
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 E-commerce 

 E-commerce adalah sub sektor dari e-business yang fokus terhadap 

transaksi (Strauss dan Frost, 2009). Menurut Laudon dan Traver (2014) e-

commerce adalah pengguna internet, web, dan aplikasi untuk bertransaksi bisnis. 

Secara umum, digital memungkinkan transaksi komersial antara individu dengan 

individu maupun dengan perusahaan.  

 Menurut Chaffey dan Smith (2007) e-commerce dapat dijelaskan sebagai 

semua interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya orang 

mengira bahwa e-commerce berarti penjualan dan pembelian yang dilakukan 

secara online, tetapi sebenarnya e-commerce mencakup semua interkasi seperti 

permintaan informasi tambahan dari pihak konsumen yang juga termasuk dalam 

e-commerce. 

2.1.1 E-commerce B2B 

 Moodley et al., (2001) Mengungkapkan bahwa b2b e-commerce 

merupakan sebuah transaksi yang terjadi secara online antara sebuah perusahaan 

dengan atasan maupun bawahannya yang merupakan partner dari perusahaan 

tersebut yang melakukan kerjasama perdagangan. Biasanya kerjasama ini 

bertujuan untuk meminimalkan biaya dan mendapatkan keuntungan yang lebih. 
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2.1.2 E-commerce B2C 

Menurut Laudon dan Traver, (2014) e-commerce b2c merupakan bisnis penjualan 

barang dan jasa  yamg terjadi secara online antara sebuah perusahaan kepada 

konsumen akhir (individu). 

2.1.3 E-commerce C2C 

Menurut Laudon dan Traver (2014) e-commerce c2c merupakan transaksi jual-

beli yang terjadi secara online antara konsumen yang satu dengan konsumen 

lainnya, misalnya seseorang yang menjual barang miliknya, seperti properti, 

kendaraan, dan hal-hal apa saja yang ingin dijual oleh seorang individu kepada 

individu lainnya yang terjadi secara online 

2.2 E-Marketing 

 Menurut Kurtz dan Bone (2010) e-marketing memiliki keterkaitan yang 

sangat dekat dengan online marketing atau dapat dikatakan bahwa e-marketing 

adalah online marketing. E-marketing adalah proses strategi dari membuat, 

mendistribusikan, mempromosikan dan menghargai barang dan jasa kepada target 

market melalui internet atau alat digital lainnya. 

 E-marketing adalah proses pemasaran yang berbasis teknologi. Teknologi 

ini digunakan dalam proses penyampaian, mengkomunikasikan, dan membuat 

nilai suatu barang ke konsumen. (Strauss dan Frost, 2009). 

2.3 Pre-loved Product 

 Menurut Turunen (2016) “Pre-loved goods” adalah barang yang pernah 

digunakan dan dimiliki oleh orang lain. Xu et al., (2014) mengungkapkan 

meskipun industri barang pre-loved memiliki banyak peminatnya, namun 
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terdapat beberapa kekhawatiran khususnya di wilayah barat terkait 

penggunaan barang pre-loved yang telah digunakan oleh pemilik sebelumnya. 

Hal-hal yang membuat khawatir seperti  adanya kontaminasi, penyakit 

menular dari pemilik sebelumnya yang mungkin dapat membahayakan dan 

mengakibatkan kematian (Hansen, (2010) dalam Xu et al., (2014)). Meskipun 

adanya beberapa kekhawatiran yang dirasakan tersebut, industri barang pre-

loved tetap mengalami peningkatan dan konsumen yang bertambah banyak. 

Menurut Charbonneau, (2008) dalam Xu et al., (2014) kesuksesan industri 

barang pre-loved dimasa sekarang sangat erat kaitannya dengan adanya 

barang yang sudah tidak ingin digunakan lagi oleh pemiliknya atau yang biasa 

disebut dengan disposal goods dan adanya permintaan terkait barang pre-

loved atau yang disebut dengan buying pre-loved product. Terdapat beberapa 

cara terkait barang-barang yang sudah tidak ingin digunakan tersebut, seperti 

donasi kepada toko-toko yang menjual barang bekas, diberikan kepada 

keluarga dan teman, di daur ulang, dan dijual melalui garage sales, flea 

market, dan lain-lain.  

 Roux dan Guiot (2008) mengungkapkan bahwa buying pre-loved product 

atau  pembelian barang pre-loved adalah mengakuisisi barang yang telah 

sering digunakan sebelumnya ditempat yang spesifik. Roux dan Guiot (2008) 

menjelaskan bahwa keuntungan dari membeli barang pre-loved dikarenakan 

harganya yang telah mengalami depresiasi dikarenakan telah digunakan oleh 

pemilik sebelumnya.Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli barang pre-loved, 

khususnya dalam hal ini adalah tas.   
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2.4 Subjective Norm 

