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ABSTRAK 

Tokopedia adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia 

yang melakukan penjualan dan pembelian berbasis digital. Tokopedia 

selalu menduduki peringkat atas dalam jumlah pengunjung terbanyak, 

hal ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri mengingat pada bulan 

Mei 2020 telah dilaporkan terjadinya peretasan data konsumen, 

namun Tokopedia masih mampu mempertahankan posisinya sebagai 

pemimpin pasar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh kepercayaan dan kemudahan secara parsial 

maupun secara simultan terhadap keputusan belanja di marketplace 

Tokopedia, dan Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap 

keputusan belanja online konsumen di Tokopedia. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepercayaan dan kemudahan 

terhadap keputusan belanja di marketplace Tokopedia, dan untuk 

mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap keputusan belanja 

online konsumen di Tokopedia. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif, pengumpulan data menggunakan metode penyebaran 

angket kuesioner. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan 

teknik pursposive sampling dan accidental sampling dan mendapat 

sampel sebanyak 42 responden. Pengujian data dilakukan 

menggunakan uji instrument, yaitu uji validitas, uji realibilitas, dan 

berlanjut ke uji asumsi klasik dan uji hipotesis.  

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pada uji T dari kedua 

variabel x, yang memiliki pengaruh positif dan signifikan adalah 

variabel kepercayaan dimana memperoleh hasil Thitung sebesar 5,461 > 

Ttabel 2,021 dan nilai signifikansinya adalah 0,000 < 0,005. Sedangkan 

untuk variabel kemudahan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

dengan nilai Thitung 1,318 < Ttabel 2,021 dan signifikansi lebih dari 0,05 

(0,175 > 0,05). Berdasarkan hasil uji F variabel menunjukan pengaruh 

yang positif dengan nilai Fhitung  32,725 > Ftabel 3,23 dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05 dengan hasil uji koefisiensi determinasi (R
2
) 

sebesar 0,607 atau 60,7%. Artinya kedua variabel dalam penelitian ini 

mempengaruhi keputusan belanja online sebesar 60,7%, sedangkan 

sisanya sebesar 39,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

pada penelitian ini. Persepektif ekonomi islam terhadap keputusan 

belanja online diperbolehkan selagi tidak terdapat kezaliman, 

monopoli, serta unsur-unsur riba, dan juga penipuan. Karena 

bertransaksi dalam Islam harus transparan, jelas dan sama-sama ridho. 

Kata Kunci : Kepercayaan, Kemudahan Konsumen, dan 

Keputusan Belanja  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal untuk mempermudah mendapatkan 

gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dengan 

adanya pembahasan yang menegaskan arti dan istilah yang terkait 

dalam penulisan skripsi ini agar tidak jadikekeliruan dalam 

penulisan penelitian ini. Penelitian ini yang akan diteliti berjudul: 

“Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Konsumen 

Terhadap Keputusan Belanja Online di Marketplace 

Tokopedia  Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. 

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh adalah dorongan yang timbul karena 

pembentukan watak, kepercayaan dan perilaku seseorang 

atau merupakan suatu efek
1
 

2. Kepercayaan adalah suatu hal yang paling utama dalam 

melakukan komitmen atau janji, dan komitmen dapat 

direalisasikan apabila ketika suatu pihak mempunyai 

keyakinan dan percaya pada pihak lain
2
 

3. Kemudahan adalah sesuatu yang dapat mempermudah dan 

memperlancar suatu usaha.
3
 

4. Keputusan Belanja adalah suatu proses yang dilakukan 

oleh konsumen, prosesnya dilakukan dengan menaruh 

perhatian terhadap barang atau jasa yang membuat terkesan 

kemudian melangkah kearah ketertarikan untuk mengetahui 

                                                           
 1Hugiono dan Poerwantana, Pengantar Ilmu Sejarah, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 1992), h.52 

 2Darsono, L.I. dan Dharmmesta, B.S., “Kontribusi Intolvement dan Thrust 

in Brand dalam Membangun Loyalitas Pelanggan”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Indonesia No 3 Vol 20, (2005), h.5 

 3Kbbi.Kemendikbud,go.id/Entri/Kemudahan, diakses pada 1 April 2021. 
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lebih dalam tentang keistimewaan produk atau jasa tersebut. 

Jika intensitas ketertarikannya sangat kuat maka konsumen 

tersebut masuk ke tahap berminat pada barang. Karena 

barang atau jasa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan.
4
 

5. Marketplace adalah perantara antara Produsen dan 

Konsumen di dunia maya secara online. Situs Marketplace 

bertindak sebagai pihak ketiga dalam melakukan kegiatan 

transaksi online dengan menyediakan tempat untuk 

berjualan dan fasilitas pembayaran
5
 

6. Perspektif Ekonomi Islam adalah Ilmu yang mempelajari 

aktivitas yang berhubugan dengan jual beli barang dan jasa 

yang disesuaikan dengan ekonomi islam yang diatur dalam 

agama islam bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadits
6
 

Berasarkan penjelasan istilah-istilah diatas dapat diketahui 

bahwa yang dimaksud dengan judul diatas adalah suatu penelitian 

ilmiah tentang kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada syariat-

syariat islam yang mengatur tentang ekonomi mengenai pengaruh 

kepercayaan dan kemudahan konsumen terhadap keputusan 

belanja online di Marketplace tokopedia dalam perspektif 

ekonomi islam. Dimana penulis berfokus untuk meneliti pada 

keputusan belanja di marketplace tokopedia dengan variabel 

Kepercayaan dan kemudahan, khususnya untuk pengguna 

marketplace tokopedia di Bandar Lampung. 

B. Latar Belakang Masalah 

Merebaknya internet merupakan dampak dari 

berkembangnya infrastruktur teknologi informasi. Dari 

perkembangan tersebut maka muncullah paradigma baru dalam 

melakukan proses bisnis yaitu dengan menggunakan internet dan 

                                                           
 4Ardianti And Widiartanto, “Pengaruh Online Costumer review dan Online 

Costumer Rating Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Marketplace” 

 5Anang Firmansyah, Pengantar E-Marketing Pasuruan, Jawa Timur 2020, 

h. 65 

 6 Suhardi Lubis K “Hukum Ekonomi Islam” ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 

h.36 
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infrastruktur teknologi informasi
7
. Perkembangan internet 

sekarang semakin lama semakin canggih dan terus berkembang. 

Adanya teknologi ini sangat membantu keuntungan 

perekonomian pedagang karena memiliki manfaat yang didapat 

sangat banyak. perkembangan teknologi internet telah 

memberikan kemudahan-kemudahan dalam berkomunikasi yang 

kini dapat merubah perilaku konsumen, dan perilaku saat 

mengambil keputusan pembelian juga. Perkembangan tersebut 

menjadikan banyaknya e-commerce yang bermunculan di 

Indonesia. Jenis e-commerce yang sekarang telah berkembang 

pesat di Indonesia salah satunya yaitu e-commerce berjenis 

marketplace.
8
 

Adanya e-commerce saat ini sangat memudahkan dan 

menguntungkan para konsumen untuk melengkapi kebutuhan 

kesehariannya. Situs jual beli online seperti Tokopedia, Kaskus, 

Lazada, Bukalapak, OLX, Shopee, dan masih terdapat beberapa 

lagi situs yang ditemui dengan cepat sesuai kategori produk yang 

akan dibeli atau dicari, dan membuat konsumen dan penjual 

untuk dapat membeli atau menjual produk tanpa harus memiliki 

toko offline terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan banyak 

perusahaan yang berlomba-lomba untuk membuat situs online 

atau e-commerce yang mudah, berkualitas, dan dapat dipercaya 

oleh pembeli agar menambah value bagi produknya, lebih efisein, 

dan murah. Hal tersebut berdampak besar terhadap penjualan jika 

banyak orang yang berkunjung ke situs e-commerce tersebut dan 

mengetahui merek produk yang sedang ditawarkan. 

Banyaknya jumlah e-commerce yang saat ini membuat 

persaingan menjadi sangat ketat, data perkembangan e-commerce 

dapat kita temui pada situs iPrice Group, dimana situs ini 

merupakan situs meta-search yang melakukan riset mengenai 

                                                           
 7Rini Yulistin, Rio Yunanto (Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis di 

Era Teknologi Informasi) Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika. Vol 6, No 2, 

Oktober 2017 

 8Indah Tri Lestari,Widyastuti Widyastuti.Jurnal Ilmu Manajemen Volume 7 

Nomor 2 – Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya 

(2019) 
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perilaku berbelanja. Data yang digunakan menggunakan rata-rata 

pengunjung website yang bersumber dari SimilarWeb. 

Berdasarkan data yang ditampilkan dari tahun 2018 sampai 2020 

terdapat satu platform yang senantiasa memimpin pasar, yaitu 

platform Tokopedia.  

Tokopedia adalah salah satu perusahaan terbesar di 

Indonesia yang melakukan penjualan dan pembelian berbasis 

digital. PT Tokopedia telah berhasil jadi salah satu industri 

internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat cepat. 

Tokopedia menjunjung model bisnis dalam mall online dan 

marketplace, Tokopedia memungkinkan tiap individu, brand, dan 

toko kecil agar membuka dan mengelola toko online. Sejak 

peluncuran hingga  akhir ini, pelayanan dasar pada Tokopedia 

dapat digunakan untuk semua pengguna dengan gratis.
9
 

Dibalik kesuksesan yang diraih oleh tokopedia, beberapa 

konsumen Tokopedia merasa dirugikan oleh pihak Tokopedia. 

Beberapa konsumen melaporkan bahwa belanja di tokopedia 

memiliki sistem yang buruk, akun Tokopedia rawan dijebol, 

sistem tokopedia yang bisa menerima resi yang sudah berstatus 

delivered, dan juga sikap tokopedia yang membiarkan penipu 

beraksi di marketplacenya. Beberapa berita negatif tentang 

tokopedia sering muncul dalam media sosial, dan beberapa 

konsumen juga selalu mengirimkan kritik untuk tokopedia. 

Tetapi dalam hal ini Tokopedia tidak menanggapi adanya kritikan 

tersebut. Selain itu tokopedia juga tidak mempunyai data penjual, 

yang kasusnya penjual tersebut menghilang setelah konsumen 

melakukan pembayaran. Sehingga muncul dibenak konsumen 

bahwa tokopedia saat ini melindungi penipu, yang artinya 

Tokopedia tetap merahasiakan status dari penjual tersebut.  Salah 

satu kasus yang sangat ramai dibicarakan adalah kasus peretasan 

yang terjadi pada Tokopedia. Dikutip dari CNN Indonesia pada 3 

Mei 2020, dalam kasus ini melibatkan 91 juta akun berhasil 

dibobol ole hacker,  artinya hampir semua akun di Tokopedia 

                                                           
 9Indah Tri Lestari,Widyastuti Widyastuti. Jurnal Ilmu Manajemen Volume 

7 Nomor 2 – Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya 

(2019) 
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berhasil diambil datanya oleh peretas. Pelaku menjual data akun 

di darkweb berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, 

jenis kelamin, nomor handphone dan password yang masih ter-

hash atau tersandi.
10

 Akibat peretasan Tokopedia ini bisa 

menjalar ke akun media sosial dan platform lainnya bila 

menggunakan email dan password yang sama. Sehingga kasus-

kasus seperti ini dapat berdampak pada ketakutan masyarakat / 

konsumen yang dapat mengakibatkan masyarakat akan 

meninggalkan atau lebih memilih untuk menggunakan platform 

lain dalam memenuhi kebutuhannya.  

