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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 2.1. E- Marketing 

 Pengertian tentang E-Marketing menurut Armstrong dan Kottler 

(2004:74) adalah sebagai berikut: E-Marketing adalah sisi pemasaran dari E-

Commerce, yang terdiri dari kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan 

sesuatu, mempromosikan, dan menjual barang dan jasa melalui internet. 

Menurut American Marketing Association yang dikutip oleh Kleindl dan 

Burrow (2005) marketing adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari ide 

atau pemikiran konsep, harga, promosi dan distribusi. Marketing dapat 

diartikan lebih sederhana yakni pembangunan dan pemeliharaan hubungan 

yang saling memuaskan antara perusahaan dan konsumen. Saat ini marketing 

telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Aktivitas 

marketing menjadi lebih luas dengan adanya internet. Penggunaan internet 

dan fasilitas yang ada di dalam internet untuk melakukan aktivitas marketing 

dikenal sebagai e-marketing (Kleindl dan Burrow, 2005). Menurut Boone dan 

Kurtz (2005) e-marketing adalah salah satu komponen dalam e-commerce 

dengan kepentingan khusus oleh marketer, yakni strategi proses pembuatan, 

pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang dan jasa kepada pangsa 

pasar internet atau melalui peralatan digital lain. Sedangkan menurut Strauss 

dan Frost (2001) e-marketing adalah penggunaan data dan aplikasi elektronik 

untuk perencanaan dan pelaksanaan konsep, distribusi, promosi, 
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serta penetapan harga untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan 

individu dan organisasi. 

2.2. Security 

Security erat kaitannya dengan brand trust. Ha (2002) menyatakan bahwa 

brand trust ini mempengaruhi berbagai faktor yang penting saat melakukan 

aktivitas e-commerce. Salah satu faktor tersebut adalah security. 

Keamanan mengacu pada penilaian terhadap keamanan jaringan perdagangan 

elektronik (e-commerce) seperti garansi,kontrak, ataupun prosedur lainnya ada 

dan berjalan dengan baik (McKnight,2002, Shapiro, 1987 ). Konsumen yang 

merasa aman bertransaksi melalui internet akan cenderung percaya terhadap 

website yang menyediakan pelayanan perdagangan electronic ( e-commerce) 

(Gefen, 2003 danMacKnight, 2002). 

Pengaruh security terhadap kepercayaan khususnya brand trust diteliti oleh 

Hoffman et al. (1998), Keeney (1999), Reichheld dan Schefter (2000),Salisbury et 

al. (2001) Tan (1999). Hasil penelitian menunjukan bahwa security seharusnya 

memiliki pengaruh terhadap brand trust. 

Hasil penelitian diatas diperkuat dengan penelitian Krishnamurthy (2001) 

yang menunjukan suatu website akan semakin dikenal jika consumer memiliki 

pengalaman positif terkait keamanan saat menggunakan website. 

2.3. Perceived Risk 
	

Persepsi konsumen terhadap pembelian barang secara online mungkin 

berhubungan dengan pengalaman konsumen itu sendiri, oleh karena itu 

perusahaan penjual produk atau jasa online akan memberi tahu kemungkinan 
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Perceived Risk apa saja yang didapat oleh konsumen yang belum berpengalaman 

dalam berbelanja online. Faktor lain yang mempengaruhi kepercayaan merek 

adalah risiko yang dirasakan konsumen. Kepercayaan konsumen pada sebuah 

merek dipengaruhi oleh tingkat risiko yang mereka anggap melekat pada suatu 

produk / jasa tersebut. Risiko yang dirasakan konsumen dapat diklarifikasikan 

dalam hal risiko ekonomi, yaitu kerugian moneter dari keputusan pembelian yang 

dilakukan secara online. Jumlah risiko yang dirasakan konsumen dalam transaksi 

pembelian online tentu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan yang mungkin 

mereka miliki pada suatu merek.  

Para konsumen yang sudah berpengalaman dengan pembelian online 

akan lebih cepat menemukan kebutuhan yang mereka cari melalui internet. 

Pengalaman tersebut akan menurunkan perceived risk pada konsumen. 