 Menurut Venkatesh et al., (2003) social influence juga dapat diartikan 

sebagai subjective norm, social factors, atau image. Fishbein and Ajzen 

(1975) dalam Xu et al., 2014 menyarankan bahwa niat perilaku konsumen 

tidak hanya berdasarkan kepercayaan mereka saja, tetapi juga berdasarkan 

norma subjektif (Subjective norm) yang mereka lihat dari orang yang mereka 

anggap penting. Budaya di Indonesia menganut sistem collectivism (Teoh et 

al., 1999). Collectivism menyiratkan bahwa berada dalam sebuah kelompok 

adalah usaha dasar manusia, sehingga sering melibatkan keanggotaan 

kelompok terhadap diri sendiri (Schiffman dan Kanuk, 2010). Xu et al., 

(2014) mengartikan Subjective norm sebagai persepsi konsumen menurut 

pendapat orang yang dianggap penting dalam berperilaku. Selain itu, menurut 

Wan et al., (2017) mengartikan Subjective norm sebagai persepsi tekanan 

sosial dari orang yang dianggap penting. Tekanan yang dirasakan oleh orang 

lain yang dianggap penting (orang tua, kerabat) untuk bertindak atau tidak, 

akan mempengaruhi niat perilaku orang tersebut. Sedangkan, social influence 

didefinisikan sebagai sejauh mana konsumen merasa bahwa orang lain yang 

dianggap penting percaya bahwa mereka harus menggunakan produk atau jasa 

tersebut (Venkateshet al., 2012). Contoh dari social influence adalah keluarga, 

orang tua, teman, tetangga, pemerintah, ataupun dokter (Muhammad & Ghani, 

2016). Dalam hal ini tentunya pentingnya pendapat orang yang terdekat 

dengan konsumen untuk membeli tas pre-loved. 

 Berdasarkan uraian tersebut, definisi social influence sebagai sejauh mana 

konsumen merasa bahwa orang lain yang dianggap penting percaya bahwa 
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mereka harus menggunakan produk atau jasa tersebut. (Venkatesh et al., 

2012)  

Penelitian ini akan menggunakan pengukuran sebagai berikut : 

Venkatesh et al., (2012) 

1. Orang yang penting bagi saya berpendapat bahwa sebaiknya saya membeli 

tas pre-loved di Tinkerlust 

Chen et al., (2011) 

2. Sebelum membeli tas pre-loved di Tinkerlust, saya akan bertanya terlebih 

dahulu pendapat orang yang berpengaruh Terhadap saya  mengenai merek 

tas yang bagus 

Penulis menambahkan beberapa pengukuran sebagai berikut 

3. Fashion blogger mempengaruhi saya untuk membeli tas pre-loved di 

Tinkerlust 

4. Media mempengaruhi saya untuk membeli tas pre-loved di Tinkerlust 

2.5 Need For Status 

 Status adalah suatu bentuk kekuatan yang terdiri dari rasa hormat, 

pertimbangan, dan iri hati dari orang lain, serta mewakili tujuan dari sebuah 

budaya (Eastman et al., 1999). Para ilmuwan membedakan status ke dalam 3 

jenis, yaitu status berdasarkan definisinya, status berdasarkan prestasi atau 

pencapaian, dan status berdasarkan konsumsi (Hayakawa 1963 dalam 

Eastman et al.,1999). Berhubungan dengan status, Dr. Abraham Maslow 

memiliki suatu teori mengenai motivasi manusia berdasarkan hirarki 

kebutuhannya secara universal, yang disebut sebagai Maslow’s Hierarchy of 

Needs (Schiffman dan Kanuk, 2010). Dalam teori hierarchy of needs yang 
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diutarakan oleh Maslow, need for status berada pada level 4, yang merupakan 

bagian dari ego needs (Schiffman dan Kanuk, 2010). Eastman et al., (1999) 

mengartikan need for status sebagai hasrat untuk membeli barang dan jasa 

untuk memenuhi status atau nilai prestis sosial yang didapatkan oleh pemilik. 

Konsumen dengan kebutuhan yang tinggi untuk memenuhi statusnya 

mengeluarkan sejumlah uang yang cukup banyak terhadap sebuah barang 

dengan tujuan dapat memenuhi statusnya. Sedangkan menurut Kishmeir et al., 

(1993) mengartikan need for status sebagai proses yang memotivasi seseorang 

untuk dapat memenuhi kebutuhannya dalam mempengaruhi orang lain terkait 

status yang dimiliki. Menurut O’Cass and Frost (2002),need for status 

didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan status atau sosial prestis dari 

mengakuisisi dan mengkonsumsi barang yang dianggap oleh seseorang atau 

orang lain yang signifikan memiliki status yang tinggi. 

 Berdasarkan uraian tersebut, definisi need for status adalah sebagai hasrat 

untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi status atau nilai prestis sosial 

yang didapatkan oleh pemilik (Eastman et al., 1999).  