Seiring berjalannya berita negatif pada Tokopedia, 

Tokopedia saat ini malah mengalami kenaikan presentase untuk 

tiap tahunnya, yang artinya konsumen tetap menggunakan 

Tokopedia sebagai transaksi belanja online meskipun terdapat 

berita-berita miring. Dalam pembelian online ada beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhinya, yakni kepercayaan, harga, 

kenyamanan, kemudahan, ketersediaan yang menjadi faktor 

utama, kemudian faktor lainnya yakni : keamanan, kualitas 

produk, website desaign, dan perilaku yang konsumtif. ini, 

menunjukan bahwa potensi konsumen untuk membeli produk 

dari sebuah toko online dapat bermacam-macam
11

 

Tokopedia menerapkan model bisnis marketplace C2C 

(Customer to Customer), yang mana model bisnis seperti ini 

sangat tergantung oleh pihak ke 3 sebagai penerima dan penyalur 

uang. Tokopedia.com memfasilitasi transaksi online sekaligus 

dengan metode pembayarannya. Jika toko online yang lain tidak 

bertanggung jawab atas transaksi penjual dan pembeli, maka di 

model Marketplace ini tokopedia juga ikut terlibat dan 

bertanggungjawab. Jadi selama barang yang dibeli belum sampai 

ke alamat tujuan pembeli, uang akan aman karena ditahan 

terlebih dahulu oleh pihak tokopedia.com, jika terdapat kegagalan 

                                                           
10 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-

499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual diakses pada 5 

Mei 2020 

 11 Dedy Ansari Harahap and Dita Amanah, „Perilaku Belanja Online Di 

Indonesia : Studi Kasus‟, Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia, vol. 9 (2018). 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual
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dalam transaksi maka uang akan dikembalikan oleh pihak 

tokopedia.com.
12

 

Saat ini banyak pengusaha menggunakan transaksi online 

atau toko online untuk memasarkan perdagangan. Transaksi 

online adalah transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan 

produsen secara online menggunakan internet dan tidak ada 

kontak langsung antara produsen dan konsumen
13

. Strategi 

pemasaran online mencakup aktivitas yang berhubungan dengan 

penjualan, periklanan, promosi, maupun harga. Strategi 

pemasaran Online atau biasa disebut online marketing strategi 

merupakan segala upaya bisnis untuk memasarkan produk atau 

jasa dengan menggunakan media online yaitu media internet. 

Konsumen mempunyai arti penting bagi perusahaan karena 

dari konsumen perusahaan mendapatkan pendapatan yang akan 

menentukan kebelangsungan hidup suatu perusahaan. Mencari 

konsumen baru dapat lebih sulit dari pada mempertahankan 

konsumen yang telah ada. Oleh karena itu penting untuk 

mempertahankan konsumen. Kualitas pelayanan yang baik 

apabila disertai dengan kepuasan pelanggan dan kepercayaan 

konsumen dapat meningkatkan niat pembelian ulang konsumen, 

sehingga pemasar diharapkan dapat mempertahankan 

konsumennya.
14

 Tidak hanya kualitas pelayanan saja yang harus 

dibangun pemasar, tetapi kepercayaan dan kemudahan juga yang 

perlu ditanamkan agar dapat menarik konsumen untuk melakukan 

transaksi pembelian secara berulang. 

Faktor yang dapat membangkitkan pembelian adalah emosi 

seseorang karena merasa puas terhadap pembelian barang dan 

jasa. Selain itu juga karena kebutuhan pribadi, keinginan dan 

                                                           
 12Fachrizi Alwafi, Rizal Hari Magnadi, Diponegoro journal Of Management 

Volume 5,  Nomor 2, Tahun 2016 

 13 Dini Setyorini 1), Ety Nurhayati 2), Rosmita, “pengaruh Transkaksi 

Online (E-Commerce) terhadap Peningkatan Laba Umkm (Studi Kasus Umkm 

Pengolahan Besi Ciampea Bogor Jawa Barat) Jmm Online Vol.3,No.5, 501-509 

 14Martina Rahmawati Masitoh, Hermansyah Adi Wibowo, Deni Sunaryo, 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepuasan, Kepercayaan Merek Terhadap Niat 

Pembelian Ulang di Toko Online Tokopedia, Jurnal managemen Vol 8, Nomor 1, 1 

Juni 2018 
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kebutuhan komunitas, dari iklan dan dari seseorang yang sudah 

pernah berbelanja di marketplace. Identifikasi masalah terjadi 

karena terjadi apabila konsumen menemukan perbedaan antara 

apa yang mereka miliki dan dan apa yang diinginkan. 

Berdasarkan masalah pada konsumen sebelum membeli sesuatu, 

konsumen mencari tahu atau mengumpulkan informasi sebanyak 

mungkin tentang barang atau jasa yang ingin diinginkannya. 

Dalam menilai kebutuhan fisik terdapat 2 sumber informasi, yaitu 

Perspektif pribadi terhadap penampilan dan sumber informasi 

eksternal seperti bertanya kepada seseorang yang sudah 

berbelanja
15

 Semakin banyaknya marketplace di Indonesia, 

membuat marketplace saling melihatkan ketenarannya dalam hal  

pelayanan seperti produk dan jasa yang dilakukan oleh 

marketplace di Indonesia. Berikut ini marketplace yang paling 

diminati oleh konsumen untuk melakukan belanja online dari 

tahun 2018 sampai dengan kuartal IV 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Grafik Kunjungan E-Commerce pada 2018 

                                                           
 15Donni, Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisnis Kontemporer 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 201 
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Berdasarkan data dari iprice mengenai rata-rata 

pengunjung website e-commerce di Indonesia pada kuartal IV, 

diketahui bahwa Tokopedia memiliki jumlah kunjungan paling 

banyak, yakni 168 juta pengunjung. Selain itu, Tokopedia 

menempati ranking kedua berdasarkan appstore. Sementara 

posisi kedua pengunjung terbanyak yakni bukalapak (116 juta 

pengunjung) yang berada di ranking empat dan posisi ketiga 

ditempati Shopee dengan bayak pengunjung 67,7 juta (rangking 1 

appstore).
16

 

Pada tahun selanjutnya yaitu 2019, Tokopedia kembali 

berhasil menempati posisi pertama dalam jumlah kunjungan e-

commerce terbanyak yang datanya dapat kita lihat pada gambar 

berikut:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Grafik Kunjungan E-Commerce pada 2019 

                                                           
16https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/10-e-commerce-dengan-jumlah-

pengunjung-paling-banyak-2018-1551755636 diakses pada 25 Mei 2021 
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iPrice Group menobatkan Tokopedia sebagai e-

commerce dengan jumlah pengunjung web bulanan terbesar pada 

kuartal III 2019. Total pengunjung web bulanan  

Tokopedia sebanyak 66 juta pengunjung. Peringkat selanjutnya 

diisi oleh Shopee sebanyak 56 juta pengunjung dan Bukalapak 

sebanyak 43 juta pengunjung web bulanan. Namun, jika 

berdasarkan ranking pada Appstore dan Playstore, Shopee 

memimpin di peringkat pertama mengalahkan Tokopedia. 

Peringkat kedua pada Appstore diisi oleh Tokopedia, sedangkan 

pada Playstore diisi oleh Lazada.
17

 

Setelah menempati posisi pertama berturut-turut pada 2018 

dan 2019, Tokopedia mengalami penurunan pada kuartal IV 

2020, posisi pertama berhasil digeser oleh Shopee yang membuat 

Tokopedia berada diurutan kedua, data dapat kita lihat pada 

gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Grafik Kunjungan E-Commerce pada 2020 

                                                           
17https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/22/inilah-10-e-

commerce-dengan-pengunjung terbesar diakses pada 25 Mei 2021 
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Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat bahwa Shopee 

masih berada di urutan pertama e-commerce dengan jumlah 

pengunjung situs terbesar di Indonesia pada kuartal IV/2020. 

Rata-rata kunjungan bulanan ke Shopee pada kuartal terakhir 

tahun lalu tercatat sebesar 129,3 juta. Tokopedia menyusul di 

urutan kedua dengan rata-rata kunjungan situs per bulannya 

sebesar 114,67 juta. Selanjutnya ada Bukalapak dengan rata-rata 

kunjungan bulanan sebesar Rp 38,58 juta, Lazada sebesar 36,26 

juta, dan Blibli sebesar 22,41 juta.  

Pada 2020 shopee berhasil menggeser posisi Tokopedia 

menjadi posisi kedua, namun mengutip dari data yang 

dipublikasikan oleh Similarweb pada Kamis, 25 Februari 2021 

periode januari 2021 platform Tokopedia terpantau memiliki 

traffic share sebesar 32,04%. Jumlah pengunjung tokopedia 

paling tinggi diantara yang lainnya yaitu mencapai 129,1 juta per 

bulan. Sementara shopee menduduki posisi kedua kembali 

dengan traffic share sebesar 29,78% dan jumlah pengunjung 

bulanan sebanyak 120juta.
18

 Berikut grafik pengunjung 

marketplace tokopedia dari 2018-2021 :  

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Pengunjung Tokopedia 

Tahun Jumlah Pengunjung 

2018 168 Juta 

2019 66 Juta 

2020 114,67 Juta 

2021 129,1 Juta 

TOTAL 477,77 Juta 

 

                                                           
18 https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210225181934-37-

226221/persaingan-panas-awal-2021-tokopedia-kalahkan-shopee diakses pada 30 Mei 

2021  

https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/6023a7d73fbe4/riset-kalahkan-tokopedia-shopee-pimpin-pasar-e-commerce-ri-2020?utm_source=Direct&utm_medium=Tags%20E-Commerce&utm_campaign=BIG%20HL%20Slide%202
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210225181934-37-226221/persaingan-panas-awal-2021-tokopedia-kalahkan-shopee
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210225181934-37-226221/persaingan-panas-awal-2021-tokopedia-kalahkan-shopee
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Grafik Pengunjung Tokopedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedudukan Tokopedia diperingkat pertama pada periode 

Januari 2021 merupakan kenaikan pesat yang dicapai mengingat 

bahwa sebelumnya banyak dari konsumen yang berkomentar 

negatif mengenai marketplace ini akibat adanya kasus kebobolan 

yang menimpanya. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ada 

beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk tetap 

menggunakan marketplace ini. Salah satu faktor yang paling 

sering dijadikan alasan dalam pengambilan keputusan beli adalah 

kepercayaan dan kemudahan.  