Pengalaman mereka tentang transaksi online akan berdampak positif dalam 

pembelian secara online (G. Pires, John Stanton, Andrew E, 2004). Konsumen 

yang sudah mempunyai pengalaman dalam berbelanja online di internet 

mempunyai persepsi yang berbeda dengan mereka yang belum mempunyai 

pengalaman berbelanja secara online sehingga tingkat risiko yang dirasakan 

berbeda. 

Risiko berarti situasi dimana konsumen tidak mengetahui konsekuensi dari 

alternatif atau kemungkinan terjadinya kerugian dari hasil pembelian yang 

dilakukan (Ha, 2002). Menurut Tan (1999), persepsi konsumen atas risiko yang 

muncul pada jual beli secara online lebih tinggi daripada persepsi konsumen atas 

resiko jua beli secara langsung (Ha, 2002). Hubungan tingkat kepercayaan 
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konsumen terhadap resiko adalah apabila konsumen sudah percaya pada belanja  

online, maka konsumen sudah mengetahui resiko apa yang akan ada, jika 

konsumen melakukan transaksi online beberapa kali dan transaksi tersebut sesuai 

(barang atau jasa yang diterima sesuai harapan, keamanan data saat transaksi, dan 

saat pembayaran) maka resiko akan berkurang.  

2.4. Positive WOM (Word of Mouth) 

Konsumen sebagai sasaran bidik sebuah produk memiliki potensi yang  

besar untuk memasarkan produk yang dipasarkan. Bagaikan virus yang dapat 

melakukan penyebaran sangat cepat yang semula hanya diawali oleh satu orang 

yang memiliki jaringan luas, dapat memberikan pengaruh terhadap pemasaran 

sebuah produk. Pada saat produk memiliki nilai positif akan memiliki peluang 

yang sangat besar untuk direkomendasikan oleh konsumen kepada konsumen 

yang lain. Pada pengusaha perlu untuk lebih fokus dalam menjalankan positif 

Word of Mouth. Positif Word of Mouth menjadi sebuah faktor yang menentukan 

karena orang yang membeli produk dipengaruhi oleh referensi dari orang lain.  

Komunikasi dari mulut ke mulut (WOM) umumnya didefinisikan sebagai 

komunikasi informal tentang karakteristik dari bisnis atau produk yang terjadi 

antara konsumen (Westbrook, 1987).  

Yang paling penting, memungkinkan konsumen untuk mengerahkan baik 

informasi dan pengaruh normatif pada evaluasi produk dan niat pembelian sesama 

konsumen (Bone, 1995; Ward dan Reingen, 1990). Consumer dapat memperoleh 

informasi untuk membeli produk tertentu melalui komunikasi WOM yang disebut 

"cyberbuzz" di internet (Herr et al., 1991). Penelitian mendukung bahwa positif 

Analisis Pengaruh Persepsi..., Florencia Agustina Hartono, FB UMN, 2017



23	

WOM lebih mempengaruhi perilaku dibandingkan iklan. Pada proses ini, WOM 

yang positif membantu consumer dalam mengolah kepercayaan yang baik 

terhadap sebuah merek pada transaksi e-commerce. 

Dapat disimpulkan bahwa website yang dibangun dari positif WOM 

mempunyai level kepercayaan yang lebih baik daripada iklan dari media yang 

lain. 

2.5. Informativeness 

Informativeness (keinformatifan) dapat diartikan sebagai kemampuan dari 

sebuah media untuk menginformasikan kepada konsumen tentang alternatif 

produk sedemikian sehingga pembelian menghasilkan kemungkinan kepuasan 

paling besar yang dapat dihasilkan (Ducoffe, 1995). Hoffman & Nofak, 1996, 

berpendapat bahwa informativeness dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan 

dari sebuah media dalam menyampaikan informasi kepada konsumen dalam 

rangka mencukupi kebutuhan mereka. Menurut (Gao dan Koufaris, 2006), 

informativeness menjadi penting dalam pembentukan sikap konsumen ke situs 

website online, serta iklan televisi. Kualitas informasi berpengaruh langsung pada 

persepsi konsumen atas produk yang ditawarkan. Pesan informatif akan menarik 

perhatian pengguna dan memotivasi mereka untuk menyebarkan pesan ke orang 

lain melalui jaringan sosial atas keinginannya.  

