
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori  

2.1.1  Pengertian Pemasaran 

 

Pemasaran bukan hanya sekedar berakhir dengan kegiatan penjualan. 

Kegiatan-kegiatan dalam pemasaran saling berhubungan satu sama lain. Kegiatan 

pemasaran dimulai jauh sebelum kegiatan produksi dan tidak hanya berakhir oleh 

penjualan. Apabila pemasar menginginkan produknya laku dipasaran dan bertahan 

bahkan berkembang, maka pemasar harus memikirkan produk apa yang ingin 

mereka buat agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menurut (Kotler dan 

Amstrong 2012: 29) yaitu pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan 

nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk 

menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. 

Menurut Canon, William, dan Jerome (2008:8) Pemasaran adalah suatu 

aktivitas yang bertujuan mencapai sasaran perusahaan, dilakukan dengan cara 

mengantisipasi kebutuhan pelanggan atau klien serta mengarahkan aliran barang dan 

jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan atau klien dari perusahaan.Berdasarkan 

definisi diatas dapat disimpulkan pemasaran adalah proses untuk merencanakan 

menciptakan, menawarkan secara bebas dan menciptakan sebuah nilai sebuah 

produk dalam sebuah individu atau kelompok agar tujuannya dapat terpenuhi dan 

membangun hubungan dengan pelanggan yang kuat untuk menangkap nilai dari 

pelanggan sebagai imbalannya. 

 

2.1.2 Pengertian Manajamen Pemasaran 

 

Menurut Sofjan Assauri (2013:12) Pengertian Manajemen Pemasaran 

adalah kegiatan menganalisis, merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan 

program-program yang disusun dalam pembentukan, pembangunan, dan 

pemeliharaan keuntungan dari pertukaran/ transaksi melalui sasaran pasar dengan 

harapan untuk mencapai tujuan organisasi (perusahaan) dalam jangka panjang. 

Manajemen Pemasaran adalah sebuah rangkaian proses analisis, perencanaan, 

pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan pemasaran dimana 

tujuannya adalah untuk mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. 

pengertian manajemen pemasaran adalah kegiatan analisis, perencanaan, 

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html
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pelaksanaan, dan pengendalian berbagai program yang disusun dalam pembentukan, 

pembangunan, dan pemeliharaan laba hasil dari transaksi/ pertukaran melalaui 

sasaran pasar untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang menurut 

Menurut Sofjan Assauri (2013:12). 

Maka dapat di simpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah sebagai 

analisis, perencanaan, penerapan, serta pengendalian program yang dirancang untuk 

menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan 

dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan- tujuan organisasi. 

 

2.2 Perilaku Konsumen 

2.2.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

 

Perilaku konsumen berhubungan erat dengan objek yang studinya diarahkan 

pada permasalahan manusia. Untuk dapat memahami konsumen dan 

mengembangkan strategi pemasaran yang tepat harus memahami apa yang 

konsumen pikiran (kognisi) dan konsumen rasakan (pengaruh), apa yang konsumen 

lakukan (perilaku), dan apa serta dimana (kejadian di sekitar) yang mempengaruhi 

serta di pengaruhi oleh apa yang dipikirkan , dirasa, dan dilakukan oleh konsumen. 

Menurut Hasan (2013:161), perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat 

ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur 

produk, jasa, idea atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Definisi perilaku konsumen yang telah disebutkan sebelumnya memiliki 

beberapa aspek yang sama, yaitu adanya proses pengambilan keputusan yang 

didalamnya meliputi tahap perolehan, tahap konsumsi atau disposisi barang jasa, 

waktu serta ide. Inti dari perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan 

erat dengan proses pembelian, pada saat itu konsumen melakukan aktifitas-aktifitas 

seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku 

konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan 

pembelian. 

