responsiveness, dan empathy. 
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Kualitas layanan merupakan salah satu unsur penilaian pelanggan terhadap 

perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Pelanggan terhadap perusahaan 

yang bergerak dalam bidang jasa. Pelanggan tentunya memiliki harapan akan 

layanan yang berkualitas. Layanan yang berkualitas adalah layanan yang 

secara ekonomis menguntungkan dan secara prosedur itu mudah dan 

menyenangkan. Usmara (2008 : 140) mendefenisikan mengenai kualitas 

layanan adalah sesuatu yang digambarkan sebagai suatu sikap dari hasil 

perbandingan tentang harapan kualitas jasa pelanggan dengan kinerja yang 

dirasakan. Kualitas layanan juga merupakan pengalaman sadar yang sifatnya 

subjektif bagi setiap pelanggan. 

Kualitas layanan merupakan faktor penentu persepsi pelanggan terhadap 

keberadaan suatu perusahaan, apakah layanan yang diterima dan dirasakan 

oleh pelanggan akan sama dengan yang mereka inginkan dan harapkan, 

mungkin lebih baik atau pun lebih buruk. Kualitas layanan juga 

mempengaruhi keputusan pelanggan atau untuk membeli atau menggunakan 

produk atau jasa karena adanya harapan atau ekspektasi pelanggan. Kualitas 

dapat didefenisikan sebagai karakteristik produk atau jasa yang memberikan 

kemampuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. (Kotler & Amstrong, 

2011).  

2.2.4 Keputusan Pembelian 

Menurut tujuan pembelian, Pelanggan dapat dikelompokan menjadi 

konsumen akhir (individual), yang terdiri atas individu dan rumah tangga 

yang tujuan pembeliannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau 
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konsumsi. Sedangkan kelompok lain adalah konsumen organisasional yang 

terdiri atas organisasi, pemakai industry, pedagang dan lembaga non-profit 

yang tujuan pembeliannya adalah untuk memperoleh laba atau  untuk 

memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan anggotanya. 

Keputusan pembelian barang/jasa seringkali melibatkan dua pihak atau 

lebih. Umumnya ada lima peranan yang terlihat. Kelima peran tersebut 

meliputi (Tatik Suryani, 2013 : 13) 

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

untuk membeli suatu barang dan jasa. 

b) Pembawa pengaruh (infivencer) 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 secara nyata. 

e) Pemakai (user) yaitu orang yang mengkonsumsi dan menggunakan 

barang/jasa yang beli. 

Suatu keputusan mencakup suatu pilihan diantar dua atau lebih tindakan 

atau perilaku alternative. Berbagai keputusan selalu masyarakat banyak 

pilihan perilaku berbeda (Peter & Olson, 2010:160). Misalnya setelah 

mengamati berbagai produk dalam mesin penjual minimum, kita akan 

memilih air mineral, minuman bersoda atau the dalam kemasan botol. Peter & 

Olson (2010:160) menyatakan pengambilan keputusan pembelian adalah 

proses integrasi yang digunakan untuk mengombinasikan pengetahuan untuk 
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mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternative dan memilih satu 

diantaranya, Hasil proses integrasi tersebut adalah suatu pilihan. 

Keputusan pembelian merupakan proses pengambilan keputusan dengan 

melalui beberapa tahapan yang diawali oleh adanaya kesadaran kebutuhan 

hingga diakhiri pada tahap evaluasi pasca pembelian (Sutisna dalam Titin 

Setiyaningsih, 2012:4). Kotler & Amstrong (2008:181) menjelaskan 

keputusan pembelian adalah membeli merek yang paling disukai. Kotler & 

Amstrong (2008:177) menambahkan bahwa jenis – jenis perilaku keputusan 

pembelian ada empat, yaitu : 

1) Perilaku pembelian kompleks, konsumen akan melakukan perilaku 

pembelian kompleks ketika mereka sangar terlibat dalam pembelian 

dan merasa ada perbedaan yang signifikan antar merek. Konsumen 

mungkin sangat terlibat apabila produk itu mahal, beresiko, jarang 

dibeli, dan sangat memperlihatkan ekspresi diri. 