Penelitian ini akan menggunakan pengukuran sebagai berikut: 

Eastman et al., (1999) 

1. Saya akan membeli sebuah tas dikarenakan tas tersebut memiliki merek 

2. Merek dari sebuah tas merupakan hal penting bagi saya 

Eastman et al., (2011) 

3. Tas akan lebih bernilai bagi saya jika tas tersebut dapat dipamerkan 

Bock et al., (2014) 

4. Saya tertarik untuk membeli sebuah tasjika tas tersebut bermerek 
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2.6 Bargain Hunting 

 Menurut Bardhi et al., (2005) bargain hunting adalah penghematan yang 

meluas dengan tujuan berlatih untuk menghemat. Bardhi et al., (2005) 

menganggap bargain hunting menjadi taktik konsumen untuk fokus pada 

penghematan uang dengan berbelanja barang pre-loved. Terdapat kesamaan 

antara price consciousness dengan bargain hunting. Cervellon et al., (2012) 

mengungkapkan bahwa bargain hunting adalah motivasi berbelanja untuk 

mendapatkan harga terendah atau potongan harga yang besar dengan 

berbelanja barang pre-loved. 

Berdasarkan uraian tersebut, definisi bargain hunting adalah motivasi 

berbelanja untuk mendapatkan harga terendah atau potongan harga yang besar 

dengan berbelanja barang pre-loved (Cervellon et al., (2012)). 

Penelitian ini akan menggunakan pengukuran sebagai berikut: 

Roux dan Guiot, (2008) 

1. Saya merasa akan suka berbelanja tas pre-loved karena saya mendapatkan 

tas dengan harga yang rendah  

2. Terdapat beberapa tas yang akan saya beli di Tinkerlust karena harganya 

paling murah dibandingkan dengan tempat lain 

3. Jika terdapat penawaran harga/diskon tas pre-loved, saya akan 

memanfaatkannya 

Guiot dan Roux, (2010) 

4. Yang akan saya sukai dari berbelanja di Tinkerlust adalah perasaan jika  

mendapat tas pre-loved dengan harga yang lebih murah dibandingkan 

dengan tempat lain 
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2.7 Product Risk 

 Menurut Kim et al., (2008) mengartikan product risk sebagai 

kekhawatiran yang berkaitan dengan produk itu sendiri, contohnya produk 

tersebut ternyata memiliki kecacatan. Menurut Forsythe dan Shi (2003), 

product risk mungkin akan berakibat pada pemilihan produk yang buruk, hal 

ini diakibatkan ketidakmampuan konsumen dalam menilai sebuah produk 

secara akurat yang dijual seacara online. 

Berdasarkan uraian tersebut, definisi product risk adalah kekhawatiran yang 

berkaitan dengan produk itu sendiri, contohnya produk tersebut ternyata 

memiliki kecacatan(Kim et al., 2008) 

Penelitian ini akan menggunakan pengukuran sebagai berikut : 

Forsythe et al., (2006) 

1. Jika saya membeli tas pre-loved di Tinkerlust, saya akan khawatir dengan  

kualitas tas karena saya tidak dapat menyentuh tas tersebut secara 

langsung 

2. Jika saya membeli tas pre-loved di Tinkerlust, saya akan khawatir dengan  

kualitas tas karena saya tidak dapat menilai tas tersebut secara langsung 

Wu et al., (2011) 

3. Jika saya membeli tas pre-loved di Tinkerlust, saya akan merasa khawatir 

jika kualitas tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang ada di website 

Peneliti menambahkan pengukuran sebagai berikut : 

4. Saya khawatir kualitas tas pre-loved di Tinkerlust akan cepat rusak 
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2.8 Financial Risk 

 Financial Risk menurut Masoud, (2013) adalah persepsi bahwa sejumlah 

uang tertentu mungkin hilang atau dibutuhkan untuk membuat produk bekerja 

dengan baik. Sedangkan menurut Zielke dan Dobbelstein (2007) dalam 

Beneke et al., (2012) mengatakan bahwa financial risk merupakan sebuah 

kemungkinan adanya kerugian yang didapatkan oleh konsumen terhadap 

pembelian sebuah produk. Menurut Kim et al., (2008), financial risk tidak 

hanya berkaitan dengan biaya, tetapi juga marketing channel (dalam hal ini 

internet), contohnya transaksi online mungkin terduplikasi dikarenakan 

adanya gangguan internet atau double-click ketika sedang terjadi proses 

pembelian. Disisi lain, Tsiros (2005) mengatakan bahwa financial risk adalah 

suatu persepsi bahwa terdapat kemungkinan barang yang dibeli tidak 

sebanding dengan jumlah uang yang telah dikeluarkan. Dalam topik ini 

tentunya financial risk yang ingin diketahui apakah uang yang dikeluarkan 

oleh konsumen dalam membeli produk pre-loved sebanding atau tidak. 

Berdasarkan uraian tersebut, definisi financial risk adalahsuatu persepsi 

bahwa terdapat kemungkinan barang yang dibeli tidak sebanding dengan 

jumlah uang yang telah dikeluarkan. 

