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1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

  

Perkembangan internet sekarang bukan hanya berfungsi sebagai media 

informasi dan media komunikasi saja, tetapi digunakan juga sebagai sarana untuk 

berjualan ataupun berbelanja. Internet telah mendorong penggunaan teknologi 

komunikasi berbasis internet untuk pemasaran khususnya pemasaran produk 

pertanian. Trend belanja melalui internet menjadi daya tarik konsumen berbelanja 

dengan cepat, efisien. Belanja online sekarang tidak hanya belanja barang-barang 

fashion, elektronik maupun kosmetik dan lainnya namun sekarang juga sudah 

menjangkau kepada penjualan produk pertanian secara online. Namun demikian 

berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017, 

layanan diakses pengguna internet di Indonesia baru sekitar 32.18 persen untuk 

pembelian barang sebagaimana Gambar 1. 

 

 
Gambar 1  Layanan yang diakses pengguna internet Indonesia (APJII 2017) 

 

Kemajuan teknologi sejatinya beriringan dengan kemajuan kehidupan secara 

menyeluruh. Saat ini jika diamati telah terjadi pergeseran dalam pola perdagangan 

dan konsumsi makanan di Indonesia. Gaya hidup dan pola pikir sudah 

berkembang diberbagai kalangan masyarakat modern saat ini. Perkembangan 

inilah yang membuat sebagian orang mulai memilih cara yang praktis. Ditambah 

kesibukan dan keterbatasan waktu yang dimiliki membuat masyarakat lebih 

memilih melakukan segala hal dengan cara online termasuk untuk membeli 

kebutuhan pokok.  

Seringkali belanja online melalui e-commerce digunakan sebagai alternatif 

baru untuk berbelanja sayur/buah segar. Urbanisasi, peningkatan pendapatan, 
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perubahan struktur demografi, perbaikan sistim transportasi dan persepsi 

konsumen tentang kualitas, keamanan dan dampak terhadap kesehatan menjadi 

penyebab pergeseran pola konsumsi masyarakat (Regmi dan Dyck 2001) 

Strauss dan Fraust (2009) dalam Nurmalina et al. (2015) mendefinisikan e-

commerce sebagai penggunaan teknologi internet dan web dalam transaksi bisnis. 

Pemasaran sayur/buah segar melalui e-commerce adalah bagian dari pemasaran 

produk pertanian melalui internet merupakan salah satu solusi untuk memudahkan 

konsumen memperoleh komoditas pertanian yang dibutuhkannya. 

Saat ini belum banyak e-commerce dibidang pemasaran hasil pertanian 

khususnya sayur/buah segar yang ada di Indonesia. Pemasasaran sayur/buah segar 

melalui e-commerce saat ini merupakan bisnis startup yang baru berkembang 

(infant), selain itu model bisnis ini belum banyak diketahui oleh konsumen. E-

commerce sayur/buah segar yang mulai tumbuh dan berkembang diantaranya: 

Regopantes, Kecipir, Lima Kilo, Tani Hub, dan lain-lain. Melalui e-commerce 

tersebut, konsumen dapat dengan mudah memperoleh sayur/buah. Produk yang 

ditawarkan lebih segar, kualitas terjamin, serta harganya relatif bersaing dengan 

pasar tradisional maupun pasar modern seperti supermarket. Berdasarkan Survei 

Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2016 yang diumumkan BPS, hampir 

seluruh penduduk Indonesia yaitu 97.29 persen mengkonsumsi sayur dan 73.59 

persen mengkonsumsi buah (Gambar 2). 

. 

 

Gambar 2  Konsumsi sayur dan buah penduduk Indonesia (Susenas BPS 2016) 

 

Secara harfiah, startup itu adalah perusahaan rintisan yang baru mulai atau 

belum lama beroperasi (infant). Startup yang sering diberitakan dan 

diperbincangkan saat ini identik dan mayoritas menunjuk ke perusahaan digital (e-

business). “Startup is a temporary organization formed to search repeatable and 

scalable business model” (Blank 2010). Jadi secara sederhana, perusahaan startup 

ini sedang mencari bisnis model/produk yang benar-benar dibutuhkan pasar. 