2) Perilaku pembelian penguranan disonasi, perilaku membeli yang 

mengurangi ketidakcocokan terjadi ketika konsumen sangat terlibat 

dengan pembelian yang mahal, jarang atau beresiko, tetapi hanya 

melihat sedikit perbedaan diantara merek – merek yang ada. Setelah 

pembelian konsumen mungkin mengalami disonasi pascapembelian 

ketika mereka megetahui kerugian tertentu dari merek yang dibeli atau 

mendengar hal – hal yang menyenangkan tentang merek yang tidak 

dibeli. 
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3) Perilaku pembelian kebiasaan, perilaku pembelian kebiasaan terjadi 

dalam keadaan keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit 

perbedaan merek. Pembeli tidak memilik komitmen yang tinggi 

terhadap merek apapun, pemasar produk keterlibatan rendah dengan 

sedikit perbedaan merek sering menggunakan promosi harga dan 

penjualan untuk meragsang pencobaan merek. 

4) Perilaku pembelian mencari keragaman, konsumen melakukan perilaku 

pembelian mencari keragaman dalam situasi yang mempunyai karakter 

keterlibatan konsumen rendah anggapan perbedaan merek yang 

signifikan. Dalam kategori produk seperti ini, strategi pemasaran akan 

berbeda pada pemimpin pasar dan merek kecil.   

2.2.5 Pengaruh Persepsi terhadap Keputusan Pembelian 

Menyadari arti pentingnya pemasaran dalam hal memasarkan suatu produk 

dan jasa, maka akan dibahas terlebih dahulu pengertian dari pemasaran. 

Pemasaran adalah peperangan antara produsen untuk merebutkan persepsi 

konsumen. Demikian pentingnya persepsi di benak konsumen, sehingga 

bermacam-macam strategi di rancang perusahaan supaya produk dan 

mereknya bisa menjadi nomer satu di benak konsumen. Persepsi adalah 

sebuah proses dimana seseorang individu memilih, mengorganisasi, dan 

menginterpretasi informasi yang masuk untuk membuat gambaran tentang 

sebuah hal. Persepsi sendiri merupakan salah satu faktor utama untuk 

mempengaruhi perilaku konsumen (Kotler & Keller, 2009). 
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Bagi perusahaan hasil penilaian persepsi konsumen sangat penting 

peranannya dalam pengambilan keputusan berbagai hal terutama dalam hal ini 

yaitu tentang keputusan pembelian suatu produk atau barang. Dari pendapat 

diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan suatu keputusan pembeliam 

konsumen akan melalui suatu proses tertentu, demikian pula pada hal 

keputusan memilih produk atau merek mereka akan melaksanakan proses 

terlebih dahulu mungkin karena mereka tidak mau menanggung resiko apabila 

membeli produk tersebut, sehingga mereka akan penuh dengan pertimbangan 

– pertimbangan. Itulah pentingnya keputusan konsumen sebelum melakukan 

proses pembelian. 

Chan cheng Yee (2014) dalam penelitiannya yang dilakukan pada para 

pengguna online shopping di Malaysia menyebutkan bahwa Persepsi 

Pelanggan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 

Abdullah Sarwar et al (2013) dalam penelitiannya dilakukan pada para 

pengguna produk china di Malaysia menyebutkan bahwa Persepsi pelangan 

berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 

Chiu, Chang, Cheng, dan Fang (2009) dalam penelitiannya yang berjudul 

determinannts of customer repurchase intention in online mengungkapkan 

bahwa upaya untuk mengkaji faktor – faktor (persepsi, kegunaan, 

kepercayaan, kenyamanan) yang berpengaaruh terhadap keinginan pembelian 

ulang melalui online. 
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2.2.6 Pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Pembelian 

Kepercayaan telah menjadi penentu utama sebuah hubungan. Menciptakan 

pola pikir mengenai kepercayaan dimata pelanggan pada studi sebelumnya 

merupakan hal yang sangat penting dari Keputusan Pembelian. Dalam rangka 

meningkatkan tingkat kepercayaan, perusahaan harus focus terhadap janji – 

janji yang telah ditawarkan dan secara konsisten menjaga kepetingan tersebut 

untuk menyenangkan hati Pelanggan (Mukhiddin Jumaev et al, 2012 : 41) 

