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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Manajemen bisnis pemasaran 

2.1.1.1. Pengertian 

Pemasaran adalah ilmu dan seni menjelajahi proses sosial  atau 

manajerial dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka 

butuhkan  dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan 

produk kepada pihak lain bertujuan membangun hubungan yang kuat 

dengan pelanggan dan memperoleh nilai dari pelanggan atau konsumen 

(Panjaitan, 2018:6). Saat ini, pemasaran diartikan dengan pemahaman 

baru yaitu untuk memuaskan kebutuhan pelanggan bukan dengan 

pemahaman lama yaitu hanya sebagai tools untuk menjual saja. Hal itu 

membuktikan bahwa pemasaran selalu berkembang tiap tahunnya dan 

terus berubah (Farki, 2016: 14). Pendapat lain mengatakan bahwa, 

Pemasaran merupakan aktivitas yang bertujuan mengidentifikasi dan 

menemukan kebutuhan manusia (Rahmawati, 2016:3). 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pemasaran merupakan ilmu dan seni yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan menemukan kebutuhan manusia dengan 

menciptakan suatu produk maupun jasa. 

2.1.1.2. Konsep inti pemasaran 

Konsep inti pemasaran terdiri atas kebutuhan, keinginan dan 

permintaan; produk; nilai, biaya dan kepuasan, pertukaran, transaksi dan 

hubungan ; pasar; pasar dan pemasaran serta pemasar (Abdullah & 

Tantri, 2013:14). Rahmawati (2016:7) berpendapat bahwa konsep inti 

pemasaran terdiri atas: kebutuhan, keinginan, perminataan, segmentasi, 

pasar sasaran, posiotioning, value proposition, tawaran, merek, nilai, 

kepuasan,saluran pemasaran, rantai pemasok, kompetisi dan lingkup 

pemasaran. 
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2.1.2 Bauran Pemasaran 

2.1.2.1 Pengertian 

Menurut Kotller dan Keller (2012:25) Bauran pemasaran 

merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan 

untuk mencapai tujuan perusahaan di pasar sasarannya. Sedangkan 

menurut Ismanto (2020:32) Bauran pemasaran adalah suatu konsep 

kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui kegiatan 

pemasaran yang efektif. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa bauran pemasaran merupakan kegiatan pemasaran 

yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

2.1.2.2 Unsur-unsur bauran pemasaran 

Menurut Kotler dan Keller (2012:25) terdapat 4 elemen bauran 

pemasaran dalam perusahaan dagang: 

1. Product (produk) 

2. Price (harga) 

3. Place (tempat) 

4. Promotion (promosi) 

Dan apabila untuk perusahaan jasa, maka menjadi 7p: 

1. Product (produk) 

2. Price (harga) 

3. Place (tempat) 

4. Promotion (promosi) 

5. People (orang) 

6. Physical evidence (bukti fisik) 

7. Process (proses) 

2.1.3 Perilaku konsumen 

2.1.3.1 Pengertian 

Menurut Sri Wigati (2011:26) Perilaku konsumen merupakan 

tindakan-tindakan dan hubungan sosial yang dilakukan oleh konsumen 

perorangan, kelompok maupun organisasi untuk menilai, memperoleh 

dan menggunakan barang serta jasa melalui proses pertukaran atau 

pembelian yang diawali dengan proses pengambilan keputusan untuk 

menentukan tindakan-tindakan tersebut. Sedangkan Rahmawati 

(2016:33) berpendapat bahwa perilaku konsumen merupakan hal yang 

mendasari konsumen dalam membuat keputusan pembelian, yang mana 
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didalamnya terdapat kegiatan memikirkan, mempertimbangkan dan 

mempertanyakan barang sebelum membeli. 

Bedasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

konsumen merupakan suatu tindakan yang mendasari konsumen dalam 

membuat keputusan pembelian. 