Penelitian ini akan menggunakan pengukuran sebagai berikut: 

Wu et al., (2011) 

1. Jika saya membeli tas pre-loved di Tinkerlust, Saya akan khawatir bahwa 

uang yang saya keluarkan tidak sesuai dengan tas yang saya dapatkan 

2. Jika saya membeli tas pre-loved di Tinkerlust, saya khawatir bahwa 

pengeluaran tersebut adalah keputusan finansial yang tidak bijak 
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3. Menurut saya, membeli tas pre-loved di Tinkerlust merupakan cara yang 

buruk untuk membelanjakan uang 

Penulis menambahkan pengukuran sebagai berikut: 

4. Menurut saya, membeli tas pre-loved di Tinkerlust akan merugikan saya  

2.9 Perceived Value 

 Menurut Zeithaml, (1988) perceived value adalah penilaian keseluruhan 

konsumen tentang kegunaan suatu produk berdasarkan persepsi tentang apa 

yang diterima dan apa yang diberikan. McDougall (2000) mengungkapkan 

perceived value adalah Penilaian konsumen secara keseluruhan terhadap 

kegunaan suatu produk berdasarkan persepsi dari apa yang diterima dan apa 

yang diberikan. Sedangkan menurut Santagata, (2004) dalam Stanforth 

(2017), perceived value sangat relevan untuk produk pakaian fashion karena 

unsur khas produk fashion adalah barang simbolisini yang memiliki tampilan 

terhadap publik mereka. 

 Menurut Petrick, (2002) perceived value memiliki 5 dimensi, yaitu quality, 

monetary price, behavior price, reputation, dan emotional responses. 

Sedangkan menurut Sweeney dan Soutar, (2001) perceived value memiliki 4 

dimensi, yaitu emotional, social, functional (value for money), dan functional 

(performance/quality).Selain itu menurut Xu et al., (2014) dimensi perceived 

value terdiri dari economic calue, hedonic value, uniqueness, dan 

environmental value. Sedangkan menurut Sweeney dan Soutar, (2001) 

terdapat 4 dimensi perceived value, yaitu emotional, price, quality, dan social. 
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 Berdasarkan uraian tersebut, definisi perceived value adalah penilaian 

keseluruhan konsumen tentang kegunaan suatu produk berdasarkan persepsi 

tentang apa yang diterima dan apa yang diberikan 

 Berdasarkan uraian tersebut, dimensi perceived value yang digunakan 

adalah menurut Sweeney dan Soutar, (2001) yaitu Price, Quality, Social, dan 

Emotional. 

2.9.1 Price Value 

 Menurut Zeithaml (1988) price adalah sesuatu yang harus dikorbankan 

untuk mendapatkan sebuah produk. Stanforth, (2017) mengatakan bahwa 

price value menyangkut biaya dan apakah barang yang dibeli memiliki nilai 

yang sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Menurut Schiffman dan Kanuk 

(2010) harus merefleksikan nilai yang didapat oleh konsumen dari pembelian 

sebuah produk. 

 Berdasarkan uraian diatas, pengertian price value adalah sesuatu yang 

harus dikorbankan untuk mendapatkan sebuah produk (Zeithaml, 1988) 

 Berdasarkan uraian tersebut, pengukuran yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Chi dan Kinduff, (2011) 

1. Menurut saya, tas pre-loved di Tinkerlust cukup murah 

2. Menurut saya, tas pre-loved di Tinkerlust memberikan nilai yang sesuai 

berdasarkan harga yang ditawarkan 
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Sweeney dan Soutar, (2001) 

3. Menurut saya, tas pre-loved di Tinkerlust merupakan barang yang bagus 

berdasarkan harga yang ditawarkan 

4. Menurut saya membeli tas pre-loved di Tinkerlust merupakan tindakan 

yang ekonomis 

2.9.2 Quality value 

 Menurut Sweeney dan Soutar, (2001) quality value merupakan kinerja 

atau nilai kualitas menyangkut kualitas yang dirasakan dan kinerja yang 

diharapkan dari produk. Menurut Zeithaml (1988) quality value merupakan 

penilaian konsumen terhadap keunggulan sebuah produk secara keseluruhan. 

Zeithaml (1988) mengatakan yang menjadi fokus utama konsumen terkait 

kualitas sebuah barang, dalam hal ini fashion adalah bagaimana tampilan 

produk, ketahanan, dan kerapihannya. 

 Berdasarkan uraian diatas, pengertian quality value adalah kinerja atau 

nilai kualitas menyangkut kualias yang dirasakan dan kinerja yang diharapkan 

dari produk (Sweeney dan Soutar, 2001). 

 Berdasarkan uraian tersebut, pengukuran yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Chi dan Kinduff, (2011) 

1. Menurut saya, tas pre-loved di Tinkerlust memiliki kualitas yang konsisten 

Sweeney, (2001) 

2. Menurut saya, tas pre-loved di Tinkerlust memiliki standar kualitas yang 

dapat diterima 
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Penulis menambahkan beberapa pengukuran untuk menunjang penelitian 

sebagai berikut: 

3. Menurut saya, tas pre-loved di Tinkerlust telah melalui seleksi yang ketat 

sehingga kualitas barang tidak diragukan lagi 

4. Menurut saya, tas pre-loved di Tinkerlust memiliki kualitas yang baik 

dikarenakan barang – barang yang dijual barang bermerek 

2.9.3 Social Value 

 Menurut Sweeney dan Soutar (2001) social value fokus pada kemampuan 

sebuah produk untuk memberikan konsep sosial terhadap orang yang 

menggunakan produk tersebut. Sedangkan, menurut Vigneron dan Johnson 

(2004) dalam Stanforth (2017) mengatakan  social value didefinisikan sebagai 

pemikiran konsumen terhadap sebuah produk bahwa produk tersebut 

khususnya fashion dapat memberikan identitas atau mengekspresikan sifat 

seseorang, terlebih lagi jika produk yang digunakan merupakan produk 

bermerek. Berdasarkan uraian tersebut pengertian social value adalah fokus 

pada kemampuan sebuah produk untuk memberikan konsep sosial terhadap 

orang yang menggunakan produk tersebut. 