Serangkaian unsur-unsur yang mencerminkan keputusan konsumen dalam 

membeli dapat didefinisikan sebagai keputusan pembelian ulang, keputusan 

pembelian ulang merupakan sebuah tahap dimana konsumen dihadapkan 

dengan sebuah pilihan untuk melakukan pembelian atau tidak (Kotler, 1995).J 

ia, Shen “User Acceptance of Social  Sites: A Research Proposal” meneliti 

pengaruh perceive usefulness, perceived ease of use, tendency to social 

comparison, dan trust terhadap melakukan keputusan pembelian (buying 

decision). Hasil yang didapat adalah kepercayaan (trust) berpengaruh 

signifikan positif terhadap melakukan pembelian sebuah produk. Dapat 

diartikan bahwa disini variabel kepercayaan (trust) dapat dijadikan salah satu 

variabel independen. 

Sinarwati et al (2013) dalam penelitiannya dilakukan pada pengguna 

smartphone Samsung (mahasiswa manajemen Universitas Halu Oleo) di 

Kendari - Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa Kepercayaan Pelanggan 

berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 
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Andy Putra Mahkota et al (2013) dalam penelitiannya dilakukan pada 

pengguna website Ride Inc di Malang – Jawa Timur menyebutkan bahwa 

Kepercayaan pelanggan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

Mohammad Muzahid et al (2009) dalam penelitiannya dilakukan pada bidang 

kepercayaan pelanggan di Bangladesh menyatakan Kepercayaan berpengaruh 

terhadap Kepuasan Pelanggan. 

2.2.7 Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Keputusan Pembelian 

Menurut Wyckof dalam Tjiptono (2006:42) mendefinisikan kualitas jasa 

adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dalam 

perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1988, Parasuraman, dan kawan-

kawan (dalam Tjiptono, 2001: 67) menemukan bahwa sepuluh dimensi yang 

ada dapat dirangkum menjadi hanya lima dimensi pokok tersebut meliputi : 

1. Tangibles atau bukti fisik. 

Kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada 

pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 

perusahaan serta keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari 

pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. 

2. Reliability atau keandalan. 

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan 

secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan 

yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan 

tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. 
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3. Responsivenes atau ketanggapan. 

Suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan 

tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. 

4. Assurance atau jaminan dan kepastian. 

Pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan. 

Untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri 

dari beberapa komponen diantara nya : Komunikasi, kredibilitas, keamanan, 

kompetensi, dan sopan santun. 

5. Empathy 

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang 

diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen. 

 Yee et al (2011 : 52) menambahkan dalam penelotiannya bahwa adanya 

hubungan positif antara kualitas layanan dengan keputusan pembelian secara 

lansung. Ini berarti jika kualitas layanan dianggap baik oleh pelanggan maka, 

tingkat keputusan juga tinggi. Nisal Rochana Gunawardane (2015:100) 

menyatakan bahwa orang mempertimbang tentang kualitas layanan sebelum 

mereka akan membuat keputusan pembelian yang dibuktikan dalam 

penelitiannya bahwa ada hubungan positif antara kualitas layanan dan 

keputusan pembelian. 

Ardiansyah (2015) dalam penelitiannya dilakukan pada bidang E-commerce 

di Indonesia menyatakan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh terhadap 

Keputusan Pembelian. 
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Mohammad Muzahid et al (2009) dalam penelitiannya dilakukan pada bidang 

kepercayaan pelanggan di Bangladesh menyatakan Kualitas Layanan 

berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

    Kerangka Pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

       Gambar  2.7 

Kerangka Pemikiran 

 

 

2.4      Hipotesis Penelitian    

Berdasarkan  Kerangka Pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

 H1 : Persepsi Pelanggan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian online pada pelanggan Lazada di Surabaya. 
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H2 : Kepercayaan Pelanggan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian online pada pelanggan Lazada di Surabaya. 

H3 : Kualitas Layanan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian online pada pelanggan Lazada di Surabaya. 

H4 : Persepsi Pelanggan, Kepercayaan Pelanggan, Kualitas Layanan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian online 

pada pelanggan Lazada di Surabaya. 