Pelaku bisnis saat ini juga harus bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan 

dari beberapa isu yang bermunculan. Selain terkait tentang  pengaruh musim, 

ketersediaan jenis sayuran maupun buah-buahan juga terbatas, juga terkait  pasar 

bebas Asia Tenggara dalam wujud MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), pelaku 

bisnis online ini juga perlu bersiap dengan beberapa hal yang akan diputuskan 

oleh pemerintah terkait bisnis ini. 

Platform e-commerce ini hadir sebagai solusi mudah dan cepat konsumen 

yang memiliki minat untuk membeli sayur/buah secara online yaitu melalui 

website dan aplikasi di Playstore (Android) maupun Appstore (IOS). E-commerce 
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sebagai sarana transaksi sayur/buah segar dapat digunakan untuk memutus rantai 

distribusi. Rantai distribusi sayur/buah segar umumnya memiliki 5 titik saluran 

distribusi yaitu: 1. Pengepul, 2. Tengkulak, 3. Pasar Induk, 4. Pasar, 5. Pedagang 

Eceran. Rantai ini bisa lebih panjang lagi. Dari produsen (petani) hingga 

konsumen (pembeli) harus melalui 5 lembaga pemasaran tersebut yang 

menyebabkan harga sayur/buah segar  tinggi.  

Kegiatan e-commerce di Indonesia terus berkembang seiring dengan 

meningkatnya jumlah pengguna internet, sehingga terlihat adanya peluang untuk 

mengembangkan bisnis berbentuk e-commerce. E-commerce juga saat ini banyak 

berkembang dan diminati oleh para pelaku usaha yang bergerak di sektor 

pertanian antara lain yang bergerak dalam pemasaran sayur/buah segar. Melalui e-

commerce sayur/buah segar, pasokan tersedia langsung dari petani untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. Namun demikian, berdasarkan data estimasi 

penjualan melalui e-commerce di beberapa negara Asia dapat dilihat pada Tabel 1, 

meski jumlah penjualan melalui e-commerce di Indonesia masih jauh tertinggal 

dari negara lain namun menunjukkan trend yang terus meningkat. 

 

Tabel 1  Pertumbuhan sales e-commerce di Asia Pasifik (Juta $) 

Negara 2013 2014 2015 2016 Trend (%) 

2013-2016 

RRC 397.54 575.01 766.45 975 35 

Jepang  92.85 106.11 114.40 124.35 10 

Korea Selatan 48.83 58.35  64.77 71.25 13 

India  6.53 11.09 25.46 44.75 90 

Australia 17.25 19.22 22.23 24.85 13 

Indonesia  1.89  2.99  4.95 8.12 63 

Sumber: E-commerce Foundation (2017)  

 

Data resmi pertumbuhan dan perkembangan transaksi bisnis online sampai 

saat ini belum dilakukan pendataan secara khusus. Salah satu cara membaca peta 

e-commerce di Indonesia adalah berdasarkan rata-rata jumlah kunjungan website 

per bulan dan pengikut media sosial. Hal ini dilakukan oleh iPrice Group (2019) 

mengambil daftar pemain e-commerce dari situs resmi idEA (Indonesian E-

commerce Associaton). E-commerce yang dipantau adalah yang memiliki jumlah 

minimal 100 ribu kunjungan bulanan atau minimal 100 ribu followers. Pengelola 

e-commerce peringkat teratas di Indonesia per Desember 2018 (Q4) dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2  Perusahaan e-commerce teratas di Indonesia  per Desember 2018 