 Berdasarkan uraian tersebut, pengukuran yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Sweeney, (2001) 

1. Menurut saya, dengan membeli tas pre-loved di Tinkerlust akan membuat 

saya merasa diterima di lingkungan sosial saya 

2. Menurut saya membeli tas pre-loved di Tinkerlust akan meningkatkan 

kepercayaan diri saya 
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3. Menurut saya membeli tas pre-loved di Tinkerlust akan membuat kesan 

yang bagus dari orang lain 

2.9.4 Emotional Value 

 Menurut Sweeney dan Soutar (2001) emotional value didefinisikan 

sebagai suatu sifat dari konsumen yang dipengaruhi sebuah produk . Dalam 

hal ini yang dimaksudkan adalah respons dari konsumen terhadap sebuah 

produk, seperti keindahan estetika sebuah produk, khususnya produk yang 

bermerek (Vigneron dan Johnson, 2004 dalam Stanforth 2017). Berdasarkan 

uraian tersebut, pengertian emotional value adalah sebagai suatu sifat dari 

konsumen yang dipengaruhi sebuah produk (Sweeney dan Soutar, 2001). 

 Berdasarkan uraian tersebut, pengukuran yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Sweeney dan Soutar, (2001) 

1. Saya menikmati membeli tas pre-loved di Tinkerlust 

2. Saya ingin menggunakan tas pre-loved yang saya beli di Tinkerlust 

3. Saya akan merasa senang dengan membeli tas pre-loved di Tinkerlust 

Penulis menambahkan pengukuran sebagai berikut: 

4. Saya merasa senang dengan membeli tas pre-loved milik fashion blogger 

di Tinkerlust 

2.10 Purchase  Intention 

 Menurut Wu et al., (2011) purchase intention didefinisikan sebagai suatu 

kemungkinan yang akan direncanakan oleh konsumen atau bersedia untuk 

membeli sebuah barang atau jasa di masa mendatang. Sedangkan menurut 

Analisis Pengaruh Subjective..., Sonni Sitanala, FIB UMN, 207



Kumar et al., (2009) konsumen mungkin akan membeli sebuah brand jika 

dirasa brand tersebut memberikan nilai yang diinginkan.. 

Menurut Spears dan Singh, (2004) purchase intention diartikan sebagai 

sebuah rencana yang dibuat secara sadar oleh individu untuk membuat sebuah 

usaha dalam membeli sebuah brand. Menurut Schlosser et al., (2006) 

purchase intention didefinisikan sebagai niat konsumen untuk melakukan 

pembelian awal secara online pada suatu perusahaan meskipun sudah pernah 

melakukan pembelian online sebelumnya dengan perusahaan lain. Dalam hal 

ini tentunya perencanaan yang dilakukan oleh individu untuk membeli barang 

pre-loved. 

 Berdasarkan uraian diatas, pengukuran yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Wu et al., (2011) 

1. Saya berniat untuk membeli tas pre-loved di Tinkerlust 

Schlosser et al., (2006) 

2. Saya mungkin akan berbelanja tas pre-loved secara online di Tinkerlust 

dalam waktu dekat 

Kumar et al., (2011) 

3. Saya berencana untuk membeli tas pre-loved di Tinkerlust dalam waktu 

dekat 

Peneliti menambahkan pengukuran penelitian sebagai berikut : 

4. Saya sedang mempertimbangkan untuk membeli tas pre-loved di 

Tinkerlust 
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2.11 Hipotesis Penelitian 

2.11.1 Hubungan antara Subjective Norm dengan Purchase Intention 

 Subjective norm adalah persepsi konsumen berdasarkan pendapat dari 

orang yang berpengaruh terhadap konsumen tersebut dalam berperilaku (Xu et 

al., 2014). Chen et al., (2011) mengungkapkan terdapat hubungan antara 

Subjective normterhadap niat pembelian konsumen terhadap sebuah brand. 

Pernyataan Chen et al., (2011) didukung oleh dan Zhang et al.,(2014) yang 

juga mengungkapkan bahwa subjective norm memang memiliki pengaruh 

secara langsung terhadap purchase intention. Kulviwat et al., (2009) 

mengungkapkan bahwa orang akan melakukan suatu tindakan karena hal 

tersebut disukai oleh individu atau kelompok yang berpengaruh terhadap 

orang tersebut meskipun tindakan tersebut tidak disukainya.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 : subjective norm berpengaruh positif terhadap purchase intention 