Menurut Mowen, kepercayaan konsumen merupakan 

semua persepsi dan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen 

dan semua kesimpulan yang telah dibuat oleh konsumen baik itu 

tentang objek, atribut, dan manfaatnya.
19

 Di dalam e-commerce 

yang menjadi hal terpenting untuk mengubah pengujung menjadi 

pembeli adalah adanya kepercayaan. Karena dengan adanya 

kepercayaan akan memberikan keyakinan serta menarik 

pengunjung website atau marketplace untuk membeli produk 

                                                           
19 Vina Zakiyah, “Pengaruh Kepercayaan dan Pengalaman Berbelanja 

Online Terhadap Perilaku Konsumen dalam Berbelanja Online di Shopee Perspektif 

Konsumen di Pondok Pesantren Modern El-Fira Purwolerto”, (Skripsi IAIN 

Purwokerto, 2020), h.27 
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yang ditawarkan. Kepercayaan konsumen bisa didapatkan dengan 

adanya janji atau deskripsi yang ditampilkan oleh perusahaan 

terkait pelayanan dan produk yang ditawarkan. Bahkan 

konsumen juga bisa mendapatkan kepercayaan dengan melihat 

ulasan pengalaman belanja orang lain. Kepercayaan (trust) 

merupakan pondasi dari bisnis. Membangun kepercayaan dalam 

hubungan jangka panjang dengan konsumen adalah suatu faktor 

yang penting untuk menciptakan loyalitas konsumen. 

Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain 

atau mitra bisnis, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan 

dapat dibuktikan. Kepercayaan ada jika para konsumen percaya 

bahwa penyedia layanan jasa tersebut dapat dipercaya dan juga 

mempunyai derajat integritas yang tinggi.
20

    

Sedangkan menurut Jogiyanto, kemudahan didefinisikan 

sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan 

suatu teknologi akan bebas dari usaha. Kemudahan penggunaan 

adalah mudah dipelajari, mudah dipahami, simple dan mudah 

pengoprasiannya.
21

 Kemudahan dalam penggunaan adalah salah 

satu hal yang menjadi pertimbangan bagi pembeli online. Faktor 

kemudahan ini terkait dengan bagaimana operasional bertransaksi 

secara online. Pada saat pertama kali bertransaksi online biasanya 

calon pembeli akan mengalami kesulitan, karena faktor 

keamanan dan tidak tahu cara bertransaksi secara online pembeli 

cenderung mengurungkan niatnya untuk berbelanja online. Disisi 

lain ada juga beberapa calon pembeli yang berinisiatif untuk 

mencoba karena mereka telah mendapatkan informasi tentang 

cara bertransaksi online. Dengan menyediakan layanan dan 

petunjuk bagaimana cara bertransaksi online, mulai dari cara 

pembayaran, dan fitur pengisian form pembelian, konsumen akan 

lebih merasa senang dan lebih nyaman dalam penggunaannya. 

E-Commerce di Indonesia lebih banyak menggunakan 

Cash On Delivery (COD), di mana konsumen bisa membayar 

pesanan secara tunai di lokasi pembelian menggunakan uang cash 

                                                           
20 Rifqi Suprapto dan M.Zaky Wahyuddin Azizi, Buku Ajar Manajemen 

Pemasaran, (Ponorogo: Myria Publisher, 2020), h.20 
21 Jogiyanto, Antologi Pustakawan,(Malang: UMMPress, 2019) h.8 
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atau membayar pada saat pesanan tiba di tempat tujuan.  

Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang 

ke rumah pembeli, kantor, atau ke tempat lain yang diinginkan. 

Di sisi lain, pembayaran dengan E-Wallet (Ovo, Dana, GoPay, 

LinkAja, Kredivo, AkuLaku, PayLater, dsb) dan kartu 

(debit/kredit/kartu uang elektronik) hanya memperoleh porsi 

masing-masing sebanyak 4,67 persen dan 1,06 persen sebagai 

metode pembayaran yang paling sering digunakan
22

 Sebagaimana 

hukum dasar dari muammalah menurut Islam. Bisnis Online 

dihukumi dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur 

yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, 

kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis komoditi yang 

dijadikan objek transaksi online, yaitu barang atau jasa bukan 

digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi bukan digital, 

pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-

salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati 

ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti ebook, 

software, script, data, dll yang masih dalam bentuk file (bukan 

CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui 

email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-

salam tapi seperti transaksi jual beli biasa.
23

 

Sebagai seorang muslim aktifitas jual beli adalah aktifitas 

muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Karena telah 

diatur maka sebagai seorang muslim dalam aktifitas jual Ibnu 

Katsir menjelaskan tentang ayat 29 dari surat Annisa bahwasanya 

Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan 

harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil 

yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar‟i seperti 

riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, 

sekalipun pada akhirnya cara-cara tersebut berdasarkan 

keumuman hukum syar‟i tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas 

bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.  

                                                           
 22©Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia, Buku Statistik E-

Commerce 2020  

 23 Runto Hediana & Ahmad Dasuki Aly, Transaksi Jual Beli Online dalam 

Pandangan Islam, Vol 3. No 2 (2015) 
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Faktor kepercayaan dalam islam menjadi salah satu poin 

utama dimana dalam menjalankan suatu usaha ataupun kegiatan 

lainnya kita harus senantiasa amanah atau dapat dipercaya, 

ditambah lagi dengan kemudahan-kemudahan yang dapat 

diberikan akan membuat terbentuknya transaksi yang aman dan 

menyenangkan sehingga akan menciptakan kepuasan dihati 

konsumen.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan 

dan Kemudahan Kosumen Terhadap Keputusan Belanja 

Online di Marketplace Tokopedia  Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tokopedia merupakan salah satu platform e-commerce yang 

paling banyak digunakan masyarakat Indonesia dan selalu 

menempati posisi pertama untuk jumlah pengunjung 

terbanyak. Namun pada awal tahun 2020 Tokopedia 

mendapat kasus peretasan data yang mengakibatkan 

terbukanya 91 juta akun dan membuat posisinya tergeser 

oleh platform lain.  

2. Pada awal 2021 Tokopedia dapat kembali menempati posisi 

pertama untuk kunjungan e-commerce terbanyak di 

Indonesia.  

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang dibahas 

dan penelitian dilakukan dengan fokus maka terdapat batasan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pengaruh 

kepercayaan dan kemudahan konsumen Terhadap 

Keputusan Belanja Online di Marketplace Tokopedia  

Menurut Perspektif Ekonomi Islam. 
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2. Responden penelitian ini adalah pengguna marketplace 

Tokopedia di Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh kepercayaan dan kemudahan secara 

parsial terhadap keputusan belanja di marketplace 

tokopedia? 

2. Bagaimana pengaruh kepercayaan dan kemudahan secara 

simultan terhadap keputusan belanja di marketplace 

tokopedia? 

3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap keputusan 

belanja online konsumen di Tokopedia? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan dan kemudahan 

secara parsial terhadap keputusan belanja di marketplace 

tokopedia.  

2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan dan kemudahan 

secara simultan terhadap keputusan belanja di marketplace 

tokopedia. 

3. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap 

keputusan belanja online konsumen di Tokopedia.  

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan informasi mengenai bagaimana faktor 

kepercayaan dan kemudahan mempengaruhi suatu keputusan  

belanja online konsumen di marketplace. 
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2. Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan seperti para 

peneliti selanjutnya sebagai bahan refrensi perpustakaan 

dan sebagai bahan rekomendasi penelitian yang 

dilakukan dan bermanfaat bagi masyarakat agar dapat 

menjadi salah satu acuan dan menambah wawasan ilmu 

pengetahuan mengenai bagaimana pengaruh kepercayaan 

dan kemudahan terhadap keputusan belanja online 

konsumen. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada penelitian serta 

jurnal- jurnal yang membahas topik yang sama sebagi sumber 

referensi dan tinjauan pustaka pada penelitian yang akan 

dilakukan. Sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vina Zakiyah dengan judul 

“Pengaruh Kepercayaan dan Pengalaman Berbelanja Online 

Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja Online Di 

Shopee Perspektif Konsumen Di Pondok Pesantren Modern 

El-Fira Purwokerto”, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepercayaan berpengaruh secara parsial terhadap perilaku 

konsumen dalam berbelanja online di Shopee perspektif 

konsumen di Pondok Pesantren Modern El-Fira Purwokerto 

yang dibuktikan dengan nilai thitung > ttabel (8,796 > 

1,986), (2). pengalaman berbelanja online berpengaruh 

secara parsial terhadap perilaku konsumen dalam berbelanja 

online di Shopee perspektif konsumen di Pondok Pesantren 

Modern El-Fira Purwokerto yang dibuktikan dengan nilai 

thitung > ttabel (9,981 > 1,986), dan kepercayaan dan 

pengalaman berbelanja online berpengaruh secara simultan 

terhadap perilaku konsumen dalam berbelanja online di 

Shopee perspektif konsumen di Pondok Pesantren Modern 

El-Fira Purwokerto yang dibuktikan dengan nilai 
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signifikansi 0,000 < 0,05 dan Fhitung > Ftabel (57.439 > 

3,10).
24

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmadina yang berjudul 

“Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Secara Online (Studi Kasus pada Konsumen 

Fashion Online di Kota Makasar)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variable produk (product), harga 

(price), promosi (promotion), distribusi (place), orang 

(people), proses (process) dan lingkungan fisik (physical 

evidence), secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian secara online. Secara parsial variable 

produk (product), harga (price), promosi (promotion), 

distribusi (place), orang (people), dan proses (process) 

berpengaruh signifikan sedangkan variabel lingkungan fisik 

(physical evidence) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian secara online.
25

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bobby Esa Pratama dengan 

judul “Kepercayaan, Kualitas Informasi dan Persepsi Risiko 

Terhadap Keputusan Pembelian di Shopee (Studi Kasus 

pada Masyarakat Kecamatan Mandan Kabupaten 

Bengkalis)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

kepercayaan dan Kualitas Informasi berpengaruh terhadap 

variabel Keputusan Pembelian di Shopee pada masyarakat 

Kecamatan Mandau, sedangkan variabel Persepsi risiko 

tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian di Shopee 

pada masyarakat Kecamatan Mandau. Selanjutnya 

berdasarkan uji simultan (uji F) variabel Kepercayaan, 

Kualitas Informasi, dan Persepsi Resiko berpengaruh 

terhadap variabel keputusan pembelian di Shopee pada 

                                                           
24 Vina Zakiyah, “Pengaruh Kepercayaan dan Pengalaman Berbelanja 

Online Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja Online Di Shopee Perspektif 

Konsumen Di Pondok Pesantren Modern El-Fira Purwokerto”, Skripsi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, (Purwokerto, 2020), h.1 
25 Nurmadina, “Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan 

Pembelian Secara Online (Studi Kasus pada Konsumen Fashion Online di Kota 

Makasar)”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, (Makassar : 