Pengelola e-commerce Jumlah pengunjung bulanan Followers Instagram 

Tokopedia 168.000.000 1.028.890 

Bukalapak 116.000.000 466.460 

Shopee 67.677.900 1.788.340 

lazada 58.288.400 945.490 

Blibli 43.097.200 449.840 

Sumber: Iprice Group (2019) 

 

Kendala yang sama ditemukan pada e-commerce yang memasarkan 

sayur/buah segar yang masih sulit ditemukan data resminya. Oleh karena itu salah 

http://www.7farmers.com/
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satu cara yang ditempuh adalah menggunakan laporan pantuan dari domain 

similarweb  dan domainspy com  sebagaimana tersaji Tabel 3 dan 4. Tabel 3 

memperlihatkan jumlah pengunjung beberapa website pengelola e-commerce 

sayur/buah segar menunjukkan adanya peningkatan kunjungan. 

 

Tabel 3  Jumlah pengunjung website e-commerce sayur/buah segar 

Periode Regopantes Lemonilo Agromaret 

Desember 2018 7.000 150.000 320.000 

Januari 2019 160.000 320.000 400.000 

Februari 2019 60.000 270.000 380.000 

Maret 2019 30.000 170.000 580.000 

April 2019 110.000 230.000 420.000 

Mei 2019 140.000 150.000 500.000 

Sumber: Similarweb.com (2019) 

 

 Berdasarkan data domainspy.com (2019), diperoleh data daily page view 

dan juga jumlah follower social media yang dikelola oleh beberapa pengelola 

sayur/buah segar di Indonesia menunjukkan peningkatan sebagaimana disajikan 

dalam Tabel 4. 
 

Tabel 4  Daily page views website dan  Jumlah followers sosial media e-commerce 

sayur/buah segar 

Pengelola e-commerce Daily page views Followers instagram 

Lima Kilo 298 2.772 

Keranjang sayur 402 34.900 

Kecipir 472 7.287 

Regopantes 736 11.400 

Tani hub 1.276 21.100 

Sayur Box 6.648 228.000 

Agromaret 15.152 1.600 

Sumber: Domainspy.com (2019) 

 

Pemanfaatan e-commerce dalam meningkatkan pemasaran sayur/buah 

sebagai alternatif jalur pemasaran, menunjukkan bahwa pemanfaatan e-commerce 

terutama adalah sebagai media promosi, komunikasi, dan informasi. Pemanfaatan 

ini sangat berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi proses kerja, jika secara 

intens dan maksimal dilakukan. Kemajuan teknologi ini membuka peluang untuk 

memudahkan proses distribusi suatu komoditas.   

Sehubungan dengan peningkatan yang pesat dalam belanja online, banyak 

peneliti telah mengeksplorasi perilaku konsumen terhadap belanja online, 

termasuk sikap dan minat berbelanja online konsumen beserta faktor-faktornya. 

Sebagian besar penelitian saat ini terutama berfokus pada barang umum seperti 

pakaian, buku, produk digital, dan lain lain, namun, sangat sedikit penelitian yang 

mempelajari perilaku belanja konsumen produk pertanian, terutama produk 

pertanian segar seperti sayur/buah. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak 

untuk menyelidiki perilaku pembelian online produk pertanian.  

Literatur yang membahas minat belanja online sayur/buah segar di Indonesia 

masih relatif minim. Penelitian ini mengisi kesenjangan dengan memperluas dan 

merumuskan pemahaman yang lebih dalam tentang anteseden  yang memengaruhi  

minat belanja ulang. Penelitian ini akan mengisi kesenjangan penelitian ini 
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dengan membangun kerangka kerja terintegrasi untuk menganalisis faktor-faktor 

yang memengaruhi minat pembelian kembali sayur/buah segar segar secara online 

berdasarkan integrasi Theory of Planned Behaviour (TPB) dan Stimulus-

Organisme-Response (SOR) Model.  