2.1.3.2 Faktor-faktor utama perilaku konsumen 

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri (2013:14) Faktor-

faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian  antara lain: 

1. Faktor budaya 

Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas 

mendalam terhadap perilaku konsumen. 

2. Faktor sosial 

Perilaku seorang konsumen juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan (kelompok 

referensi), keluarga serta peran dan status sosial. 

3. Faktor pribadi 

Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus 

hidup, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup serta 

kepribadian dan konsep diri pembeli. 

4. Faktor Psikologis 

Pilihan pembelian seseorang, dipengaruhi pula oleh 

empat faktor psikologis utama-motivasi,persepsi, pengatuan, 

(learning), serta keyakinan dan sikap. 

 

2.1.4 Online marketplace (e-marketplace) 

2.1.4.1 Pengertian 

Menurut Farki (2016:17) Online Marketplace merupakan sebuah 

pasar online dimana banyak penjual dan pembeli yang saling berinteraksi 

dan pemilik website berperan sebagai fasilisator. Marco dan Ningrum 

(2017:49) berpendapat bahwa, E-Marketplace adalah sebuah sistem 

informasi antar organisasi dimana pembeli dan penjual di pasar 

mengkomunikasikan informasi tentang harga, produk dan mampu 

menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik. 

Sedangkan menurut Ningsih (2019:7), inti dari E-marketplace yaitu 

mempertemukan pembeli dan penjual yang sesuai kebutuhan serta 

memberikan efisiensi dalam bertransaksi. Marketplace membuat setiap 
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orang dapat melakukan transaksi jual beli dengan mudah,cepat dan 

murah karena tidak ada batas ruang, jarak dan waktu (Yustiani & 

Yunanto, 2017:45). 

Bedasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa E-marketplace 

merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk 

melakukan transaksi jual beli secara elektronik. 

2.1.4.2 Indikator marketplace 

Menurut Yustiani dan Yunanto (2017:45) Indikator dari efektivitas 

marketplace ditentukan oleh kemampuan marketplace tersebut dalam 

memfasilitasi transaksi, mempertemukan penjual dan pembeli serta 

menyediakan infrastruktur. Sedangkan indikator efisiensi berkaitan 

dengan ringkasnya waktu dan biaya yang diberikan marketplace. 

2.1.5 Persepsi harga 

2.1.5.1 Pengertian 

Pada dasarnya, persepsi merupakan proses dimana kita memilih, 

mengorganisir dan mengimplementasikan masukan informasi, untuk 

menghasilkan gambaan yang berarti tentang dunia ini. Di dalam 

pemasaran, persepsi akan lebih penting dari realita. Hal ini karena 

persepsi akan mempengaruhi konsumen dalam berperilaku (Assauri, 

2018:132). Menurut Widyaningrum R R (2019:7)  Persepsi harga 

menggambarkan suatu pendekatan untuk menjelaskan dampak harga 

untuk sebuah produk atau situasi pembelian yang tingkat keterlibatannya 

tinggi. 

Persepsi harga berkaitan dengan bagaimana konsumen memperoleh 

informasi tentang harga seutuhnya dan makna yang diberikan oleh 

sebuah produk atau jasa. Persepsi harga menjadi sebuah penilaian 

konsumen tentang perbandingan besarnya pengorbanan dengan apa yang 

akan didapatkan dari produk dan jasa. 

2.1.5.2 Indikator Persepsi harga 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012:314) terdapat 4 ukuran 

yang menjadi indikator persepsi harga, yaitu: 

1. Keterjangkauan harga 

2. Harga sesuai kemampuan atau daya saing harga 

3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat 
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Dinawan (2010:36) mengatakan bahwa persepsi harga dapat dilihat 

dari: 

1. Perbandingan harga dengan produk lain. 

2. Kesesuaian harga dengan kualitas produk. 

3. Keterjangkuan harga. 

2.1.6 Online customer review 

2.1.6.1 Pengertian 

Online customer review merupakan bagian dari electronic word 

of mouth (E-WOM), atau bisa dikatakan sebagai pendapat langsung 

konsumen dan bukan berupa iklan (Farki, 2016:22). Sedangkan 

menurut Ningsih (2019:26) Online customer review merupakan 

ulasan yang diberikan oleh konsumen berkaitan dengan informasi dari 

evaluasi suatu produk tentang berbagai macam aspek, dengan 

demikian konsumen dapat mengetahui kualitas dari suatu produk. 