 

2.2.2 Faktor faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

 

Menurut kotler dan koller (2009:166), bahwan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian suatu produk atau jasa terdiri 

dari faktor kebudayaan, sosial, kepribadian, dan psikologis. Selanjutnya, kotler dan 

amstrong ( 2011:197) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam melakukan pembelian, yakni:faktor Budaya Faktor-faktor budaya 
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memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada tingkah laku konsumen pemasar 

harus mengetahui peran yang dimainkan oleh budaya,sub budaya,dan kelas sosial 

pembeli. Budaya adalah penyebab paling mendasar dari keinginan dan tingkah laku 

seseorang sebagian besar tingkah laku manusia di pelajar. 

kelompok atau masyarakat mempunyai suatu budaya, dan pengaruh budaya 

pada tingkah laku pembeli bervariasi di setiap wilayah. 

1. Faktor Sosial 

Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti 

kelompok kecil, keluarga, serta peran dan status soaial. 

2. Faktor Pribadi 

Keputusan membeli juga dipengaruhi oleh karateristik pribadi seperti 

umur dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, 

serta kepribadian dan konsep diri pembeli. 

3. Faktor Psikologi 

Pilihan barang yang di beli seseorang lebih lanjut di 

pengaruh oleh empat faktor psikologi yang penting. 

 Dapat disimpulkan faktor-faktor perilaku konsumen merupakan sikap 

konsumen yang menyertai dalam perilaku pembelian. Perilaku pembelian tersebut 

diantaranya di pengaruhi oleh :faktor psikologis, faktor lingkungan dan faktor 

individu. 

 

2.3   Keputusan Pembelian 

 

 Kotler dan Amstrong (2012) menjelaskan bahwa Keputusan Pembelian 

merupakan tindakan atau perilaku seseorang dalam melakukan keputusan untuk 

memilih suatu produk baik dari sisi jenis maupun kuantitas produk itu sendiri. 

Proses pengambilan Keputusan Pembelian online melibatkan pemasar internet dan 

konsumen online yang dimulai dari proses interaktivitas antara pembeli dengan 

pemasar online kemudian proses transaksi hingga proses pemenuhan (Chen dan 

Chang, 2003) .  

Seseorang memutuskan untuk membeli secara online adalah ketika pembeli 

melakukan transaksi  
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2.3.1 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keputusan Pembelian Online 

 

Ada banyak faktor mengapa orang memilih berbelanja secara online. 

Keputusan Pembelian online terjadi karena dipengaruhi oleh empat faktor yaitu; 

kenyamanan, informasi, produk dan layanan yang tersedia dan efisiensi biaya dan 

waktu (Ketawetawaraks dan wang, 2011). 

1) Kenyamanan 

Belanja secara online dapat dirasakan sangat nyaman dibandingkan 

dengan belanja di toko tradisional karena belanja secara online kita dapat 

berbelanja kapan saja konsumen inginkan. Belanja online juga menjadi 

alasan konsumen untuk menghindari komunikasi secara langsung dengan 

penjual atau sales, sebab biasanya sales suka menekan mereka untuk segera 

membeli produk yang ditawarkan. Belanja online juga dinilai sangat efektif 

dalam menghindari keramain atau antrian belanja. 

2) Informasi 

Internet telah membuat data informasi lebih kompleks dibandingkan 

ketika konsumen berbelanja secara tradisional. Ketika berbelanja online 

konsumen jarang diberikan kesempatan untuk menyentuh produk secara 

langsung kecuali kalau mereka memutuskan untuk membeli produknya. 

Maka dari itu dalam berbelanja online dibutuhkan informasi produk yang 

detail serta gambaran yang meyakinkan agar konsumen mendapatkan 

informasi yang lebih jika dibandingkan dengan membeli di toko offline. 

Selain mendapatkan informasi dari website, konsumen juga 

mendapatkan keuntungan informasi dari ulasan produk oleh pelanggan yang 

sudah membeli. Mereka dapat membaca ulasan sebelum membuat 

keputusan. 