Studi khusus terkait minat belanja produk pertanian secara bertahap dalam 

beberapa tahun ini menarik perhatian para peneliti. Kebanyakan dari peneliti 

fokus pada membahas faktor-faktor yang memengaruhi dari perspektif 

karakteristik produk, karakteristik individu konsumen, karakteristik situs web, 

layanan logistik, dan lain lain (Wu 2014; He et al. 2014; Cao 2013).  

Terkait e-commerce produk pertanian, penelitian minat belanja pada online 

retailer yang dilakukan oleh Chen (2008) menemukan bahwa trust dipengaruhi 

oleh knowledge konsumen tentang produk dan jasa yang ditawarkan. Penelitian 

yang dilakukan Thakur dan Srivastava (2015) menunjukkan bahwa persepsi 

resiko (perceived risk) konsumen terhadap minat berbelanja online (online 

shopping intention) berpengaruh negatif dan dari lima dimensi persepsi resiko 

(perceived risk) yang memiliki pengaruh sangat tinggi adalah resiko waktu (time 

risk).  

Penelitian Wee et al. (2014) terkait minat pembelian produk pertanian 

organik, hasil menunjukkan bahwa niat untuk membeli makanan organik secara 

signifikan dipengaruhi oleh persepsi konsumen tentang keselamatan, kesehatan, 

dan faktor lingkungan dan tidak ada pengaruh signifikan dari persepsi kualitas 

produk organik terhadap niat konsumen untuk membeli produk.  

Penelitian Masoud (2013) menunjukkan bahwa dari enam dimensi persepsi 

resiko (perceived risk) konsumen, hanya empat dimensi yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap minat berbelanja online (online shopping intention), yaitu: 

resiko keuangan (financial risk), resiko produk (product risk), resiko pengiriman 

(delivery risk) dan resiko keamanan data pribadi (information security risk). 

Dimensi persepsi resiko (perceived risk) yang memiliki pengaruh kuat adalah 

resiko keuangan (financial risk). Untuk dua dimensi lainnya seperti resiko waktu 

(time risk) dan resiko sosial (social risk) tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap niat berbelanja online (online shopping intention). 

Hasil dari penelitian Mwencha et al. (2014) menunjukkan bahwa perceived 

attributes, perceived risk, dan perceived value memiliki pengaruh signifikan 

terhadap online retailing usage. Perceived attributes dan perceived value 

berpengaruh positif  terhadap online retailing usage dengan nilai pengaruh yang 

kuat pada variabel perceived attributes. Perceived risk berpengaruh negatif 

terhadap online retailing usage, sehingga dapat diartikan bahwa semakin besar 

persepsi resiko maka semakin kecil kemungkinan konsumen menggunakan 

layanan ritel online di masa depan. 

Crespo dan Rodriguez (2007) menunjukkan bahwa perceived risk, 

innovativeness dan perceived ease of use tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap attitude untuk berbelanja online dan selain itu perceived risk juga tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap niat pembelian (purchase intention) secara 

online. Perceived ease of use dan  perceived compatibility berpengaruh positif 

terhadap perceived usefulness. Perceived usefulness, perceived compatibility dan 

subjective norm memiliki pengaruh positif terhadap attitude. Subjective norm, 

attitude dan innovativeness memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention 

dan innovativeness memiliki pengaruh negatif terhadap perceived risk. 
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Chang et al. (2011) melakukan penelitian berdasarkan model Stimulus-

Organism-Response (SOR) untuk menguji efek langsung dan tidak langsung dari 

karakteristik lingkungan ritel pada dorongan perilaku pembelian. Tiga 

karakteristik (ambient, desain, dan sosial) dari lingkungan ritel memengaruhi 

respon emosi positif konsumen yang, pada gilirannya, terpengaruh perilaku 

dorongan untuk membeli. Studi ini menemukan efek langsung dari (a) 

karakteristik lingkungan/desain dari lingkungan ritel pada respons emosi positif 

konsumen terhadap lingkungan ritel, dan (b) tanggapan emosional positif 

konsumen terhadap lingkungan ritel pada perilaku pembelian impulsif. Motivasi 

hedonis memoderasi hubungan antara karakteristik sosial lingkungan ritel dan 

tanggapan emosi positif konsumen. 