Faktor infotmativeness berperan penting dalam ketertarikan dan keputusan 

pembelian konsumen, jika informasi yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai 

dengan apa yang diberikan, maka konsumen dapat merasa kecewa, dan akan 

menciptakan pengalaman berbelanja yang buruk bagi konsumen tersebut. 
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Kualitas Informasi mengacu kepada persepsi pelanggan dari karakteristik dan 

penyajian informasi yang disediakan pada website online shopping. Semakin 

banyak konsumen tahu tentang informasi produk atau jasa yang ingin dibeli, 

terutama yang memiliki reputasi baik, maka konsumen akan memiliki Brand 

Trustyang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang mempunyai sedikit 

informasi (Ha, 2004). 

2.6. Brand Trust 

Brand trust didefinisikan sebagai rasa aman yang dimiliki oleh pemakai 

produk, dalam interaksinya dengan sebuah merek yang didasarkan pada persepsi 

bahwa merek tersebut dapat dipercaya dan memperhatikan kepentingan dan 

kesejahteraan konsumen, (Keller 1993). Kepercayaan merek merupakan sebuah 

perilaku kerelaan konsumen pada umumnya untuk bergantung pada kemampuan 

merek tersebut menggambarkan fungsi produknya, (Chaudhuri & Holbrook 

2001). 

Brand Trust memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

keberlangsungan sebuah merek, karena jika sebuah merek sudah tidak dipercayai 

lagi oleh konsumen maka produk dengan merek tersebut akan sulit untuk 

berkembang di pasar. Namun sebaliknya jika merek tersebut dipercayai oleh 

konsumen, maka produk dengan merek tersebut akan dapat terus berkembang di 

pasar. Kepercayaan yang didapat konsumen dari perusahaan akan menjadi 

keunggulan tersendiri bagi perusahaan. Didalam bisnis online shopping tingkat 

kepercayaan konsumen lebih tinggi, karena pada dasarnya konsumen dengan 

pihak perusahaan tidak terlibat secara langsung atau bertatap muka, akan tetapi 
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antara konsumen dengan perusahaan hanya melakukan komunikasi jarak jauh. 

Disamping itu produk yang ditawarkan perusahaan hanya dalam bentuk foto yang 

dipajang melalui website online shopping 

Dapat disimpulkan bahwa brand trust memiliki peran yang sangat penting 

dalam menjaga loyalitas konsumen terhadap merek tertentu. Brand trust yang 

dimiliki merupakan jaminan dari kualitas dan service yang dimiliki oleh merek 

tersebut. 

2.7. Brand Commitment 

Konsep dari Brand Commitment atau komitmen merek terkait dengan 

loyalitas consumer terhadap merek produk tertentu mendapatkan peningkatan  

perhatian pada perilaku konsumen (Martinand dan Goodell,1991). Seperti 

kepercayaan merek, komitmen atau Brand Commitment merupakan unsur penting 

untuk jangka panjang yang menentukan kesuksesan hubungan dengan konsumen 

(Dwyer et al, 1987; Morgan dan Hunt, 1994).  Konsumen yang setia akan 

membicarakan, merekomendasikan, dan menganjurkan pada orang lain untuk 

memakai yang sama. Jika proses ini dapat terus berlanjut maka selain dapat 

mempertahankan konsumen lama, pengusaha dapat menarik konsumen baru. 

Komitmen pelanggan terhadap suatu produk atau jasa juga mempengaruhi pangsa 

pasar, bila semakin banyak jumlah pelanggan yang berkomitmen terhadap suatu 

merek, maka semakin stabil pangsa pasar merek tersebut. 

Menurut penelitian terbaru, kepercayaan merek memainkan peran 

penting sebagai variabel yang menghasilkan komitmen pelanggan (Delgado-
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Ballester dan Munuera-Alema'n, 2001). Oleh karena itu, di website kepercayaan 

merek dapat mempengaruhi komitmen dalam website. 

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kepercayaan terhadap suatu 

merek pada website, maka semakin tinggi juga brand commitment yang dimiliki 

oleh konsumen. 