3).  Produk dan Layanan Tersedia 

E-commerce sebagai toko online telah membuat transaksi lebih mudah 

daripada toko ritel biasa. Mereka menawarkan beragam produk serta 

layanan seperti supermarket. Di e-commerce konsumen dapat menemukan 

semua jenis produk yang mungkin hanya tersedia secara online dari seluruh 

dunia, dan membeli produk yang sama 

 

2.3.2 Proses Pengambilan Keputusan Pembelian secara Online 

 

Dalam pengambilan keputusan secara online konsumen akan melewati 

tiga tahapan proses yaitu Interaktivitas, Transaksi, dan Pemenuhan (Chen dan 

Chang, 2003). 
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1. Interaktivitas 

Pengalaman belanja online dimulai dengan masalah interaktivitas 

antara pembeli online dan pemasar internet. Masalah interaktivitas yang 

paling sering menjadi masalah adalah koneksi internet, desain situs web, 

kemampuan manuver, dan waktu loading situs. Pada tahap ini perlu 

diperhatikan oleh pengembang situs karena konsumen akan merasa frustasi 

jika harus menunggu waktu yang lama agar mendapatkan respon dari sitem 

dan mengalami kesulitan dalam bermanuver untuk masuk kedalam situs , 

pada akhirnya konsumen akan mengulangi proses dari awal. Situs web yang 

dirancang dengan baik akan memberikan manuver yang baik serta dapat 

menyediakan kapasitas yang memadai untuk mencegah sistem ketika 

kelebihan beban. 

 

2. Transaksi 

Setelah melewati proses interaktivitas konsumen online akan 

dihadapkan pada proses transaksi. Dalam proses transaksi terdapat lima 

faktor secara umum yang harus diperhatikan oleh pemasar, yaitu; nilai, 

kenyamanan, jaminan, evaluasi, dan hiburan. Masing- masing dari setiap 

faktor tersebut memiliki faktor-faktor yang saling terkait. 

 

3. Pemenuhan 

Pada proses pemenuhan konsumen lebih dihadapkan pada permasalah 

mengenai jadwal dan pilihan pengiriman, proses pengiriman, biaya 

pengiriman dan penanganan, layanan garansi, kebijakan pengembalian dan 

pertukaran barang. Serta ketersediaan dan kualitas layanan teknis. Proses 

pemenuhan termasuk kedalam proses pasca pembelian. Jika konsumen tidak 

mendapatkan proses pemenuhan yang baik dalam suatu pembelian online, 

maka konsumen tidak akan melakukan pembelian ulang. 

 

2.4 Kualitas Website 

 

Website Quality (Kualitas Website) Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Sorum (2014) dalam jurnal Bambang Eko Samiono (2018:39), menyatakan bahwa 

website quality adalah segala aspek yang berkaitan dengan informasi dan layanan 

online, aspek desain dan fitur teknis yang harus dijalani customer selama 

interansaksi online dengan website Dimensi Website Quality Menurut Sugianto 

(2016) dalam jurnal Bambang Eko Samiono (2018:39), mengungkapkan bahwa 

para penelitian terdahulu membagi dimensi kualitas website menjadi 3 yaitu: 
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2.4.1 Dimensi Kualitas Website 

 

Barnes dan Vidgen (2002) membagi Kualitas WebQual 4.0 memiliki tiga 

dimensi yaitu; 

1) Kualitas informasi 

Kualitas Informasi adalah kualitas website terkait dengan jumlah kurasi dan 

bentuk informasi tentang produk dan jasa yang ditawarkan pada sebuah 

situs website. 

2) Kualitas interaksi layanan dan keamanan 

Kualitas interaksi layanan dan keamanan adalah mutu dari keterlibatan 

pengguna situs web ketika mereka mempelajari situs web lebih dalam, 

sehingga timbul rasa percaya dan empati. 

3) Kualitas usabilitas 

Kualitas usabilitas adalah kualitas kemudahan dan kecepatan dalam 

pengoperasian suatu aplikasi atau web dengan tampilan desain yang 

disampaikan pengguna. 