Online customer review menjadi hal yang sangat penting disaat 

konsumen tidak dapat menilai suatu produk secara pribadi 

(Kamila,Suharyono&Nuralam, 2019:203). Dalam online customer 

review, setiap konsumen dapat memberikan ulasan baik maupun 

buruk tentang suatu produk atau toko online. Review yang baik akan 

menimbulkan pembelian produk pada toko online. Begitupun 

sebaliknya, produk yang mendapat review buruk akan berdampak 

pula pada penjualan toko online (Melati & Dwijayanti, 2020:883). 

Hal ini membuktikan bahwa, online customer review dapat menarik 

minat belanja konsumen, meningkatkan waktu kunjungan pada situs 

dan membuat rasa komunitas diantara pembeli yang sering berbelanja 

(Latief & Ayustira, 2020:141). 

Bedasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa online 

customer review adalah pendapat langsung yang diberikan oleh 

konsumen secara online terkait dengan kualitas produk maupun jasa 

yang telah diterima. 

2.1.6.2 Indikator online customer review 

Dalam penelitiannya, Putri dan Wandebori (2016:257) 

mengatakan bahwa  indikator online customer review terdiri atas: 

1. Kredibilitas sumber 

Kredibilitas dalam hal ini diukur dari seberapa ahli dan 

terpercaya informasi yang diberikan untuk bisa 

mempengaruhi konsumen lain. 
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2. Kualitas pendapat 

Kualitas pendapat terdiri atas relevansi, akurasi, 

aktualisasi dan kelengkapan atas informasi yang diberikan 

sehingga dapat mempengaruhi konsumen lain. 

3. Review valance 

Review valance dikelompokkan secara positif dan negatif 

sehingga dapat berdampak langsung pada penjualan toko 

online. 

4. Manfaat yang dirasakan 

Konsumen dapat mengetahui manfaat suatu produk 

bedasarkan ulasan yang dilakukan oleh konsumen lain yang 

terlebih dahulu telah membeli. 

5. Jumlah ulasan 

Hal ini berkaitan dengan seberapa banyak ulasan yang 

telah dilakukan oleh konsumen pada suatu toko online. 

 

2.1.7 Customer rating 

2.1.7.1 Pengertian 

Customer rating merupakan pendapat konsumen pada skala 

tertentu, dimana pada toko online berupa pemberian bintang. Semakin 

banyak konsumen memberikan bintang, maka menunjukkan peringkat 

penjual yang semakin baik (Ningsih, 2019:24). Sedangkan menurut 

Ahmadi (2018:4) Rating dapat diartikan sebagai penilaian dari pengguna 

pada preferensi suatu produk terhadap pengalaman mereka secara 

psikologis dan emosional yang mereka jalani setelah berinteraksi dengan 

produk virtual di lingkungan media. Fitur rating yang terdapat pada 

halaman produk dalam suatu platform e-commerce menjadi salah satu 

cara bagi konsumen untuk memberikan penilaian terkait kualitas suatu 

produk (Latief & Ayustira, 2020:142). 

Bedasarkan uraian teori diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

Rating merupakan fitur yang diberikan oleh e-commerce berupa skala 

bintang, bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kualitas suatu 

produk bedasarkan pengalaman konsumen. 