2.11.2 Hubungan antara Need For Status dengan Purchase Intention 

 Eastman et al., (1999) mengartikan need for status sebagai hasrat untuk 

membeli barang dan jasa untuk memenuhi status atau nilai prestis sosial yang 

didapatkan oleh pemilik.Mengingat karakteristik merek mewah, kepercayaan 

individu bahwa orang lain akan mengenali merek mewah yang menonjol 

mungkin memainkan peran penting dalam merek mewah yang dimiliki 

seseorang (Park et al., 2008). Menurut Yoo dan Lee (2010), need for status 

berpengaruh positif terhadap pembelian sebuah barang bermerek. Disisi lain, 

Ergin (2010) mengungkapkan bahwa terdapat konsumen yang membeli 

barang bermerek tetapi tidak asli dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa 
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orang tersebut mampu membeli barang bermerek dan menunjukkan bahwa 

mereka pantas untuk berada dalam suatu kelompok, serta sebagai simbol 

eksistensi mereka. Souiden et al., (2015) mengungkapkan semakin konsumen 

berusaha untuk memenuhi status sosialnya, maka mereka semakin konsumtif 

dalam mengkonsumsi barang bermerek. Kapferer dan Michaut (2015) 

mengungkapkan semakin seseorang menyukai barang bermerek, maka 

semakin tinggi potensi untuk mengkonsumsi barang bermerek yang palsu. 

Peneliti menggunakan penelitian Kapferer dan Michaut (2015) dikarenakan 

barang palsu dan barang pre-loved memiliki kesamaan, yaitu semakin orang 

berusaha untuk  memenuhi atau menaikkan statusnya dengan menggunakan 

barang bermerek, mereka akan membeli barang palsu yang bermerek maupun 

pre-loved.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H2 : Need For Status berpengaruh positif terhadap Purchase Intention 

2.11.3 Hubungan antara Bargain Hunting dengan Purchase Intention 

 Bardhi et al., (2005) menganggap bargain hunting menjadi taktik 

konsumen untuk fokus pada penghematan uang dengan berbelanja barang pre-

loved. Menurut Jin dan Suh (2005) bargain hunting memiliki pengaruh secara 

langsung terhadap niat pembelian konsumen. Jin dan Suh (2005) 

mengungkapkan sebagian konsumen mungkin akan lebih memperhatikan 

masalah harga suatu produk dikarenakan persepsi yang dimiliki mengenai 

resiko yang dapat terjadi atau hal penting lainnya. Menurut Chaudary (2014), 

harga yang rendah mempengaruhi seseorang secara langsung untuk membeli 

sebuah produk. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Zhai dan Zhang 
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(2014). Alford dan Biswas (2002) mengungkapkan bahwa semakin tinggi 

pemotongan harga suatu barang, maka niat konsumen untuk membeli barang 

tersebut pun semakin besar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

H3: Bargain Hunting berpengaruh positifterhadap Purchase Intention 

2.11.4 Hubungan antara Product Risk dengan Purchase Intention 

 Menurut Forsythe dan Shi (2003), product risk mungkin akan berakibat 

pada pemilihan produk yang buruk, hal ini diakibatkan ketidakmampuan 

konsumen dalam menilai sebuah produk secara akurat, karena tidak dapat 

menyentuh dan menilai secara langsung barang yang dijual seacara online. 

Product Risk merupakan resiko yang paling besar mempengaruhi konsumen 

untuk tidak berbelanja secara online (Dai et al.,2014). Simonian et al., (2012) 

mengungkapkan bahwa persepsi product risk berpengaruh Terhadap niat 

pembelian konsumen secara online terhadap produk apparel. Hal serupa juga 

diungkapkan oleh Almousa (2011), product risk memiliki resiko lebih tinggi 

dibandingkan resiko yang lainnya dalam hal pembelian barang secara online. 

Menurut Gonawan et al., (2016), resikonya lebih besar dikarenakan produk 

fisik yang dipasarkan secara online memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan produk yang dipasarkan secara tradisional, misalnya, adalah produk 

yang hanya ditampilkan di toko online dalam bentuk gambar atau video, 

sedangkan produk yang dipasarkan secara tradisional dapat dilihat dengan 

mata kepala sendiri. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
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H4: Product Risk berpengaruh negatif terhadap Purchase Intention 

2.11.5 Hubungan antara Financial Risk dengan Purchase Intention 

 Tsiros (2005) mengatakan bahwa financial risk adalah suatu persepsi 

bahwa terdapat kemungkinan barang yang dibeli tidak sebanding dengan 

jumlah uang yang telah dikeluarkan. Simonian et al., (2012), mengungkapkan 

bahwa persepsi mengenai financial risk mempengaruhi konsumen dalam niat 

membeli sebuah barang. Adanya resiko yang tinggi dapat mengakibatkan 

penurunan niat beli konsumen (Simonian et al., 2012). Ada berbagai alasan 

mengapa pembeli online mungkin mengalami kerugian finansial saat 

berbelanja online. Sulit bagi pembeli online untuk menentukan apakah harga 

barang yang dibeli secara online adalah yang terendah yang tersedia 

dibandingkan dengan yang lain (Dai et al., 2014). Menurut Almousa (2011), 

konsumen merasakan adanya potensi kerugian finansial terhadap barang yang 

dibeli, entah penipuan maupun harga yang terlalu mahal dibandingkan di 

tempat lain. Masoud (2013) mengungkapkan meskipun belanja online 

mengalami pertumbuhan yang signifikan, aspek negatif juga semakin sering 

dikaitkan dengan hal tersebut, terutama berkaitan dengan finansial. Menurut 

Fortsye dan Shi (2003), financial risk memiliki pengaruh negatif Terhadap 

niat pembelian konsumen. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H5 : Financial Risk berpengaruh negatif terhadap Purchase Intention 