2.8. Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Publikasi Judul Temuan Inti 

1. Hong Youl 

Ha (2004) 

Journal of 

Product & 

Brand 

Management 

Factors influencing 
consumer 
perceptions of 
brand trust online 

• Pengaruh 

Security 

terhadap 

Brand trust 

• Pengaruh 

Perceived 

Risk terhadap 

Brand Trust  

• Pengaruh 

Positive Word 

of Mouth 

terhadap 

Brand Trust 

• Pengaruh 

Informativene

ss terhadap 

Brand Trust 

• Pengaruh 

Brand Trust 

terhadap 
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Brand 

Commitment 

2. Gregg dan 

Walczak 

(2010) 

Electron 

Commer Res 

(2010) 

“The relationship 

between website 

quality, trust and 

price premiums at 

onlince auctions” 

• Pengaruh 

Website 

Quality 

terhadap 

Brand Trust 

3. Long Yi dan 

Ching (2010) 

Journal of 

Product and 

Brand 

Management 

“The influence of 

corporate image, 

relationship 

marketing and trust 

on purchase 

intention : the 

moderating effects 

of word-of-mouth” 

• Pengaruh 

Brand Trust 

terhadap 

Repurchase 

Intention. 

4. Syed dan 

Yasin (2010) 

International 

Journal of 

Research in 

Marketing 

“What factor 

influence online 

brand trust: 

evidence from 

online tickets buyers 

in Malaysia” 

• Pengaruh 

Security 

terhadap 

Brand Trust. 

• Pengaruh 

WOM terhadap 

brand Trust 

• Pengaruh 

quality 

information 

terhadap 

Brand Trust 
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2.9. Model Penelitian 

Dalam penelitian ini, akan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

brand trust dan commitment yaitu security, perceived risk, positive WOM, 

informativeness. Peneliti tidak merubah bentuk model penelitian dari jurnal utama 

yaitu Hong Youl Ha (2004) tersebut dan dijadikan sebagai model penelitian. 

Untuk itu berdasarkan pada penelitian terdahulu maka kerangka model penelitian 

ini  adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Model Penelitian  
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2.10. Hipotesis 

2.10.1. Pengaruh Security terhadap Brand Trust 

Dalam penelitian ini, faktor pertama yang akan diteliti adalah security atau 

keamanan. Menurut Wilson (1998) dan Ratnasingham (1998) yang menggunakan 

model e-trust sebagai salah satu contoh sosiologis untuk mendemonstrasikan 

bahwa “kepercayaan pada website (Web of Trust)” pada kenyataanya tidak lebih 

mudah dan juga mengganggu pada keamanan pribadi dari pada sebuah “Public 

Key Infrastuctur” yang dapat dijelaskan sebagai suatu kerangka kerja yang 

memungkinkan integrasi dari berbagai layanan yang berhubungan dengan 

kriptografi (Ilmu yang mempelajari teknik matematika yang berhubungan dengan 

aspek keamanan informasi).  

Menurut Nuseir et al (2010) keeamanan merupakan salah satu variabel yang 

paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen melalui internet. 

Pengaruh keamanan pada brand trust telah diteliti oleh Hoffman et al. 

(1998), Keeney (1999), Reichheld dan Schefter (2000), Salisbury et al. (2001) 

Tan (1999). Khususnya, menurut Tractinsky et al. (1999) mengemukakan bahwa 

kapabilitas utama antara reputas dan keamanan adalah brand trust. Menurut 

penelitian Ha (2004) memiliki hipotesis bahwa security tidak berpengaruh positif 

terhadap brand trust. Dengan menjaga keamanan informasi yang diberikan, tidak 

mempengaruhi konsumen dalam bertransaksi menggunakan jasa Airbnb, 

konsumen tetap merasa nyaman menggunakan jasa Airbnb. 

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian lain dan pertimbangan di atas maka 

hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 
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H1: Terdapat pengaruh security terhadap brand trust. 

 

2.10.2. Pengaruh antara Perceive Risk dan Brand Trust 

Selain Security, Perceive Risk yang positif dari suatu organisasi akan 

mempunyai dampak yang penting bagi perusahaan. Kepercayaan konsumen pada 

sebuah merek dipengaruhi oleh tingkat risiko yang mereka anggap melekat pada 

produk. Dalam konteks ini, risiko yang dirasakan konsumen dapat diklarifikasikan 

dalam hal risiko ekonomi, yaitu kerugian moneter dari keputusan yang dilakukan 

secara online. Risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pembelian secara online 

tentu saja mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen pada bisnis online. 