2016), h.1 
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masyarakat Kecamatan Mandau. Berdasarkan nilai adj R 

Square diketahui bahwa Kepercayaan, Kualitas Informasi, 

dan Persepsi Resiko memberikan kontribusi terhadap 

keputusan pembelian sebesar 55,9% sedangkan sisanya 

sebesar 45,1% dipengaruhi oleh variabel lain yag tidak 

dijelaskan dalam penelitian ini.
26

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah dan 

Febriansyah yang berjudul “Pengaruh kemudahan 

penggunaan, kepercayaan konsumen & kreativitas iklan 

terhadap minat beli konsumen online-shop”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis (uji t) yang 

menunjukkan bahwa variabel kepercayaan konsumen dan 

kreativitas iklan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kinerja. Namun variabel kemudahan penggunaan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kinerja. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepercayaan 

konsumen dan kreativitas iklan merupakan variabel yang 

paling dominan atas minat beli.
27

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Inas Rafidah yang berjudul 

“Analisis Keamanan, Kemudahan dan Kepercayaan 

Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di Lazada”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh keamanan 

dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian secara 

online adalah berpengaruh positif dan signifikan sedangkan 

kemudahan berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap keputusan pembelian secara online. Dan yang 

memiliki pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian 

secara online adalah kepercayaan. Dalam hal ini 

                                                           
26 Bobby Esa Pratama, “Kepercayaan, Kualitas Informasi dan Persepsi 

Risiko Terhadap Keputusan Pembelian di Shopee (Studi Kasus pada Masyarakat 

Kecamatan Mandan Kabupaten Bengkalis)”, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 

(Pekanbaru : 2019), h.1 
27 Khusnul Khotimah dan Febriansyah, “Pengaruh kemudahan penggunaan, 

kepercayaan konsumen & kreativitas iklan terhadap minat beli konsumen online-

shop”, Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol 1, No.1, (Jakarta: 2018), 

h.1 
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menunjukkan bahwa seluruh hipotesis dalam penelitian ini 

terbukti kebenarannya.
28

 

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah 

disebutkan diatas dapat kita pahami bahwa perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah salah satunya terletak 

pada penambahan perspektif ekonomi islam, yang mana dalam 

sebuah transaksi ataupun kegiatan apapun kita sebagai umat 

muslim harus memperhatikan bagaimana hukum atau syariat 

Islam yang dijalankan didalamnya. Perbedaan lainnya yang ada 

pada penelitian ini adalah peneliti memfokuskan pada variabel 

kepercayaan dan kemudahan terhadap keputusan belanja online 

di Tokopedia, yang mana sebelumnya tokopedia banyak 

mendapat komentar negatif akan pelayanan dan kemananannya 

yang menyebabkan masyarakat banyak yang kurang percaya akan 

marketplace ini, namun seiring berjalannya waktu tokopedia 

mampu menarik kembali konsumen untuk melakukan pembelian 

atau belanja melalui marketplacenya. Untuk itu peneliti ingin 

mengetahui bagaimana kepercayaan masyarakat saat ini dan 

kemudahan apa yang diberikan oleh tokopedia sehingga dapat 

menarik konsumennya kembali. 

H. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang sesuai 

dengan buku Pedoman Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa 

Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020, yang 

terdiri dari:
29

  

1. BAB I PENDAHULAN  

Bab ini merupakan bab awal dalam skripsi, tesis dan 

disertasi yang mengantarkan pembaca untuk dapat 

                                                           
28 Inas Rafidah, “Analisis Keamanan, Kemudahan dan Kepercayaan 

Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di Lazada”, Jurnal Ilmu dan Riset 

Manajemen, Vol.6 No.2, (Surabaya: 2017), h.1  
29 Antomi Siregar, dkk., “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa 

Program Sarjana 2020”, PDF, h. 13-16. 
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menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa, dan 

mengapa penelitian ini dilakukan. Bab ini memuat: 

a. Penegasan Judul 

b. Latar Belakang Masalah 

c. Identifikasi dan Batasan Masalah  

d. Rumusan Masalah  

e. Tujuan Penelitian  

f. Manfaat Penelitian 

g. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

h. Sistematika Penulisan  

2. BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan yang 

berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, adapun teori 

yang digunakan adalah teori  kepercayaan, kemudahan 

konsumen dan keputusan belanja online pada marketplace 

Tokopedia. 

Bab ini juga berisikan pengajuan hipotesis 

berdasarkan hasil kajian teori dan penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini.  

3. BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan, 

objek penelitian,  instrumen dan teknik-teknik yang akan 

digunakan dalam mengolah dan menganalisis data hasil 

penelitian. Bab ini memuat:  

a. Jenis dan Sifat Penelitian 

b. Sumber Data   

c. Metode Pengumpulan Data  

d. Populasi dan Sampel  

e. Definisi Variabel Penelitian   

f. Instrumen Penelitian 

g. Teknik Analisis Data   
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4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi gambaran umum mengenai objek 

penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian yang telah 

dilakukan.  

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang 

telah diselesaikan dan rekomendasi ataupun saran atas 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Kepercayaan   

1. Pengertian Kepercayaan  

Kepercayaan (trust) merupakan pondasi dari bisnis. 

Membangun kepercayaan dalam hubungan jangka panjang 

dengan konsumen adalah suatu faktor yang penting untuk 

menciptakan loyalitas konsumen. Kepercayaan ini tidak 

begitu saja dapat diakui oleh pihak lain atau mitra bisnis, 

melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat 

dibuktikan. Menurut Prasaranphanich, ketika konsumen 

mempercayai sebuah perusahaan, mereka akan lebih suka 

melakukan pembelian ulang dan membagi informasi pribadi 

yang berharga kepada perusahaan tersebut. Kepercayaan 

merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah komitmen atau 

janji, dan komitmen hanya dapat direalisasikan jika suatu saat 

berarti. Kepercayaan ada jika para konsumen percaya bahwa 

penyedia layanan jasa tersebut dapat dipercaya dan juga 

mempunyai derajat integritas yang tinggi.
30

    

Menurut Rofiq mendefinisikan kepercayaan adalah 

kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain dalam 

melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan 

bahwa orang yang dipercayainya tersebut memiliki segala 

kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan. 

Kepercayaan konsumen menurut Mowen adalah semua 

pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua 

kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan 

manfaatnya. Menurut Gassenheimer dan Manolis menyatakan 

bahwa mempercayai adalah keinginan untuk mencapai tujuan 

yang berlangsung dalam jangka panjang. Kegagalan terbesar 

                                                           
30 Rifqi Suprapto dan M.Zaky Wahyuddin Azizi, Buku Ajar Manajemen 

Pemasaran, (Ponorogo: Myria Publisher, 2020), h.20 
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dalam membina hubungan antara penjual dan konsumen 

adalah kurangnya kepercayaan.
31

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita simpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan kepercayaan yang mana dalam 

hal ini adalah kepercayaan konsumen ialah suatu kesan atau 

penilaian konsumen akan suatu hal yang dapat menjadikan 

tertanamnya keyakinan dihati konsumen bahwa apa yang 

dipilihnya telah tepat dan tidak akan mengecewakan. 

Tertanamnya kepercayaan ini akan membuat konsumen 

merasa aman dan nyaman melakukan transaksinya.  

Kepercayaan pada sebuah e-commerce adalah hal 

terpenting untuk mengubah pengujung menjadi pembeli 

adalah adanya kepercayaan. Karena dengan adanya 

kepercayaan akan memberikan keyakinan serta menarik 

pengunjung website atau marketplace untuk membeli produk 

yang ditawarkan. Kepercayaan konsumen bisa didapatkan 

dengan adanya janji atau deskripsi yang ditampilkan oleh 

perusahaan terkait pelayanan dan produk yang ditawarkan. 

Bahkan konsumen juga bisa mendapatkan kepercayaan 

dengan melihat ulasan pengalaman belanja orang lain. Dalam 

e-commerce proses mengembangkan dan menjaga 

kepercayaan konsumen adalah hal yang sangat penting dalam 

mengembangkan bisnis. Sebaliknya kurangnya kepercayaan 

konsumen terhadap transaksi e-commerce yang disediakan 

pengguna mengakibatkan konsumen kurang berminat untuk 

melakukan transaksi. 

Kepercayaan didefinisikan sebagai probabilitas 

subjektif dimana si konsumen mengharapkan agar penjual 

akan melakukan transaksi sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh konsumen. Jadi kepercayan merupakan harapan bahwa 

penjual akan melakukan perilaku yang berada di luar kendali 

dan tidak mengecewakan konsumen. Dalam hal ini, 

kepercayaan konsumen mampu meningkatkan jumlah kontrol 

                                                           
31 Ibid., h.21 
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yang dimiliki oleh konsumen atas situasi melalui keyakinan 

dan kepercayaan terhadap penjual. 

Sikap konsumen merupakan salah satu faktor yang 

dapat berpengaruh terhadap keputusan konsumen, karena 

dengan adanya konsep sikap yang berkaitan dengan konsep 

kepercayaan dan perilaku sikap merupakan dari perasaan 

konsumen tentang suatu objek dalam menyukai suatu objek 

atau dapat merupakan kepercayaan konsumen terhadap 

berbagai manfaat dari suatu produk. Kepercayaan konsumen 

merupakan pengetahuan para konsumen terhadap suatu objek, 

atribut atau manfaatnya di mana kepercayaan, sikap dan 

perilaku berkaitan erat dengan atribut produk. Setiap orang 

mempunyai kecenderungan tersendiri untuk bersikap dengan 

cara yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap 

suatu objek tertentu. 

2. Faktor-faktor yang Membentuk Kepercayaan 

Menurut Joseph, faktor yang dapat membentuk 

kepercayaan konsumen terhadap pemasar dan yang 

lainnya ada tiga, yaitu: 

a. Kemampuan atau Ability 

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan 

karakteristik pemasar atau suatu organisasi dalam 

mempengaruhi wilayah yang spesifik. Dalam hal ini, 

bagaimana penjual mampu menyediakan, melayani, 

sampai mengamankan dan melindungi transaksi dari 

gangguan pihak lain. 

b. Kebaikan hati atau Benevolence. 

Kebaikan hati merupakan kemampuan pemasar dalam 

memberikan kemanfaatan yang saling 

menguntungkan antara pemasar dan konsumen. 

Pemasar tidak hanya memaksimumkan profit, tetapi 



 26 

juga memaksimumkan kepuasan dari konsumennya. 

Pemasar tidak hanya mengejar profit yang tinggi 

semata, melainkan juga memiliki perhatian yang besar 

dalam mewujudkan keinginan konsumen. 

c. Integritas atau Integrity 

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku dan 

kebiasaan pemasar dalam menjalankan bisnisnya. 