2.1.7.2 Indikator customer rating 

Customer rating merupakan bagian dari customer review, namun 

opini yang diberikan oleh konsumen dalam bentuk skala bintang 

(Lackermair, Georg. Kailer, Daniel. & Kanmaz, Kenan,2013:1). 
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator 

customer rating berasal dari pengembangan indikator customer review, 

yaitu: 

1. Kredibilitas sumber 

2. Kualitas rating 

3. Rating Valance 

4. Manfaat yang dirasakan 

5. Jumlah rating 

 

2.1.8 Minat beli 

2.1.8.1 Pengertian 

Menurut Pratama dan Ardhy (2017: 279) minat beli didefinisikan 

sebagai kemungkinan seorang konsumen untuk berniat membeli suatu 

produk tertentu yang dilihatnya. Sedangkan menurut Shahnaz dan 

Wahyono (2016: 392)  Minat beli merupakan kemungkinan konsumen 

akan melakukan pembelian dengan mencari informasi dari berbagai 

sumber. Minat beli erat kaitannya dengan banyak aspek, termasuk faktor 

pendorong dari sebuah toko. Selain itu, dilihat sebagai sesuatu yang 

seringkali lebih mendahului tingkah laku yang ditentukan oleh komponen 

sosial atau norma subjektif yang nantinya akan dielaborasi dan 

dipertimbangkan guna menyeleksi beberapak alternatif perilaku demi 

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengutamakan kepuasan 

personal (Santoso, 2014:14). 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat 

beli merupakan kemungkinan seorang konsumen untuk membeli suatu 

produk dan jasa berdasarkan informasi yang telah diperoleh. 

2.1.8.2 Indikator minat beli 

Menurut Ferdinand (2014:8) minat beli diidentifikasi melalui 

indikator-indikator berikut: 

 

a. Minat transaksional 

Minat transaksional merupakan suatu keinginan 

seseorang untuk membeli suatu produk. 

b. Minat referensial 

Minat referensial merupakan suatu keinginan 

seseorang untuk mereferensikan suatu produk kepada 

orang lain. 
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c. Minat preferensial 

Minat preferensial merupakan suatu keinginan yang 

menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki 

preferensi utama pada suatu produk. Preferensi ini hanya 

dapat digantikan jika terjadi sesuatu dengan produk 

preferensinya. 

d. Minat eksploratif 

Minat eksploratif merupakan suatu keinginan yang 

diperlihatkan pada perilaku seseorang yang terus mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari suatu 

produk. 

2.1.8.3 Faktor-faktor minat beli konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2012: 170) terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi minat beli konsumen: 

1. Sikap orang lain 

Pengaruh sikap orang lain bergantung pada dua hal, 

yaitu:  intesitas sikap negatif orang lain terhadap alternatif 

pilihan yang ada dan motivasi konsumen dalam menuruti 

keinginan orang lain. 

2. Situasi tak terduga 

Faktor siatuasi tak terduga dapat mengubah pendirian 

konsumen sehingga dapat dilihat seberapa besar minat beli 

konsumen bedasarkan situasi yang ada. 

 Bedasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shahnaz 

dan Wahyono (2016:389) faktor yang mempengaruhi minat beli 

konsumen online yaitu: 

1. Reputasi 

Reputasi berkaitan dengan pelayanan yang diberikan 

toko online. Konsumen akan memberikan penilaian reputasi 

yang baik, apabila toko online tersebut memberikan 

pelayanan yang baik dan memuaskan. 

2. Kualitas Website 

Kualitas website sebagai atribut yang bermanfaat bagi 

konsumen apabila memberikan banyak pilihan menu, 

informasi yang lengkap, desain yang menarik dan 

kemudahan dalam bertransaksi 
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3. Kepercayaan 

Kepercayaan konsumen  dapat diukur dari kemampuan 

toko online dalam memenuhi harapan konsumen. 

Sedangkan menurut Farki (2016:27), minat beli konsumen 

terhadap produk online dipengaruhi oleh faktor review dan rating 

yang dilakukan oleh konsumen lain yang terlebih dahulu telah 

membeli suatu produk. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Berikut penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan 

bahan referensi dalam penelitian ini: 

1. Pengaruh Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan Melalui Kepuasan 

Pelanggan terhadap Minat Beli Ulang pada Rumah Kecantikan 

Sifra di Pati. 