 

2.4.2 Peran Website dalam E-commerce  

 

Menurut Butter dan Goritz (2008) dalam penelitian Bayu Andika (2016:14), 

Website merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam e- commerce, hal 

ini dikarenakan pembeli tidak dapat melihat secara langsung tentang produk yang 

ditawarkan oleh penjual. Website berfungsi penyalur informasi yang ingin 

disampaikan penjual kepada pembeli, oleh sebab itu kepercayaan pembeli 

sepenuhnya bergantung pada seluruh informasi yang disampaikan penjual dalam 

website yang disediakan oleh penjual. 

 

2.5 Promosi Penjualan  

 

Kotler dan Keller (2012) mengungkapkan bahwa promosi penjualan adalah 

kunci utama dalam kampanye pemasaran yang terdiri dari kumpulan alat-alat 

insentif, yang sebagian besar berjangka pendek, yang dirancang untuk merangsang 

pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh 

konsumen atau pedagang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi penjualan 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan periode terbatas (jangka pendek) yang 

tujuannya untuk merangsang tindakan segera dalam pembelian dengan tujuan untuk 

menarik perhatian konsumen terhadap suatu produk atau jasa. 
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2.5.1 Peran Promosi Penjualan 

 

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 

mengarahkan sesorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan Sufandy, 

Analisis dan Penerapan Bauran Promosi Pada Toko Adore Batam, 2019 pertukaran 

dalam pemasaran (Kotler & Keller, 2016): 

1. mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya pada target 

pemasarannya dengan harga yang ditawarkan 

2. Sebagai suplemen periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat, dan alat-alat pemasaran langsung yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai tujuan iklan dan pemasarannya sehingga 

ketepatan dalam promosi produk perusahaan 

3. membujuk dan mengingatkan para calon pembeli suatu produk dalam 

rangka mempengaruhi pendapat mereka atau memperoleh suatu respons. 

Promosi penjualan memiliki maksud dan tujuan dalam menciptakan atau 

meningkatkan kesadaran (awareness) produk atau merek, meningkatkan 

preferensi merek pada target pasar, meningkatkan penjualan dan market 

share, mendorong pembelian ulang merek yang sama, memperkenalkan 

produk baru, dan menarik pelanggan baru (Setyarko, 2016). 

 

2.5.2 Manfaat Promosi Penjualan 

 

Santini et al (2015) menjelaskan bahwa manfaat promosi penjualan dapat 

diamati dari nilai utilitarian dan nilai hedonik yang didapatkan konsumen ketika 

berbelanja. Kemanfaatan secara utilitarian konsumen akan mempertimbangkan 

manfaat secara fungsional atau kegunaannya. 

1. Saving ( Penghematan) 

Promosi penjualan dapat memberikan penghematan uang dengan 

menurunkan harga satuan produk yang dipromosikan, dengan menawarkan 

lebih banyak produk yang sama secara gratis, atau dengan memberikan 

pengembalian uang atau rabat pada pembelian berikutnya dari produk yang 

sama atau lainnya.. 

2. Product Quality 

Dengan mengurangi harga produk, atau dengan menawarkan ukuran paket 

yang lebih kecil, promosi penjualan dapat melonggarkan pembatasan 

anggaran dan memungkinkan konsumen untuk meningkatkan ke produk 

yang lebih baik. 
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3. Convenience 

Promosi penjualan dapat meningkatkan efisiensi belanja dengan mengurangi 

biaya pencarian. Hal tersebut dilakukan dengan membantu konsumen 

menemukan produk yang mereka inginkan. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Variabel Metode Penelitian 
Hasil 

Penelitian 

   1 Gafiki 

dan Retno 

Setyorini,

2017 

Variabel Bebas : 

1. Kualitas Website 

 Usability (X1) 

 Information 

Quality (X2) 

 Service 

Interaction 

Quality (X3) 

 

Variabel Terikat : 

1. Keputusan  

Pembelian (Y) 

a. Jenis Penelitian 

kuantitatifdengan tingkat 

eksplanasi deskriptif dengan 

hubungankausal 

b. Sampel dalam penelitian ini 

adalahorang yang telah 

melakukan pembelian pada 

situs Bukalapak dengan 

jumlah 100orang 

c. Teknik pengumpulan 

datamenggunakan 

Kuesioner 

kualitas website 

berpengaruhse 

carasignifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

  2. Erdini dan 

Susilo, 

2015 

Variabel Bebas : 