Informasi yang diberikan kepada konsumen apakah 

benar sesuai dengan fakta atau tidak. Kualitas produk 

atau jasa yang dijual apakah dapat dipercaya atau 

tidak dapat dipercaya.
32

 

3. Indikator Kepercayaan 

Unsur-unsur yang digunakan dalam mengukur variabel 

kepercayaan dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini antara 

lain:
 33

 

a. Kualitas informasi, Informasi sendiri adalah pesan baik 

bersifat tertulis maupun tidak tertulis, informasi akan 

memberikan manfaat bagi yang membutuhkan jika 

informasi tersebut relevan dan dapat dipercaya. 

Sedangkan kualitas informasi sendiri adalah suatu 

pengukuran yang berfokus pada keluaran yang diproduksi 

oleh sistem, serta nilai dari keluaran bagi pengguna. 

b. Reputasi website, adalah nama baik atau citra (image) 

yang baik di internet, di kalangan pengguna (user), atau di 

kalangan warganet (netizen). Dalam konteks 

kelembagaan, reputasi website adalah gambaran dari 

                                                           
32 A.A.Ayu Ratih Permata Sari dan Ni Nyoman Kerti Yasa, Kepercayaan 

Pelanggan diantara Hubungan Citra Perusahaan dan Kewajaran Harga dengan 

Loyalitas Pelanggan Mapemall.com, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020) h.67 
33 I Gusti Ayu Ketut Giantari, Niat Belanja Online Berbasis Pengalaman, 

Kepercayaan dan Persepsi Kontrol Perilaku, (Bandung: Media Sains Indonesia, 

2021), h.115 
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sebuah merek (brand) yang akan dijadikan impresi 

pertama ketika dicari secara online.
34

  

c. Keandalan online vendor. Secara umum vendor adalah 

suatu pihak baik lembaga atau perorangan yang mana 

bertugas untuk menyediakan atau menjual barang maupun 

jasa. Dalam hal ini keandalan online vendor yang 

dimaksud adalah bagaimana langkah atau cara yang 

dilakukan oleh marketplace dalam menyediakan barang-

barang yang baik dan berkualitas sehingga dapat 

memberikan penilaian yang positif kepada konsumen.    

d. Jaminan keamanan. Jaminan keamanan dalam belanja 

online sangat mempengaruhi perilaku konsumen dimana 

dalam belanja online kita tidak bertatap muka secara 

langsung sehingga keterangan yang dideskripsikan 

haruslah sesuai dengan apa yang ada dan keselamatan 

barang harus tetap dijaga sampai kepada tangan 

konsumen.  

e. Menjual produk yang dapat memenuhi harapan 

konsumen. Konsumen dalam melakukan belanja online 

selalu mengharapkan barang yang bagus sesuai dengan 

apa yang dilihatnya dalam gambar yang dipasang, 

sehingga kejujuran dan ketransparan dalam jual beli 

online sangat dibutuhkan demi tidak terjadinya 

kekecewaan dihati konsumen yang dapat berakibat pada 

jeranya konsumen dalam berbelanja.  

B. Kemudahan   

1. Pengertian Kemudahan 

Kemudahan merupakan suatu bentuk loyalitas yang 

diluncurkan oleh pelanggan supaya menghasilkan produk 

produk atau layanan yang efisien, nyaman, dan relatif mudah. 

Sedangkan pada pengertian lain, kemudahan penggunaan 

didefinisikan sebagai suatu tingkat atau keadaan dimana 

                                                           
34Efvy Zam, Trik Mengamankan Website dari Aksi Hacking, (Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, 2011), h.139 
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seseorang yakin bahwa dengan menggunakan sistem tertentu 

tidak diperlukan usaha apapun (free of effort) atau teknologi 

tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna.
35

 

Persepsi individu berkaitan dengan kemudahan dalam 

menggunakan computer atau teknologi merupakan tingkat di 

mana individu mempercayai bahwa menggunakan sistem 

tertentu akan bebas dari kesalahan. Persepsi ini kemudian 

akan berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi 

seseorang tentang menggunakan suatu sistem, semakin tinggi 

pula tingkat pemanfaatan terhadap teknologi informasi. 

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kemudahan penggunaan teknologi akan semakin menarik 

konsumen untuk menggunakan sistem tersebut.
36

 

Kemudahan dalam penggunaan adalah salah satu hal 

yang menjadi pertimbangan bagi pembeli online. Kemudahan 

dalam penggunaan merupakan  seberapa besar teknologi 

komputer dirasakan  relatif mudah untuk dipahami dan 

digunakan. Faktor kemudahan ini terkait dengan bagaimana 

operasional bertransaksi secara online. Pada saat pertama kali 

bertransaksi onlin biasanya calon pembeli akan mengalami 

kesulitan, karena faktor keamanan dan tidak tahu cara 

bertransaksi secara online pembeli cenderung mengurungkan 

niatnya untuk berbelanja online. Disisi lain ada juga beberapa 

calon pembeli yang berinisiatif untuk mencoba karena mereka 

telah mendapatkan informasi tentang cara bertransaksi online. 

Dengan menyediakan layanan dan petunjuk bagaimana cara 

bertransaksi online, mulai dari cara pembayaran, dan fitur 

pengisian form pembelian. 

                                                           
35 Khusnul Khotimah dan Febriansyah, “Pengaruh kemudahan penggunaan, 

kepercayaan konsumen & kreativitas iklan terhadap minat beli konsumen online-

shop”, Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol 1, No.1, (Jakarta: 2018), 

h.21  
36Inas Rafidah, “Analisis Keamanan Kemudahan Dan Kepercayaan 

Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online Di Lazada”, Jurnal Ilmu Dan Riset 

Manajemen, Vol 6, No.2, E-Issn : 2461-0593, (Surabaya: 2017), H.3 
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Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat disimpulkan 

bawah kemudahan dalam membeli barang secara online 

sangatlah penting karena dengan banyaknya kemudahan yang 

diberikan oleh penjual online makan konsumen dapat lebih 

mudah dalam berinteraksi, dapat berbelanja dengan mudah, 

dapat mencapai suatu informasi dengan mudah serta tidak 

membuat konsumen bingung dan menjadi tidak nyaman. 

Sehingga nantinya dapat menjaga loyalitas dan kepuasan 

konsumen. 

2. Indikator Kemudahan 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penelitian 

ini indikator untuk variabel kemudahan penggunaan 

mengikuti apa yang telah dikemukakan oleh Vankatesh dan 

Davis yang membagi dimensi Persepsi Kemudahan 

Penggunaan menjadi berikut:
37

 

a. Jelas dan mudah dimengerti. Ketika pengguna 

menggunakan layanan sistem, pengguna tidak mengalami 

kebingungan dan tampilan sistem mudah untuk dibaca 

dan dipahami.  

b. Tidak dibutuhkan banyak usaha untuk berinteraksi 

dengan sistem. Tanpa harus mengeluarkan usaha lebih 

pengguna dapat dengan mudah untuk memperlajari dan 

menggunakan layanan sistem. 

c. Sistem mudah digunakan. Pengguna dapat dengan mudah 

memperlajari layanan sistem tidak melakukan kesalahan-

kesalahan pada saat menggunakannya. 

d. Sistem mudah untuk dioperasikan sesuai dengan 

keinginan pengguna. Pengguna dapat menggunakan 

sistem sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, untuk 

memperlancar transaksi jual beli. 

                                                           
37Ady Rony Muchammad Sukron, “Pengaruh Kemudahan Penggunaan, 

Islamic Branding dan E-Service Quality Terhadap Keputusan Pembelian di Tokopedia 

Dengan Minat Beli Sebagai Variabel Intervening” Skripsi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Salatiga, (Salatiga: 2019), H.33 
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e. Jelas untuk berinteraksi dan fleksibel untuk 

berinteraksi. Hal ini memberikan indikasi bahwa 

orang yang menggunakan sistem ini dapat melakukan 

pekerjan lebih mudah. Pengguna marketplace  

mempercayai bahwa sistem informasi yang lebih 

fleksibel, mudah dipahami dan mudah 

pengoperasiannya sebagai karakteristik kemudahan 

penggunaan. Dengan sistem informasi, diharapkan 

dapat meningkatkan pengguna dalam aktivitas 

kerjanya. 

 

C. Keputusan Belanja   

1. Pengertian Keputusan Belanja  

Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang 

berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah 

hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. 

Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan 

sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. 

Keputusan pembelian merupakan suatu proses dimana 

konsumen melalui tahapan-tahapan tertentu melakukan 

pembelian suatu produk.
38

 

Keputusan pembelian (purcase decision) adalah tahap 

selanjutnya setelah adanya niat atau keinginan membeli, 

namun keputusan pembelian tidak sama dengan pembeli yang 

sebenarnya (actual purchase). Ketika konsumen memilih 

untuk membeli suatu merek yang sebenarnya. Keputusan 

tambahan diperlukan dalam hal, kapan membeli, dimana 

membeli, serta berapa banyak uang yang harus dikeluarkan. 

Sering kali, terdapat penundaan antara keputusan membeli 

dengan pembelian yang sebenarnya.
39
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Menurut Kotler mengemukakan bahwa keputusan 

pembelian adalah tahap proses keputusan dimana konsumen 

secara aktual melakukan pembelian produk. Keputusan 

konsumen merupakan tindakan konsumen dalam memutuskan 

sebuah produk yang dianggap menjadi solusi dari kebutuhan 

dan keinginan konsumen tersebut.
40

 

Pada dasarnya keputusan pembelian ialah suatu 

tindakan atau perilaku konsumen jadi atau tidaknya 

melakukan suatu pembelian atau transaksi, banyak tidaknya 

jumlah konsumen dalam mengambil keputusan menjadi salah 

satu penentu tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan. 

Konsumen sering dihadapkan dengan beberapa pilihan dalam 

menggunakan suatu produk. Hal tersebut menyebabkan 

konsumen harus mempertimbangkan baik-baik sebelum 

mengambil keputusan untuk membeli. 

2. Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Keputusan Belanja 

Menurut Philip kotler perilaku konsumen di pengaruhi 

oleh empat faktor diantaranya sebagai berikut:
41

 

a. Faktor Budaya  

Dalam faktor budaya dapat dibagi menjadi tiga: 

1) Budaya 

Budaya (culture) adalah kumpulan nilai dasar, 

persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari oleh 

anggota masyarakat dari keluarga dan instuisi penting 

lainnya. 

  

                                                           
40 Nur Kholidah dan Muhammad Arifiyanto, Faktor-Faktor..., h.10 
41 Astin Naomi Saekoko, dkk., “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Pembelian Smartphone Xiaomi (Studi 

Kasus Pada Mahasiswa Pengguna Smartphone Xiaomi di Universitas Nusa 

Cendana)”, Jurnal Manajemen Vol. 11, No.1, (Universitas Nusa Cendana Kupang, 

2020), h.52 
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2) Sub Budaya  

Subbudaya (subculture) adalah kelompok 

masyarakat yang berbagi sistem nilai berdasarkan 

pengalaman hidup dan situasi yang umum. 