Penelitian ini dilakukan oleh Devi Resti &  Harry Seosanto 

(2016), menggunakan metode analisis regresi linier berganda 

dengan menggunakan 75 responden. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa persepsi harga dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. Selanjutnya, persepsi harga, kualitas 

pelayanan dan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap minat 

ulang beli. Kepuasan pelanggan merupakan variabel intervening 

antara persepsi yang mempengaruhi harga dan kualitas pelayanan 

terhadap minat beli ulang. 

2. Pengaruh Persepsi Harga dan Kepercayaan terhadap Minat Beli 

Secara Online Saat Pandemi COVID-19 Pada Masyarakat Milenial 

di Jawa Tengah. 

Penelitian ini dilakukan oleh Dyah Kusmawati & Saifudin 

(2020), menggunakan metode analisis regresi linier berganda 

dengan 234 responden. Hasil penelitian yang diperoleh 

menjelaskan bahwa minat beli online pelanggan milenial saat 

wabah COVID-19 tidak dipengaruhi oleh harga produk tetapi 

dipengaruhi oleh kepercayaan pelanggan milenial. Oleh karena itu, 

upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat beli online 

yaitu dengan meningkatkan kepercayaan. 

3. Pengaruh Persepsi Harga,Promosi dan Kualitas Pelayanan 

terhadap Kepuasan dan Dampaknya terhadap Loyalitas Pelanggan. 
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Penelitian ini dilakukan oleh I Made Adi Jumiantara & 

Tjokorda Gde Raka Sukawati (2018), menggunakan teknik analisi 

jalur (path analysis) dengan menggunakan 133 responden. Hasil  

penelitian ini mengemukakan bahwa  persepsi harga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan, promosi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan, kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan dan 

kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. 

4. Pengaruh Online Customer Review dan Rating terhadap 

Kepercayaan dan Minat Pembelian pada Online Marketplace di 

Indonesia. 

Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Farki (2016), 

menggunakan metode structural equation modelling (SEM) 

dengan 313 responden. Hasil yang didapat adalah OCR baik 

review maupun rating terbukti  memiliki hubungan terhadap minat  

pembelian pelanggan dan menjadi salah satu fitur yang penting, 

namun bukan faktor yang menyebabkan meningkatnya 

kepercayaan pelanggan. 

5. Pengaruh Online Customer Review dan Online Customer Rating 

terhada Keputusan Pembelian melalui Marketplace  Shopee (Studi 

pada Mahasiswa Aktif FISIP UNDIP). 

Penelitian ini dilaukan oleh Asri Nugrahani Ardianti & 

Widiartanto (2019), menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda dengan 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa online consumer review dan online customer rating 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian melalui Shopee, 

dengan hubungan sebesar 0,452. Sedangan menurut uji koefisien 

determinasi, online customer review berpengaruh terhadap variabel 

keputusan pembelian sebesar 0,161 atau 16,1% dan online 

customer rating berpengaruh terhadap variabel keputusan 

pembelian sebesar 0,069 atau persentase sebesar 6,9%. 

6. Pengaruh Consumer Online Rating dan  Review terhadap 

keputusan Pembelian pada Pengguna  Marketplace Tokopedia. 

Penelitian ini dilakukan oleh Pratiwi Arbaini, Zakaria 

Wahab dan Marlina Widiyanti (2020), menggunakan metode 

analisis regresi linier berganda dengan 100 responden. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bahwa variabel rating dan review 
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memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi penjual 

untuk dapat meningkatkan kualitas produk agar mendapatkan 

rating dan review yang positif dari konsumen sehingga dapat 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen pada marketplace 

Tokopedia. 