1. Kualitas 

Website (X1) 

2. Promosi (X2) 

 

Variabel Terikat 

1. Sikap (Y1) 

2. Keputusan 

Penggunaan 

(Y2) 

a. Jenis Penelitian 

menggunakan 

Penelitian kausalitas 

b. Sampel dalam penelitian 

ini adalah responden yang 

telah mengakses situs 

USEETV.com dengan 

jumlah 200 responden. 

c. Teknik Pengumpulan 

data menggunakan 

Kuesioner 

Kualitas Website 

dan                        Promosi 

berpengaruh 

secara    signifikan 

terhadap Sikap 

dan Keputusan 

Penggunaan. 

Kualitas website 

merupakan 

variabel yang 

paling kuat 

pengaruhnya 

terhadap sikap 

dan keputusan 

penggunaan 

website 

UseeTV.com. 
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 No Penelitian Variabel Metode Penelitian Hasil Penelitian 

    3 Tujiono 

danOkta 

Karneli, 

2017 

Variabel Bebas 

1. Sales 

Promotion 

      (X1) 

2. Service 

Quality 

      (X2) 

 

Variabel 

Terikat 

1. Keputusan   

    Pembelian  

     (Y) 

a. Jenis Penelitian dengan 

deskriptif kuantitaif 

b. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 

konsumen KFC 

Metropolitan City 

Dengan jumlah100 

responden. 

 

1.  Variabel sales 

pronmotion secara 

parsial berpen garuh 

positif dan signifikan 

terhadap Keputusan 

pembelian 

4. Sastika, 

2016 

 Variabel Bebas 

1. Kualitas 

    Website 

    (x) 

 

Variabel 

Terikat 

1. Keputusan 

    Pembelian 

     (Y) 

a.  Jenis penelitian dengan 

menggunak an penelitian 

deskriptif verifikatif 

b.  Sampel dalam penelitian 

ini adalah responden 

yang menjadi pengguna 

situs Traveloka.com di 

kotaBandung dengan 

jumlah sampel 

100responden. 

c.  Teknik Pengumpulan 

data yang digunakan 

adalah dengan 

kuesioner dan studi 

pustaka. 

Variabel website 

quality berpengaruh 

signifikan terhadap 

variabel keputusan 

pembelian 

5. Agustina, 

2016 

Variabel Bebas 

1. Kualitas 

Website 

      Keguna an         

(Usabilit   y   ) 

(X1)  

2. Kualitas 

Informasi 

(Informati 

onQuality) 

(X2) 

kualitas  

 

a. Jenis Penelitianyang 

digunakan adalah 

Kuantitaif 

b. Sampel dalam 

peneltian ini adalah 

Terdapat hubungan 

yang positif terhadap 

layanan yang telah 

diberikan website 

lazada.co.id 

(Lanjutan) 
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2.7 Hubungan Antar Variable  

2.7.1 Hubungan Kualitas Website Terhadap Keputusan Pembelian 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gafiki dan Retno (2017) bahwa 

kualitas website secara keseluruhan berada pada kategori baik dengan persentase 

75,5% dan Keputusan Pembelian berada pada kategori baik dengan persentase 80,3%. 

Secara simultan variabel kualitas website berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian, 

kualitas website memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hal 

ini menunjukkan dengan kualitas website yang baik dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian website portal (UseeTV.com). 

pola perilaku konsumsi masyarakat mengami perubahan, saat ini konsumen 

Indonesia lebih sering berbelanja online dibandingkan dengan berbelanja langsung ke 

toko. Dengan adanya website E- commerce dalam dunia bisnis, pola perilaku tersebut 

perlahan akan mengalami pergeseran. 