3) Kelas Sosial  

Kelas social (social class) adalah pembagian 

yang relative dan berjenjang dalam masyarakat 

dimana anggotanya berbagi nilai, minat, dan perilaku 

yang sama. 

b. Faktor Sosial  

1) Kelompok Acuan  

Kelompok acuan dalam perilaku pembelian 

konsumen dapat diartikan sebagai kelompok yang 

dapat memberikan pengaruh secara langsung atau 

tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang 

tersebut. Kelompok ini biasanya disebut dengan 

kelompok keanggotaan yaitu sebuah kelompok yang 

dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap 

seseorang. Adapun kelompok ini biasanya merupakan 

anggota dari kelompok primer seperti keluarga, 

teman, tetangga, dan rekan kerja yang berinteraksi 

secara langsung dan terus menerus dalam keadaan 

informal. Tidak hanya kelompok primer, kelompok 

sekunder yang biasanya terdiri dari kelompok 

keagamaan, profesi dan asosiasi perdagangan juga 

dapat disebut sebagai kelompok keanggotaan. 

2) Keluarga  

Keluarga memberikan pengaruh yang besar 

dalam perilaku pembelian. Para pelaku pasar telah 

memeriksa peran dan pengaruh suami, istri, dan anak 

dalam pembelian produk dan servis yang berbeda. 
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3) Peran dan Status 

Seorang memiliki beberapa kelompok seperti 

keluarga, perkumpulan-perkumpulan, organisai. 

Sebuah peran terdiri dari aktivitas yang diharapkan 

pada seseorang untuk dilakukan sesuai dengan orang-

orang di sekitarnya. Tiap peran membawa sebuah 

status yang merefleksikan penghargaan umum yang 

diberikan oleh masyarakat.
42

 

c. Faktor Pribadi 

1) Keadaan Ekonomi  

Keadaan ekonomi seseorang akan 

mempengaruhi pilihan produk, contohnya rolex 

diposisikan konsumen kelas atas sedangkan timex 

dimaksudkan untuk konsumen kelas menengah. 

Situasi ekonomi seseorang amat sangat 

mempengaruhi pemilihan produk dan keputusan 

pembelian pada suatu produk tertentu. 

2) Pola / Gaya Hidup 

Pola kehidupan sesorang yang diekspresikan 

dalam aktivitas, ketertarikan, dan opini orang tersebut. 

Orang-orang yang datang dari kebudayaan, kelas 

social, dan pekerjaan yang sama mungkin saja 

mempunyai gaya hidup yang berbeda. 

3) Karakteristik  

Personality adalah karateristik unik dari 

psikologi yang memimpin kepada kestabilan dan 

respon terus menerus terhadap lingkungan orang itu 

sendiri, contohnya orang yang percaya diri yang 

kompleks dan perilaku cenderung konsisten dengan 

konsep diri tersebut.   

                                                           
42 Bilson Simamora, Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan 

Profitabel, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 94 
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4) Umur  

Orang-orang merubah barang dan jasa yang 

dibeli seiring dengan siklus kehidupannya. Rasa 

makanan, baju-baju, perabot, dan rekreasi sering kali 

berhubungan dengan umur, membeli juga dibentuk 

oleh keluarga. 

5) Pekerjaan  

Pekerjaan merupakan faktor yang berperan 

penting pula dalam penentuan keputusan seseorang 

dalam memilih barang dan jasa yang dibeli. 

d. Faktor Psikologi  

1) Motivasi  

Kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan 

seseorang untuk mencari kepuasaan dari kebutuhan. 

Berdasarkan teori Maslom sesorang dikendalikan oleh 

suatu kebutuhan pada suatu waktu. Kebutuhan 

manusia diatur menurut sebuah hirarki, dan yang 

paling mendesak sampai paling tidak mendesak. 

2) Persepsi  

Persepsi adalah proses dimana seorang 

memilih, mengorganisasi, dan menerjemahkan 

informasi untuk membentuk sebuah gambaran yang 

berarti dari dunia. Orang dapat membentuk berbagai 

macam persepsi yang berbeda daari rangsangan yang 

sama. 

3) Pembelajaran  

Pembelajaran adalah suatu proses yang selalu 

berkembang dan berubah hasil dari informasi terbaru 

yang diterima atau dari pengalaman sesungguhnya, 

baik informasi terbaru yang diterima maupun 

pengalaman pribadi bertindak sebagai feedback bagi 



 35 

individu dan menyadiakan dasar bagi perilaku masa 

depan dalam situasi yang sama. 

4) Keyakinan dan Sikap  

Keyakinan adalah pemikiran deskriptif bahwa 

seseorang mempercayai sesuatu. Keyakinan dapat di 

dasarkan pada pengetahuan asli, opini, dan iman. 

Sedangkan skap adalah evaluasi, perasaan suka atau 

tidak suka, dan kecenderungan yang relative konsisten 

dari seseorang pada sebuah obyek atau ide. 

3. Ragam Keputusan Belanja 

Menurut Hawkins ada tiga ragam keputusan 

pembelian, yaitu keputusan pembelian kebiasaan, keputusan 

pembelian terbatas, dan keputusan pembelian yang 

diperluas, yang dijelaskan sebagai berikut:
43

 

a. Keputusan Pembelian Kebiasaan 

Ketika sebuah masalah dikenali, penilaian internal 

(ingatan jangka panjang) hanya menyediakan satu buah 

solusi terpilih, kemudian merek tersebut dibeli, dan 

sebuah evaluasi hanya muncul jika performa merek 

tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Keputusan 

pembelian kebiasaan muncul ketika ada keterlibatan yang 

sangat rendah dalam pembelian. Sebuah keputusan 

pembelian kebiasaan yang lengkap bahkan tidak 

mempertimbangkan akan alternative untuk tidak membeli 

produk tersebut. Keputusan pembelian ini biasa dibagi 

menjadi 2 kategori yang terpisah, yaitu: 

1) Keputusan kesetiaan merek. Seorang konsumen 

pasti pernah mengalami keterlibatan yang tinggi 

dalam membeli suatu produk, sebagai responnya ia 

memakai proses keputusan pembelian yang 
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diperluas. Setelah produk itu didapatkan melalui 

proses pengambilan keputusan yang rumit, 

konsumen mungkin akan membeli lagi produk 

tersebut tanpa petimbangan lebih lanjut. Dengan 

demikian konsumen terikat dengan produk tersebut 

karena ia percaya dahulu produk tersebut adalah 

yang terbaik yang dapat memenuhi semua 

kebutuhannya dan ia telah membentuk ikatan 

emosional pada produk tersebut. 

2) Keputusan pembelian berulang. Konsumen mungkin 

percaya bahwa produk satu dengan yang lainnya 

adalah sama. Dan konsumen mungkin tidak 

mempunyai banyak kepentingan dikategori produk 

tersebut atau pembeliannya. Ketika konsumen 

tersebut telah mencoba salah satu produk kemudian 

merasa puas, ia akan membelinya lagi kapanpun ia 

membutuhkannya. Dengan demikian konsumen 

tersebut telah menjadi pembeli ulang produk, tapi ia 

tidak terikat dengan produk tersebut. 

b. Keputusan Pembelian Terbatas  

Keputusan pembelian terbatas muncul untuk 

merespon kebutuhan lingkungan atau emosional. 

Konsumen mungkin memutuskan untuk membeli merek 

baru karena bosan dengan yang digunakan selama ini. 

Secara umum, keputusan pembelian terbatas melibatkan 

pengenalan masalah dengan beberapa solusi yang 

memungkinkan. Terdapat pencarian internal dan 

eksternal yang terbatas hanya sedikit alternatif yang 

dievaluasi pada sedikit dimensi yang menggunakan 

aturan seleksi yang sederhana, dan hanya ada sedikit 

evaluasi setelah pembelian dan penggunaan produk 

kecuali jika terdapat kerusakan produk. 
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c. Keputusan Pembelian yang Diperluas 

Keputusan yang diperluas adalah respon dari 

keterlibatan pembelian yang tinggi. Terdapat pencarian 

informasi internal dan eksternal yang luas diikuti dengan 

evaluasi yang kompleks dari banyak alternatif. Setelah 

pembelian terdapat keraguan akan ketepatan keputusan 

yang diambil dan kemudian keputusan pembelian yang 

mencapai tingkat kerumitan seperti ini. Walaupun begitu, 

banyak produk seperti rumah, komputer, dan alat-alat 

rekreasi seringkali dibeli dengan pengambilan keputusan 

yang diperluas.
44

 

4. Indikator Keputusan Belanja  

Menurut Kotler (2008) ada lima indikator keputusan 

pembelian, yaitu: 

a. Kemantapan pada sebuah produk. Yaitu Kualitas produk 

yang sangat baik akan membangun kepercayaan 

konsumen sehingga merupakan penunjang kepuasan 

konsumen.  

b. Kebiasaan dalam membeli produk. Kebiasaan adalah 

pengulangan sesuatu secara terus-menerus dalam 

melakukan pembelian produk yang sama.  

c. Memberikan rekomendasi kepada orang lain. 

Memberikan kepada seseorang atau lebih bahwa sesuatu 

yang dapat dipercaya, dapat juga merekomendasikan 

diartikan sebagai menyarankan, mengajak untuk 

bergabung, menganjurkan suatu bentuk perintah.  

d. Melakukan pembelian ulang. Individu melakukan 

pembelian produk atau jasa dan menentukan untuk 

membeli lagi, maka pembelian kedua dan selanjutnya 

disebut pembelian ulang.
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e. Kualitas produk yang didapatkan konsumen. Apakah 

produk tersebut sesuai dengan harapan konsumen atau 

tidak. Sehingga hal ini akan membuat konsumen 

melakukan penilaian yang berujung pada keputusan 

belanjanya.
 45

 

D. Marketplace  

Industri marketplace di Indonesia terbilang cukup 

berkembang. Marketplace membantu masyarakat untuk bisa 

berbelanja hanya dengan satu klik saja tanpa harus keluar rumah. 

Maka dari itu, memasarkan produk melalui marketplace 

merupakan strategi yang dapat dilakukan. Kita dapat membuat 

toko disana layaknya sebuah pasar tradisional tanpa harus keluar 

biaya. Marketplace merupakan portal belanja online dimana 

penjual dan pembeli dipertemukan untuk melakukan proses 

transaksi jual beli. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak 

mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh 

sesuai harga pasar. Sedangkan bagi supplier / penjual dapat 

mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan 

produk/jasa mereka.
46

 

Marketplace merupakan model E-Business yang 

berhubungan dengan penjual dan pembeli (seller & buyer). 

Marketplace di Indonesia merupakan salah satu media penggerak 

ekonomi nasional dalam rangka menghadapi era globalisasi. 

Untuk itu, perlu dikembangkan Marketplace yang teratur, wajar 

dan efisien. Pada umumnya Marketplace yang efisien dapat 

meningkatkan iklim investasi di perusahaan dan memudahkan 

arus input dan output barang. 