Selanjutnya Putra (2018) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi adopsi 

m-commerce di Indonesia. Model yang dibuat berdasarkan pada kombinasi dari 

Theory of Planned Behaviour (TPB)  dan Technology Acceptance Model (TAM) 

serta menggunakan variabel trust sebagai variabel eksternal yang memengaruhi 

perceived usefulness dan perceived ease of use. Chih dan Yu (2015) meneliti 

faktor faktor yang memengaruhi minat belanja konsumen produk organik 

menemukan hubungan positif antara knowledge dengan trust dan knowledge 

dengan attitude. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas menunjukkan perlu 

adanya penelitian yang berfokus pada sayur/buah segar dengan model terintegrasi 

dari TPB dan SOR yang belum pernah dilakukan sebelumnya yaitu adanya gap 

empiris: fokus pada penelitian perilaku konsumen – minat belanja secara online 

untuk produk dan buah segar yang dikonsumsi oleh konsumen dan gap teoritis 

yaitu integrasi teori klasik SOR model dan TPB yang belum banyak digunakan 

pada penelitian sebelumnya. 

 

 

Perumusan Masalah 

Seiring dengan pertumbuhan internet yang sangat cepat, lembaga survey 

internasional dalam hootsuite report overview 2017 menyatakan pemasaran 

melalui e-commerce di Indonesia mencapai angka transaksi sebesar 73.9 triliun 

rupiah. Nilai transaksi tersebut menjadi yang nilai terbesar di Asia Tenggara untuk 

penjualan melalui e-commerce. Jumlah pengguna internet yang berbelanja secara 

online di Indonesia mencapai 24.74 juta pengguna atau sebesar 18.74 persen dari 

penguna internet di Indonesia dan 9 persen dari total penduduk di Indonesia. 

Rata-rata pengguna e-commerce di Indonesia menghabiskan 3 juta per tahun 

untuk membeli produk secara online. Tumbuhnya pengguna internet di Indonesia 

serta mulai beralihnya gaya berbelanja masyarakat yang lebih modern (online 

shopping) menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya pertumbuhan e-

commerce di Indonesia.  

Produk yang dipasarkan secara online di Indonesia beragam bentuk dan cara 

pemasarannya. Perkembangan pemasaran produk melalui internet kini merambah 

ke berbagai produk. Saat ini produk fashion dan elektronik menguasai penjualan 

yang dilakukan secara online, produk agribisnis antara lain sayur/buah segar juga 

telah masuk kedalam sistem pemasaran online, namun diperkirakan transaksinya 

masih sangat sedikit dibandingkan produk non pertanian. Saat ini data terkait 
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volume transaksi dan pengguna aplikasi e-commerce sayur/buah segar juga belum 

belum banyak publikasinya. Merujuk pada data Nielsen (2016,) 38 persen 

pengguna internet di Indonesia melakukan belanja online dengan total transaksi 

untuk produk food and beverage baru mencapai 1 persen dari keseluruhan. 

Sementara itu, data Nielsen (2017) menunjukkan bahwa konsumsi makanan 

dalam rumah tangga di Indonesia tumbuh 7 persen. Jika merujuk dari data 

pendukung tersebut maka ada peluang untuk e-commerce sayur/buah segar di 

Indonesia.  