Bedasarkan pemaparan diatas, penelitian ini memiliki beberapa 

persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu dalam hal metode 

penelitian yang menggunakan analisis regresi linier berganda dan  objek 

penelitian yaitu konsumen yang berbelanja online di Shopee. Selain 

memiliki persamaan, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan 

penelitian terdahulu, yaitu dalam hal pemilihan variabel, dimana 

penelitian sebelumnya belum ada yang menggabungkan antara variabel 

persepsi harga, online customer review dan customer rating  dalam satu 

penelitian. Hal lain yang membedakan yakni pemilihan sampel, dimana 

penelitian ini mengambil sampel konsumen Shopee di Nganjuk yang 

belum pernah diteliti sebelumnya. 

2.3. Hubungan Antar Variabel 

2.3.1. Hubungan antara persepsi harga terhadap minat beli 

Persepsi harga berkaitan dengan bagaimana konsumen memperoleh 

informasi tentang harga seutuhnya dan makna yang diberikan oleh sebuah 

produk atau jasa. Persepsi harga menjadi sebuah penilaian konsumen 

tentang perbandingan besarnya pengorbanan dengan apa yang akan 

didapatkan dari produk dan jasa. Dengan demikian, apabila harga yang 

ditawarkan mampu memberikan kualitas dan manfaat yang diinginkan 

oleh konsumen, maka konsumen akan berminat membeli suatu produk 

atau jasa tanpa ragu. 

2.3.2. Hubungan antara online customer review terhadap minat beli 

 Pada online marketplace, review merupakan ulasan online yang 

berasal dari pengalaman langsung orang yang pernah membeli suatu 

produk di online marketplace. Seseorang dapat membuat review positif 

maupun negatif tentang sebuah produk dan tidak ada standar untuk 

mengukurnya sehingga hal ini akan sangat mempengaruhi minat beli 

konsumen.  
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2.3.3. Hubungan antara customer rating terhadap minat beli 

Customer rating merupakan review konsumen dalam bentuk 

bintang yang menggambarkan pengalaman mereka terhadap suatu produk 

terkait kualitas suatu produk. 

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Ahmad Farki (2016:98) 

menunjukkan bahwa meskipun memiliki beberapa keterbatasan, terbukti 

rating memiliki pengaruh yang signifikan untuk mempengaruhi minat 

pembelian pelanggan. 

 

2.4. Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sukaran dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono 

(2017:60) mengemukakan bahwa Kerangka berfikir merupaka model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Bedasarkan pemaparan 

tersebut, berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka berpikir 

 Dimana X1 adalah persepsi harga, X2 adalah online customer 

review, X3 adalah customer rating dan Y adalah minat beli konsumen. 

Dalam berbelanja online, persepsi harga merupakan hal yang 

mempengaruhi minat beli konsumen. Pasalnya, variabel ini merupakan 

pemikiran dan penilaian seorang konsumen terhadap dampak harga yang 
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ditawarkan. Selain itu, konsumen merasa bahwa semakin banyak review 

dan semakin tinggi rating, menandakan suatu produk atau toko online 

terpercaya sehingga mempengaruhi minat beli mereka. 

2.5. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2017:63) Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinayatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sedangkan 

menurut Manarionsong (2013:108) Hipotesis berarti suatu pendapat atau 

kesimpulan yang masih kurang, karena masih harus dibuktikan. Adapun 

hipotesi yang ditetapkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H1 :Persepsi Harga (X1), Online Customer Review (X2) dan Customer 

Rating (X3) berpengaruh terhadap minat beli konsumen pada 

marketplace Shopee (Y) di Nganjuk secara simultan. 

H2 :Persepsi Harga (X1) berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada marketplace Shopee (Y) di Nganjuk. 

H3 :Online Customer Review (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat 

beli konsumen pada marketplace Shopee (Y) di Nganjuk. 

H4 :Customer Rating (X3) berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada marketplace Shopee (Y) di Nganjuk. 
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