2.11.6 Hubungan antara Perceived Value dengan Purchase Intention 

 Menurut Zeithaml, (1988) perceived value adalah penilaian keseluruhan 

konsumen tentang kegunaan suatu produk berdasarkan persepsi tentang apa 
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yang diterima dan apa yang diberikan. Menurut Kim et al., (2011), konsumen 

lebih menyukai untuk membeli barang yang memiliki nilai yang tinggi. 

Menurut Rodriguez dan Fernandez (2016), e-commerce saat ini telah 

menciptakan berbagai peluang, baik bagi perusahaan maupun konsumen. 

Rodriguez dan Fernandez (2016) mengungkapkan bahwa produk yang paling 

banyak dicari ialah kategori fashion. Rodriguez dan Fernandez (2016) 

mengungkapkan bahwa perceived value memiliki hubungan positif dengan 

niat pembelian konsumen terhadap barang fashion secara online. Chen et al., 

(2015) juga mengungkapkan bahwa perceived value memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap niat pembelian konsumen.  Setiawan dan Achyar (2012) 

mengungkapkan bahwa semakin konsumen merasa bahwa terdapat banyak 

keuntungan yang dimiliki oleh sebuah produk, maka akan semakin tinggi juga 

niat pembelian terhadap barang tersebut. 

Chang dan Wildt (1994) mengungkapkan jika suatu produk dirasakan 

memiliki nilai atau keunggulan yang tinggi, maka niat pembelian konsumen 

pun akan semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. 

H6: Perceived Value berpengaruh positif terhadap Purchase Intention 
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2.12 Model Penelitian 
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Gambar 2. 1 Model Penelitian 

Model Penelitian ini diadopsi dari Cervellon et al.,  (2012), Xu et al.,  (2014), dan 

Simonian et al.,  (2012). Cervellon et al., (2012) meneliti tentang faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi minat pembelian wanita terhadap fashion pre-loved 

vs vintage fashion. Sedangkan Xu et al (2014) meneliti tentang faktor – faktor 

yang mempengaruhi minat pembelian konsumen terhadap barang fashion pre-

loved antara warga Amerika dengan warga Cina. Lalu, Simonian et al., (2012) 

meneliti tentang peran product brand image dan online store imageterhadap 

resiko, serta niat pembelian konsumen secara online terhadap pakaian. Peneliti 
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mengambil variabel need for status dan bargain hunting dari penelitian Cervellon 

et al., (2012), mengambil variabel subjective norm dan perceived value dari 

penelitian Xu et al., (2013), dan product risk serta financial risk dari penelitian 

Simonian et al.,  (2012) 

2.13 Penelitian Terdahulu 

 Dalam membahas purchase intention terhadap barang pre-loved dalam 

penelitian ini, digunakannya penelitian terdahulu milik Cervellon et al., 

(2012), Simonian et al., (2014), dan Xu et al., (2014). Temuan dari penelitian 

milik Cervellon et al., (2012) menyimpulkan bahwa niat pembelian barang 

pre-loved (purchase intention) konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti need for status dan bargain hunting. Temuan dari penelitian Simonian 

et al., (2014) menyimpulkan bahwa niat pembelian konsumen (purchase 

intention) dipengaruhi oleh 2 resiko (risk), yaitu product risk dan financial 

risk. Sedangkan dari Xu et al., (2014) dapat disimpulkan bahwa niat 

pembelian konsumen (purchase intention) konsumen dipengaruhi oleh 

subjective norm dan perceived value. Terdapat penelitan terdahulu yang turut 

membahas hubungan antara purchase intention, subjective norm, bargain 

hunting, need for status, product risk, financial risk, hingga perceived value. 

 Beberapa jurnal tersebut dirangkum di tabel berikut: 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Temuan Inti 

1 Xu et al., ( 2014) Purchase  intention  of  Chinese 
consumers toward a US 
apparelbrand: a test of a 
composite behavior  intention  
model 

Subjective norm 
memiliki pengaruh 
positif Terhadap 
Purchase Intention 

2 

 

 

 

Chen et al., (2011) Antecendents of 
LuxuryBrandPurchase Intention 

Social Influence 
berpengaruh positif 
terhadap niat 
pembelian konsumen 
pada barang  mewah  

3 Zhai dan Zhang (2014) Understanding Consumers’ 
Purchase Intention Towards   
Online Group Buying in China 

Subjective 
normberpengaruh 
positif terhadap  niat 
pembelian konsumen 
terhadap purchase 
intention 

4 Kulviwat et al., (2009) The Role of Social Adoption on 
tech innovations: The 
moderating effect of 
public/private consumption 