Semakin tinggi tingkat risiko yang mungkin terjadi akan menurunkan 

kepercayaan konsumen dalam pembelian secara online. Menurut Ling et al 

(2011), Rong et al, (2007) memberikan bukti bahwa risiko memiliki pengaruh 

yang negatif terhadap kepercayaan konsumen pada bisnis online. Untuk 

menciptakan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk atau jasa tentunya 

bukan merupakan suatu hal yang mudah. Dengan potensi kerugian yang dimiliki 

konsumen, tidak mempengaruhi konsumen untuk tetap menggunakan jasa Airbnb, 

konsumen tetap memilih menggunakan jasa Airbnb untuk memesan penginapan 

saat bepergian. 

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

H2: Terdapat pengaruh Perceive Risk terhadap Brand Trust. 
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2.10.3. Pengaruh antara Positive e-WOM dan Brand Trust 

Adanya internet menciptakan sebuah paradigma baru dalam komunikasi 

Word of Mouth dan inilah awal munculnya istilah electronic Word of Mouth 

(eWOM). Fenomena eWOM dianggap sebagai evolusi dari komunikasi tradisional 

interpersonal menuju generasi baru dari cyberspace. Cyberspace adalah tempat 

berlangsungnya percakapan jarak jauh, tempat dimana dua orang secara aktual 

akan bertemu dan berkomunikasi (Sterling, 1992). WOM yang positif merupakan 

salah satu upaya untuk membangun kepercayaan terhadap suatu merek, (Jansen et 

al. 2009), artinya eWOM sangat menentukan brand trust. eWOM dilakukan oleh 

konsumen yang dapat mengindikasikan bahwa informasi tersebut layak untuk 

dipercaya, ketika informasi tersebut diberikan oleh perusahaan tidak memiliki 

tendensi untuk mengambil keuntungan secara finansial. eWOM memiliki efek 

yang kuat pada proses membangun kepercayaan dalam proses pembelian (East et 

al. 2008).  

Penelitian Fournier (1998), Ward dan Lee (2000) menemukan bahwa 

WOM mempengaruhi brand trust. Semakin positif informasi yang disebarluaskan 

dari konsumen kepada konsumen lainnya, maka akan menimbulkan tingkat 

kepercayaan yang baik. Dengan informasi positif yang didapat konsumen, 

konsumen menjadi nyaman menggunakan jasa Airbnb untuk bepergian atau 

travelling. 

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis yang akan 

diuji  dalam penelitian ini adalah:  
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H3: Terdapat pengaruh Positive Electronic Word-of Mouth 

terhadap brand trust. 

2.10.4. Pengaruh antara Informativeness dan Brand Trust 

Faktor infotmativeness berperan penting dalam ketertarikan dan keputusan 

pembelian konsumen, jika informasi yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai 

dengan apa yang diberikan, maka konsumen dapat merasa kecewa, dan akan 

menciptakan ketidak percayaan kepada suatu merek. 

Kualitas Informasi mengacu kepada persepsi pelanggan dari karakteristik dan 

penyajian informasi yang disediakan pada website online shopping.  

Dengan kelengkapan informasi yang diberikan Airbnb, konsumen 

menjadikan Airbnb sebagai pilihan utama dalam memesan tempat peninapan saat 

berlibur. 

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah: 

H4: Terdapat pengaruh informativeness terhadap brand trust. 

2.10.5. Pengaruh antara Brand Trust dan Brand Commitment 

Konsep brand commitment terkait dengan loyalitas konsumen terhadap 

brand tertentu (martinand dan Goodell, 1991). Menurut Hess (2005), 

mendefinisikan brand commitment sebagai salah satu hubungan atau sifat 

tertinggi yang meliputi keyakinan , sikap dan perilaku terhadap hubungan dengan 

brand tersebut. Penelitian Ha (2004), menemukan bahwa adanya pengaruh positif 

dari brand trust terhadap brand commitment. Menurut (Degodo-Ballester dan 
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Munuera Aleman dalam Ha 2004) mengatakan bahwa brand trust berberan 

sebagai kunci utama yang dapat menghasilkan komitmen dari konsumennya. 

Dengan kenyamana yang didapat saat bertransaksi menggunakan jasa 

Airbnb, konsumen berniat menjadi loyal untuk menggunakan jasa Airbnb sebagai 

tempat pemesanan penginapan saat berlibur atau travelling. 

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah: 

H5: Terdapat pengaruh brand trust terhadap brand commitment
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