Marketplace diminati masyarakat Indonesia, karena adanya 

fasilitas escrow account atau rekening milik marketplace yang 

digunakan untuk menampung pembayaran dari pembeli, sehingga 
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pembeli tidak perlu khawatir tidak akan menerima barang yang 

dibelinya, karena uang yang dibayar pembeli akan ditampung di 

rekening milik marketplace terlebih dahulu, kemudian baru akan 

dibayarkan ke penjual ketika pembeli melakukan konfirmasi 

penerimaan barang yang dibelinya. Apabila pembeli tidak 

menerima barang yang dibelinya, maka uangnya akan ditransfer 

kembali oleh pihak marketplace. 

Minat masyarakat Indonesia melakukan transaksi jual beli 

melalui marketplace sangat tinggi, sehingga tidak mengherankan 

di Indonesia terdapat beragam marketplace online seperti 

Tokopedia, Olx., Bukalapak, Qoo10 Indonesia, Blanja, Lazada 

Indonesia, Shopee, FJB.Kaskus.co.id, Elevenia, Lamido dan lain-

lainnya. Selain itu, berhubungan transaksi di marketplace dapat 

dilakukan secara lintas negara, maka masyarakat Indonesia juga 

dapat melakukan transaksi jual beli melalui marketplace online 

dari luar negeri, seperti Alibaba, Amazon, Ebay dan lain-lainnya. 

Marketplace pada dasarnya terdapat dua jenis bentuk 

kerjasama yang dilakukan, yakni marketplace murni dan 

juga marketplace konsinyasi, berikut ini adalah penjelasannya: 

1. Marketplace Murni  

Sistem kerjasama yang dilakukan dalam 

marketplace murni terjadi saat situs marketplace menyedikan 

fitur penjualan lapak untuk berjualan, lengkap dengan fasilitas 

pembayarannya. Penjual yang bekerjasama di dalamnya akan 

diberikan keleluasaan yang sangat banyak dibandingkan 

dengan kerjasama konsinyasi. Setiap penjual diberi kewajiban 

untuk menyediakan deskripsi dan foto produknya sendiri. 

Selain itu, penjual juga bisa menerima penawaran harga yag 

dilakukan oleh pembeli. Jadi sebelum pembeli malakukan 

pembayaran, maka pihak pembeli bisa melakukan penawaran 

harga pada penjual. Setelah mendapatkan harga yang cocok 

antar kedua belah pihak, maka pihak pembeli bisa mengirimkan 

sejumlah uang yang sudah disediakan oleh pihak marketplace. 

Beberapa contoh marketplace yang terkenal dengan jenis 

kerjasama ini adalah Tokopedia, BliBli, Bukalapak, Elevenia, 

dan Blanja. Sedangkan beberapa contoh marketplace dari luar 
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negeri yang terkenal di Indonesia adalah Shopee, Lazada, 

JD.id, Amazon dan Rakuten. 

2. Marketplace Konsinyasi 

Jenis kerjasama yang dilakukan dalam marketplace 

konsinyasi adalah lebih mirip seperti titip barang. Jadi, jika 

pihak penjual ingin melakukan kerjasama dengan 

situs marketplace ini, maka pihak penjual hanya perlu 

menyediakan produk dan detail informasi produknya ke 

pihak marketplace saja. Beberapa marketplace yang 

menyediakan jenis kerjasama konsinyasi adalah Zalora, dan 

Berrybenka. Nantinya, pihak situs marketplace akan 

mengurus seluruh penjualan produk, dari mulai foto produk, 

gudang, pengiriman barang, serta fasilitas pembayaran. Jenis 

kerjasama ini sangat berbeda dengan kerjasama sebelumnya, 

karena pada jenis kerjasama ini pembeli tidak bisa 

melakukan penawaran karena seluruh harga dan alurnya 

sudah di atur dan ditangani oleh situs marketplace. 

Pihak marketplace akan mengurus seluruh hal terkait 

penjualan dari mulai pengiriman barang foto, gudang, 

produk, hingga fasilitas pembayaran. Berbeda dengan 

jenis marketplace sebelumnya, di marketplace jenis ini 

pembeli tidak bisa melakukan penawaran harga karena 

semua alur transaksi ditangani oleh situs marketplace. 

E. Keputusan Belanja Dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Keputusan pembelian menurut Nugroho adalah proses 

pengintegraisan yang mengkombinasi sikap pengetahuan untuk 

mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah 

satu diantaranya. Proses pemindahan kepemilikan dalam 

perdagangan disebut jual beli.  

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan al-Bai as-

Salam, dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian 

lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian kata al-
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Bai berarti kata jual dan sekaligus kata beli.
47

 Menurut Hasby As-

Shiddieqy jual beli adalah “mengalihkan hak kepemilikan sesuatu 

barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar 

kerelaan kedua belah pihak”.
48

 Lebih sederhana lagi didefinisikan 

oleh Nazar Bakry, dimana jual beli merupakan suatu proses tukar 

menukar dengan orang lain yang memiliki alat tukar (uang) 

secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama 

suka.
49

 

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti 

jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang 

yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah 

pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 

dibenarkan syara’ yang disepakati. Yang dimaksud sesuai 

ketetapan syara’ adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, 

rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual 

beli. Jual beli pada syariat islam harus didasarkan pada suka sama 

suka atau sama-sama ridho, dimana dalam pelakasanaannya tidak 

boleh ada unsur paksaan, sebagaimana yang firman Allah SWT 

dalam surat An-Nisa’:4 ayat 29 yang berbunyi: 

                        

                        

   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
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janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-

Nisa : 29) 

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya dalam melakukan 

perniagaan atau jual beli kita harus senantiasa menjalankan 

syariat Islam, kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak 

kita, artinya dalam suatu transaksi harus adanya saling 

keterbukaan atau transparan sehingga membuat pelaku transaksi 

sama-sama ridho dan tidak ada rasa saling dirugikan. Jual beli 

dalam Islam juga telah disebutkan dalam salah satu ayat Al-

Qur‟an yang berbunyi:  

 …           … 

Artinya : “Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba”.  

 (Q.S Al-Baqarah : 275) 

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:
50

 

1. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi 

kepada tiga macam, yaitu:  

a. Jual beli mutaqah yaitu, merupakan transaksi jual beli 

yang dimana pertukarannya antara barang dan/atau jasa 

dengan uang.  

b. Jual beli sharf, merupakan pertukaran antara mata uang 

dengan mata unag lainnya.  

c. Jual beli muqayadah, merupakan pertukaran antara 

barang satu dengan barang lainnya (barter), atau 

pretukaran antara barang dengan barang yang dinilai 

dengan valuta asing.  
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2. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi 

menjadi 4 macam, yaitu: 

a. Jual beli musawwamah, merupakan jual beli ketika 

penjual tidak memberitahukan harga yang sebenarnya 

dan laba yang di dapatnya. 

b. Jual beli amānah, merupakan jual beli ketika menjual 

memberitahukan modal jualannya (harga perolehan 

barang). Jual beli amānah terbagi menjadi 4 macam, 

yaitu: 

1) Jual beli murabahah, yang berarti jual beli tersebut 

menggunakan sistem keterbukaan yaitu ketika 

penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan 

yang diinginkan.  

2) Jual beli muwādha’ah, merupakan jual beli dibawah 

harga modal atau discount.  

3) Jual beli tauliyah, merupakan jual beli sama harga 

modal tanpa memperoleh keuntungan dan kerugian.  

c. Jual beli dengan harga tangguh, ba’i bi-altsamān ājil. 

Yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan di 

bayar kemudian.  

d. Jual beli muzāyyadah (lelang), yaitu jual beli dengan 

penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. 

Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. 

Dalam melakukan pembelian atau dalam belanja sesuatu 

juga kita harus memperhatikan hal-hal lainnya seperti yang akan 

dijelaskan berikut dibawah ini:  

1. Mashlahah dalam Perilaku Konsumen Islami 

Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan 

memelihara kesejahterannya. Pola konsumsi pada masa kini 

lebih menekankan aspek pemenuhan keinginan material dari 

pada aspek kebutuhan yang lain. Perilaku konsumsi Islami 

berdasarkan tuntutan Al-Qur‟an dan hadis perlu didasarkan 
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atas rasionalitas yang disempurnakan yang mengintegrasikan 

keyakinan kepada kebenaran yang melampaui rasionalitas 

manusia yang sangat terbatas ini. Mashlahah perilaku 

konsumsi dalam islam sebagaimana terdapat dalam surat Al-

Baqarah ayat 168 dan surat Al-A‟raf ayat 31 yang berbunyi:  

                       

                

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah : 

168) 

                    

                

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah 

di setiap (memasuki) mesjid, makan dan 

minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-A‟raf : 31) 

Berdasarkan ayat diatas dapat kita pahami bahwa 

dalam melakukan konsumsi tidak boleh berlebihan kita 

harus bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana 

yang hanya sebuah keinginan, karena keinginan yang 

berlebih hanya akan menimbulkan sifat konsumtif. Akibat 

dari rasionalitas konsumsi yang lebih mendukung 

individualisme dan Self interest, maka keseimbangan umum 

tidak dicapai.Yang terjadi adalah munculnya sebagai 

ketimpangan dalam berbagai persoalan sosial ekonomi. 

Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan / 
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keinginan adalah tujuan dari aktifitas ekonomi Islam, dan 

usaha pencapaian itu adalah salah satu kewajiban dalam 

beragama (mashlahah).
 51

 

2. Kebutuhan dan Keinginan 

Imam Al-Ghazali telah membedakan dengan jelas 

antara keinginan (syahwat) dan kebutuhan (hajat). 

Kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan 

sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Lebih 

jauh Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya niat dalam 

melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari makna dan 

steril.
52

 Konsumsi dilakukan rangka beribadah kepada Allah 

SWT. Pandangan ini tentu sangat berbeda dari dimensi yang 

melekat pada konsumsi konvensional. Pandangan 

konvensional yang materialitas melihat bahwa konsumsi 

merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga, barang, 

pendapatan dan lain-lain tanpa memperdulikan pada dimensi 

spiritual karena hal itu di anggapnya berada diluar wilayah 

otoritas ilmu ekonomi. Mengenai konsumsi kebutuhan dan 

keinginan ini telah dibahas dalam surat Shaad ayat 26 yang 

berbunyi:   

...                   

                

Artinya: “...dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, 

Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 

Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat 

darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 

Karena mereka melupakan hari perhitungan.” 

(Q.S. Shaad : 26) 

                                                           
51Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2010), ed-1,Cet ke-3, h.61. 
52Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi IslamEkonomi Islam/P3EI, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Ed.1, h.130 
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Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu 

barang/jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor 

keinginan. Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang 

harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. 

Keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan sesorang 

yang jika dipenuhi tentu akan meningkatkan kesempurnaan 

fungsi manusia ataupun suatu barang. Ajaran Islam tidak 

melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun 

keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka 

martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini 

diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia 

diperintahan untuk mengonsumsi barang/jasa yang halal dan 

baik saja secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan 

ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu 

menambah mashlahah atau tidak mendatangkan mudharat.
53

 

F. Hipotesis  

Hipotesis menurut Sugiono adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah pada penelitian, dimana rumusan 

masalah telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.
54

 Dasar 

hipotesis yang melandasi penelitian ini adalah mengkaji tentang 

pengaruh kepercayaan dan kemudahan konsumen terhadap 

keputusan belanja online di marketplace Tokopedia menurut 

perspektif ekonomi islam.  

1. Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan 

Belanja Online di Marketplace Tokopedia   

Kepercayaan merupakan suatu hal yang penting bagi 

sebuah komitmen atau janji, dan komitmen hanya dapat 

direalisasikan jika suatu saat berarti. Kepercayaan ada jika 

para konsumen percaya bahwa penyedia layanan jasa 

tersebut dapat dipercaya dan juga mempunyai derajat 

integritas yang tinggi. Kepercayaan konsumen menurut 

                                                           
53 Ibid., h.132 
54 Ibid., h.63 
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Mowen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh 

konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen 

tentang objek, atribut, dan manfaatnya.
55

 Faktor kepercayaan 

sangat dibutuhkan dalam mejalin suatu hubungan, khususnya 

dalam hal ini adalah hubungan bisnis. Sudah menjadi suatu 

keharusan bagi pelaku usaha untuk mempertahankan 

hubungan baik dengan para konsumen untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang. Agar pelaku usaha dapat tetap 

bertahan, maka pelaku usaha harus mempunyai konsumen 

yang loyal dan percaya kepada ekselensi jasa / produk yang 

ditawarkannya.  

Sebuah kepercayaan menjadi sangat utama melihat 

seringnya terjadi  peristiwa kejahatan di era berkembangnya 

teknologi ini, maka faktor kepercayaan adalah hal utama 

yang harus benar-benar diperhatikan oleh para pembisnis 

online. Faktor kepercayaan ini mempunyai konsep bahwa 

konsumen percaya terhadap keandalan pihak pemasar online 

yang dapat meyakinkan dan memberi jaminan saat 

bertransaksi online. Kepercayaan inilah yang nantinya 

memberikan persepsi kepada konsumen bahwa transaksi 

online ini dapat dipercaya. Kepercayaan konsumen pada 

website online shopping atau marketplace dapat terlihat pada 

popularitas dan rating website online dan marketplace 

tersebut. Semakin baik rating dan popularitas suatu website 

online dan marketplace, maka konsumen akan lebih yakin 

dan percaya untuk berbelanja online di marketplace tersebut. 

Kemudian, cara pemasar dalam memberikan keyakinan, 

menjamin keamanan transaksi, meyakinkan bahwa transaksi 

akan diproses setelah konsumen melakukan pembayaran, 

juga berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen terhadap 

pemasar. 

 

Semakin berkembangnya teknologi, maka semakin 

                                                           
55 Rifqi Suprapto dan M.Zaky Wahyuddin Azizi, Buku Ajar Manajemen 

Pemasaran, (Ponorogo: Myria Publisher, 2020), h.21 
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rawan pula kejahatan yang terjadi pada online shopping. Hal 

tersebut dapat dilihat pada situs-situs online shopping, 

banyak penjual fiktif yang produknya pun berupa barang 

fiktif. Kepercayaan seseorang / konsumen dapat berdampak 

pada kelangsungan bisnis, ketika konsumen memiliki rasa 

kepercayaan yang tinggi maka dapat membawa dampak yang 

positif kepada pelaku usaha begitupun sebaliknya, ketika 

pelaku usaha tidak mampu memberikan kepercayaan kepada 

konsumennya maka dapat membawa dampak yang negatif. 

Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Bobby Esa Pratama dengan 

judul “Kepercayaan, Kualitas Informasi dan Persepsi Risiko 

Terhadap Keputusan Pembelian di Shopee (Studi Kasus pada 

Masyarakat Kecamatan Mandan Kabupaten Bengkalis)”, 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan 

berpengaruh terhadap variabel Keputusan Pembelian di 

Shopee pada masyarakat Kecamatan Mandau.
56

 Berdasarkan 

atas kajian teori dan penelitian sebelumnya maka dirumuskan 

hipotesis pada variabel kepercayaan sebagai berikut:  

H0  : Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel 

kepercayaan terhadap keputusan belanja online di 

marketplace Tokopedia.  

H1 : Terdapat pengaruh signifikan variabel kepercayaan 

terhadap keputusan belanja online di marketplace 

Tokopedia. 

2. Pengaruh Kemudahan Konsumen Terhadap Keputusan 

Belanja Online di Marketplace Tokopedia   

Kemudahan merupakan suatu bentuk loyalitas yang 

diluncurkan oleh pelanggan supaya menghasilkan produk-

produk atau layanan yang efisien, nyaman, dan relatif mudah. 

Sedangkan pada pengertian lain, kemudahan penggunaan 

                                                           
56 Bobby Esa Pratama, “Kepercayaan, Kualitas Informasi dan Persepsi 

Risiko Terhadap Keputusan Pembelian di Shopee (Studi Kasus pada Masyarakat 

Kecamatan Mandan Kabupaten Bengkalis)”, Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 

(Pekanbaru : 2019), h.1 
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didefinisikan sebagai suatu tingkat atau keadaan dimana 

seseorang yakin bahwa dengan menggunakan sistem tertentu 

tidak diperlukan usaha apapun (free of effort) atau teknologi 

tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna.
57

 

Kemudahan dalam penggunaan adalah salah satu hal yang 

menjadi pertimbangan bagi pembeli online, kemudahan 

penggunaan didefinisikan sebagai seberapa besar teknologi 

komputer dirasakan relatif mudah untuk dipahami dan 

digunakan. Faktor kemudahan ini terkait dengan bagaimana 

operasional bertransaksi secara online. Pada saat pertama kali 

bertransaksi online biasanya calon pembeli akan mengalami 

kesulitan, karena faktor keamanan dan tidak tahu cara 

bertransaksi secara online pembeli cenderung mengurungkan 

niatnya untuk berbelanja online. Disisi lain ada juga beberapa 

calon pembeli yang berinisiatif untuk mencoba karena 

mereka telah mendapatkan informasi tentang cara 

bertransaksi online. Dengan menyediakan layanan dan 

petunjuk bagaimana cara bertransaksi online, mulai dari cara 

pembayaran, dan fitur pengisian form pembelian. 

Persepsi individu berkaitan dengan kemudahan dalam 

menggunakan komputer merupakan tingkat di mana individu 

mempercayai bahwa menggunakan sistem tertentu akan 

bebas dari kesalahan. Persepsi ini kemudian akan berdampak 

pada perilaku, yaitu semakin tinggi persepsi seseorang 

tentang menggunakan suatu sistem, semakin tinggi pula 

tingkat pemanfaatan terhadap teknologi informasi.
58

 Hal ini 

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Danu 

Iswara dengan judul “Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, 

Kualitas Informasi, dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan 

Pembelian (Studi pada Pengguna Media Sosial Instagram di 

                                                           
57 Khusnul Khotimah dan Febriansyah, “Pengaruh kemudahan penggunaan, 

kepercayaan konsumen & kreativitas iklan terhadap minat beli konsumen online-

shop”, Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Vol 1, No.1, (Jakarta: 2018), 

h.21  
58Inas Rafidah, “Analisis Keamanan, Kemudahan dan Kepercayaan 

Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di Lazada”, Jurnal Ilmu dan Riset 

Manajemen, Vol.6 No.2, (Surabaya: 2017), h.1 
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Kota Yogyakarta), yang menunjukkan hasil bahwa terdapat 

terdapat pengaruh positif kemudahan terhadap keputusan 

pembelian pada pengguna media sosial, dibuktikan dari nilai 

t hitung sebesar 2,549. Berdasarkan penjelasan sebelumnya 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H0  : Tidak terdapat pengaruh signifikan variabel 

kemudahan konsumen terhadap keputusan belanja 

online di marketplace Tokopedia.  

H1 : Terdapat pengaruh signifikan variabel kemudahan 

konsumen terhadap keputusan belanja online di 

marketplace Tokopedia. 

3. Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Konsumen 

Secara Simultan Terhadap Keputusan Belanja Online di 

Marketplace Tokopedia   

Perilaku konsumen dalam melakukan keputusan 

pembelian / belanja dapat dipengaruhi oleh berbagi faktor, 

salah satunya adalah oleh faktor kepercayaan dan 

kemudahan. Kepercayaan yang kuat dan kemudahan yang 

diberikan akan memberikan dorongan kepada konsumen 

untuk mengambil sebuah tindakan keputusan pembelian. Hal 

ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Inas Rafidah 

dengan judul “Analisis Keamanan, Kemudahan dan 

Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online 

di Lazada”, menunjukkan hasil bahwa dari ketiga variabel 

menunjukkan hasil yang berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian secara online di Lazada. Berdasarkan pada 

penjelasan tersebut maka hipotesis ditetapkan sebagai 

berikut:  

H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel kepercayaan dan kemudahan konsumen secara 

simultan terhadap keputusan belanja online di 

marketplace Tokopedia. 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 



 51 

kepercayaan dan kemudahan konsumen secara 

simultan terhadap keputusan belanja online di 

marketplace Tokopedia.  

 

G. Kerangka Berfikir  

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori-teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.
59

 Adapun 

kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Kerangka berfikir diatas menggambarkan bagaimana 

variable dependen (X) yaitu Faktor Kepercayaan dan faktor 

kemudahan dalam mempengaruhi variable independen (Y), 

dimana variable independen disini adalah keputusan belanja 

online masyarakat.   

Faktor kepercayaan sangat erat dengan keputusan belanja 

konsumen, kepercayaan yang kuat akan sesuatu hal akan 

menggerakan pikiran dan tindakan seseorang, dimana 

kepercayaan ini didapat dari bukti nyata ataupun respon para 

pembeli sebelumnya akan suatu produk yang dijual. Respon 

positif ataupun negative akan sangat berdampak pada pandangan 

konsumen. Konsumen akan dapat dengan mudah memutuskan 

akan membeli atau tidak dengan rasa keyakinannya atau 

kepercayaannya atas suatu produk tersebut.  

                                                           
59 Sugiono, Metode Penelitian..., H. 283 

Kepercayaan (X1) 

Keputusan Belanja 

(Y) 

Kemudahan (X2) 
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Selain kepercayaan, faktor kemudahan dalam melakukan 

transaksi belanja online dapat mempengaruhi konsumen, tidak 

jarang konsumen akan merasa malas menggunakan suatu aplikasi 

marketplace hanya karena sulit dalam akses / prosesnya. Tahapan  

pembelian barang pada marketplace yang rumit dapat 

menyebabkan kebingungan pada konsumen itu sendiri, sehingga 

dengan adanya tahapan-tahapan yang mudah pada suatu aplikasi 

marketplace akan dapat mempengaruhi penggunanya.     
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