Berdasarkan data di atas, ada sekitar 50 juta orang Indonesia yang 

melakukan transaksi online. Lebih dipersempit lagi ada 1 persen dari 50 juta 

orang atau sekitar 500 ribu orang yang melakukan transaksi online untuk makanan 

dan minuman termasuk sayur dan buah segar secara online. Peluang ini masih 

bisa tumbuh karena jumlah transaksi perdagangan online di Indonesia masih akan 

terus tumbuh dan ditopang konsumsi makanan rumah tangga yang tumbuh 7 

persen. Selain itu didorong juga oleh gaya hidup sehat mulai muncul di 

masyarakat, sehingga produk sayur/buah segar memiliki peluang yang besar 

dalam bisnis online. Namun, terlepas dari peningkatan yang cukup besar dalam 

pembelian produk pertanian khususnya sayur/buah segar secara online, sistem 

belanja online untuk produk pertanian masih pada tahap infant. Hal ini dibatasi 

oleh beberapa faktor seperti pasar belanja online yang baru berkembang serta 

masalah logistik dan keamanan, menghasilkan sikap ragu-ragu dan menunggu dan 

melihat di antara banyak konsumen. Banyak e-retailer saat ini masih tidak dapat 

sepenuhnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi minat pembelian  

konsumen secara online, yang menyebabkan tidak adanya alat pemasaran yang 

relevan dan efektif serta metode pemasaran.  

Terkait paparan tersebut dan mempertimbangkan bahwa belanja online 

sayur/buah segar masih pada tahap awal (infant) di Indonesia, perlu untuk 

mempelajari dan mengetahui minat pembelian ulang konsumen secara online 

untuk sayur/buah segar dan faktor-faktor yang memengaruhinya untuk menjawab 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana perilaku pembelian ulang sayur/buah segar secara online oleh e-

shopper? 

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi minat pembelian ulang konsumen 

sayur/buah segar secara online? 

3. Bagaimana upaya meningkatkan minat pembelian ulang sayur/buah segar 

secara online? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:  

1. Mengidentifikasi perilaku pembelian sayur/buah segar secara online oleh e-

shopper. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat pembelian ulang 

sayur/buah segar secara online sebagai rantai pasar baru pemasaran sayur/ 

buah segar. 

3. Memformulasikan implikasi managerial dalam upaya untuk meningkatkan 

minat pembelian ulang konsumen sayur/buah segar secara online. 
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Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian meliputi para pihak 

yang yang terlibat dalam rantai pemasaran yaitu: 

a. Bagi praktisi pengelola platform e-commerce, khususnya mereka yang 

bergerak dalam pemasaran sayur/buah segar (e-retailer). Penelitian ini 

diharapkan akan menjadi acuan dan referensi dalam proses pengembangan e-

commerce sebagai mata rantai pemasaran yang efektif dan efisien. Model 

hubungannya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi e-retailer dalam 

proses pengambilan keputusan yang terkait dengan upaya meningkatkan 

minat pembelian ulang konsumen sayur/buah secara online. 

b. Bagi petani (produsen), penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana 

konsumen menilai kualitas sayur/buah segar sehingga petani dapat 

meningkatkan kualitas produksinya dan memenuhi kuantitas permintaan e-

shopper. 

c. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi 

kebijakan terkait e-commerce untuk perlindungan konsumen.  

d. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini diharapkan akan membantu untuk 

memberikan gambaran tentang faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi 

minat pembelian ulang konsumen sayur/buah segar secara online. 
 

Kebaruan (Novelty) 

Kebaruan (novelty) penelitian ini meliputi : 

1. Kajian integratif penerapan model minat belanja ulang konsumen berbasis 

model terintegrasi Stimulus-Organism-Response (SOR) model dan Theory of 

Planned Behaviour (TPB)  

2. Pengujian teori klasik, persaingan antar teori untuk menjelaskan fenomena 

baru yang diamati mengambil bentuk konseptual dengan proposisi. Teori SOR 

adalah teori lama yang dicoba diterapkan dalam fenomena minat beli 

konsumen secara online khususnya sayur/buah segar. 

3. Tidak hanya variabel sikap tapi ada variabel yang ditambahkan sesuai 

karakteristik sayur/buah segar yaitu penambahan variabel price concession, 

quality of product dan health consciousness. 