Social influence 
berpengaruh 
positifterhadap 
Purchase Intention 

5 Park et al., (2008) Purchasing global luxury brands 
among young Korean consumers 

Semakin konsumen 
menyukai barang 
mewah, maka 
semakin besar minat 
untuk membeli 
barang mewah 

6 Yoo dan Lee, (2009) Buy Genuine luxury fashion 
product or counterfeit? 

Konsumen akan 
membeli barang 
fashion yang mewah 
dikarenakan  barang 
tersebut dapat 
memenuhi status 
sosialnya kedepan 

7  Souiden et al., (2015) A Cross-Cultural Analysis of 
Consumers’ 

Conspicuous Consumption of 
Branded Fashion 

Accessories 

Semakin konsumen 
berusaha untuk 
mencari status sosial, 
maka semakin tinggi 
niat beliterhadap 
accecories fashion 
bermerek 
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No Peneliti Judul Temuan Inti 

8 Kapferer dan Michaut 
(2015) 

Luxury counterfeit purchasing: 

The collateral effect of 
luxurybrands’ trading down 
policy 

semakin seseorang 
menyukai barang 
bermerek, maka 
semakin tinggi 
potensi untuk 
mengkonsumsi 
barang bermerek 
yang palsu. 

9 Ergin  (2010) The rise in the sales of 
counterfeits brands: The Case of 
Turkish Customers 

Semakin orang ingin 
memenuhi status 
sosialnya, maka ia 
akan mengkonsumsi 
barang palsu 

10 Jin dan Suh (2005) Integrating effect of consumer 
perceptionfactors in predicting 
private brand purchase ina 
Korean discount store context 

Bargain hunting 
berpengaruh positif 
terhadap Purchase 
intention 

11 Chaudary (2014) The determinants of purchase 
intention of consumers towards 
counterfeit shoes in Pakistan 

Low Price 
berpengaruh positif 
terhadap Purchase 
Intention Counterfeit 
product 

12 Zhai dan Zhang (2014) Understanding Consumers’ 
Purchase IntentionTowards 
Online Group Buying in China 

Perceived low-price 
berpengaruh positif 
terhadap customer’s 
purchaseintention 
towards Online 
Group Buying 

13 Alford dan Biswas (2002) The Effect of Price Discount, 
Price Consciousness, and Sale 
Proneness on Consumers’Price 
Perception and Behavioral 
Attention  

Price Consciousness 
berpengaruh positif 
terhadap Purchase 
Intention 

14 Dai et al., (2014) The Impact of  Online Sopping 
Experience On Risk Perceptions 
and Online Purchase Intentions : 
Does Product Category Matter? 

Product Risk 
berpengaruh negatif 
terhadap Purchase 
Intention 

15 Simonian  et al., (2012) The Role of Product Brand 
Image and Online Store Image 
on Perceived Risks and  Online 
Purchase Intention for Apparel 

Product Risk 
berpengaruh negatif 
terhadap Purchase 
Intention 
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No Peneliti Judul Temuan Inti 

16 Almousa  (2011) Perceived Risk in Apparel 
Online Shopping: A Multi 
Dimensional Perspective 

Product Risk 
berpengaruh negatif 
terhadapPurchase 
Intention 

 

17 Simonian  et al., (2012) The Role of Product Brand 
Image and Online Store Image 
on Perceived Risks and  Online 
Purchase Intention for Apparel  

Financial Risk 
berpengaruh negatif 
terhadapPurchase 
Intention 

18 Dai et al., 2014 The Impact of  Online Sopping 
Experience nn Risk Perceptions 
and Online Purchase Intentions : 
Does Product Category Matter? 

Financial Risk 
berpengaruh negatif 
terhadapPurchase 
Intention 

19 Almousa (2011) Perceived Risk in Apparel 
Online Shopping: A Multi 
Dimensional Perspective 

Financial Risk 
berpengaruh negatif 
terhadapPurchase 
Intention 

20 Masoud (2013) The Effect of Perceived Risk on 
Online Sopping in Jordan 

Financial Risk 
berpengaruh negatif 
terhadapPurchase 
Intention 

21 Fortsye dan Shi (2003) Consumer Patronage and Risk 
Perceptions in Internet Shopping 

Financial Risk 
berpengaruh negatif 
terhadapPurchase 
Intention 

22 Rodriguez dan Fernandez 
(2016) 

Analysing Online Purchase 
Intention In Spain: Fashion E-
commerce 

Perceived Value 
berpengaruh positif 
terhadap Purchase 
Intention 

23 Chen et al., (2015) The Effects of Risk and Hedonic 
Value on the Intention  to 
Purchase on Group Buying 
Website: The Role of Trust, 
Price and Conformity Intention 

Perceived Value 
berpengaruh positif 
terhadap Purchase 
Intention 

24 Achyar (2012) Effects of  Perceived Trust and 
Perceived Price on Customers’ 
Intention to Buy in Online Store 
in Indonesia 

Perceived Value 
berpengaruh positif 
terhadap Purchase 
Intention 
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No Peneliti Judul Temuan Inti 

25 Chang dan Wildt (1994) Price, Product Information,  and 
Purchase Intention: An 
Empirical Study 

Perceived Value 
berpengaruh positif 
terhadap Purchase 
Intention 
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