Dengan adanya e-commerce konsumen banyak mendapatkan manfaat 

diantaranya adalah konsumen tidak perlu lagi keluar rumah cukup dengan genggaman 

tangan produk dapat dibeli, e-commerce juga memberikan askes informasi produk 

lebih cepat di peroleh dan sangat efisien.Agar manfaat e-commerce tersebut dapat 

dinikmati oleh konsumen, maka vendor seperti Lazada Indonesia harus selalu 

memperhatikan kualitas suatu website. Website yang berkualitas adalah website yang 

mudah digunakan, akses masuk mudah, informasi produk lengkap, akurat dan mudah 

dimengerti, Pilihan produk lengkap, tampilan website atraktif, serta tentunya 

melindungi keamanan identitas konsumen. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 

semakin berkualitas webiste e- commerce maka konsumen semakin cepat pula dalam 

memutuskan berbelanja online 

 

2.7.2 Hubungan Promosi Penjualan Terhadap Keputusan Pembelian  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyarko (2016) 

menyatakan bahwa Promosi penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian produk online. Dalam melakukan pembelian produk secara 

online, baik secara langsung maupun tidak langsung konsumen dipengaruhi oleh 

adanya promosi . Hal tersebut juga dibuktikan oleh Istanti (2017) bahwa terdapat 

pengaruh positif e- promosi terhadap Keputusan Pembelian belanja online. Penelitian 

Chakrabortty (2013) juga menyebutkan bahwa promosi penjualan dan posisi iklan 

suatu produk atau layanan kuat di benak konsumen akan memberikan dampak yang 

positif terhadap keputusan pembelian. 
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      Berdasarkan hasil deskriptif yang dilakukan peneliti disini bahwa e 

commerc lazada memperhatikan aspek hubungan masyarakat yang mempu menarik 

perhatian konsumen untuk melakukan pembelian disitus lazada, promosi disitus 

lazada menjaga dan memoertahankan kegiatan periklanan yang dilakukan karna hal 

tersebut merupakan dimensi pendorong untuk platform lazada mendapatkan 

kunjungan lebih besar dibanding ecommer lainya. 

      Jenis media Promosi berpenagruh terhadap keputusan pembelian ditoko 

online lazada,semakin beragam dan manarik promosi yang  ditawarkan akan semakin 

tinggi pula tingkat kunjungan disitus lazada. 

Berdasarkan uraian tersebut terdapat pengaruh kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh lazada, promosi tersebut dapat berupa tentang penampilan iklan yang 

menawarkan barang disitus lazada, dan jejaring media sosial yang digunakan untuk 

melakukan iklan yang menarik minat pembeli, promosi juga berupa penjelasan 

bagaimana penggunaan dan keunggulan produk yg dijual disitus lazada dibanding 

produk yg berada situs lain, inilah kenapa meningkatkan promosi merupakan alat 

untuk menarik konsumen mekakukan pembelian. 

 

2.8   Kerangka Konseptual  

 

Kerangka konseptual adl suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu 

terhadap konsep yang lain dari masalah yang diteliti. Kerangka konsep ini gunanya 

untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yan 

akan dibahas. Kerangka konseptual ini akan menjelaskan tentang pengaruh Kualitas 

Website terhadap Keputusan Pembelian dan pengaruh Promosi Penjualan terhadap 

keputusan Pembelian 
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Online (Y) 

Promosi Penjualan (X2) 

H3 

Maka dapat digambarkan kerangka Konseptual dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1  Hubungan Variabel Kualitas Website dan 

Promosi Penjualan  Terhadap    Keputusan Pembelian 

 

2.9   Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang kebenarannya masih harus 

diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka 

(Martono, 2010). Dari model kerangka pemikiran tersebut, maka untuk penelitian ini 

diajukan hipotesis tentang Pengaruh kualitas website dan promosi penjualan terhadap 

Keputusan Pembelian di Lazada Indonesia yaitu: 

H1  : Terdapat pengaruh antara kualitas website, terhadap keputusan   

pembelian  

H2 :  Terdapat pengaruh antara Promosi Penjualan terhadap keputusan  

pembelian. 

H3  :  Terdapat pengaruh antara Kualitas Website dan  promosi penjualan  

terhadap keputusan pembelian 

 

 