4. Masih sedikit penelitian yang telah dilakukan pada penerapan e-commerce di 

Indonesia untuk tujuan pemasaran online sayur/buah segar karena bisnis e-

commerce adalah bisnis startup di Indonesia (infant industry). 

 

 Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan pada literatur dengan 

memperluas pengetahuan tentang perilaku pembelian online di luar pengaruh 

yang banyak diteliti dari sifat-sifat konsumen, menilai dampak dari faktor 

situasional dan peran konsumen sebagai pemicu minat belanja ulang konsumen, 
 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini meliputi minat pembelian ulang secara online (online 

repurchase intention) konsumen sayur dan buah segar di wilayah Jakarta, Bogor, 
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Depok, Tangerang dan Bekasi. Sesuai fokus penelitian di lapangan yaitu model 

minat pembelian ulang online dilakukan berdasarkan pendekatan model 

terintegrasi dari Stimulus-Organism-Response Model (SOR) dan Theory of 

Planned Behaviour (TPB). Subjek penelitian ini adalah konsumen (end user) 

sayur/buah segar yang berbelanja melalui e-commerce dengan menggunakan 

aplikasi media komunikasi yang dimiliki konsumen. Konsumen yang melakukan 

pembelian secara online disebut sebagai e-shopper. Penelitian ini tidak spesifik 

pada satu bentuk e-commerce tapi secara umum yang meliputi: Business-to-

Consumer (B2C) atau Consumer-to-Consumer (C2C). 

. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  
 

 

Berdasarkan telaah terhadap studi terdahulu tentang online repurchase 

intention, ditemukan bahwa umumnya penelitian ini berfokus pada dua aspek 

yaitu: apek pertama adalah studi teoritis tentang online repurchase intention dan 

perilaku, dimana peneliti mengusulkan beberapa teori dan model seperti Theory of 

Reasoned Action (TRA) (Fishbein dan Ajzen 1975), Theory of Planned Behaviour 

(TPB) (Ajzen 1985), dan Technology Acceptance Model (TAM) (Venkatesh dan 

Davis 2000; Pavlou 2003) untuk menjelaskan atau memprediksi online 

repurchase. Aspek kedua adalah studi tentang faktor-faktor yang memengaruhi 

online purchase intention. Beberapa penelitian meneliti faktor-faktor yang 

memengaruhi online purchase intention konsumen dari aspek inovasi pribadi 

(Thakur dan Srivastava 2014), pengalaman pembelian dan kehadiran sosial (Ling 

et al. 2010; Weisberg et al. 2011), kualitas situs web (Poddar et al. 2009), atribut 

situs web (Tamimi dan Sebastianelli 2015), dan electronic Word of Mouth (e-

WOM) (Ku 2012; Jalilvand dan Samiei 2012). 

Studi ini menggunakan grand theory yang meliputi: Stimulus-Organism-

Response Model (Mehrabian dan Russel 1974) dan Theory of Planned Behaviour 

(Ajzen 1985). Studi ini memberikan arah dan penjelasan bagaimana perilaku niat 

konsumen sebagai pengguna teknologi dan pembeli sayur/buah segar terbentuk 

sehingga berguna untuk mengkonseptualisasikan, membedakan dan memahami 

hal hal yang mendasari model minat pembelian ulang (repurchase intention) 

konsumen sayur dan buah segar secara online melalui e-commerce. 

 

 

E-commerce 

 

Pertukaran barang dan jasa antar pihak telah ada dalam berbagai bentuk 

selama berabad-abad dan juga telah berevolusi dari waktu ke waktu untuk 

memenuhi kebutuhan individu dan kemajuan teknologi. Perdagangan elektronik 

(e-commerce) adalah salah satu produk dari perubahan dan perkembangan ini dan 

telah mengubah cara bisnis. Perkembangan teknologi dan penetrasi internet yang 

tinggi mendorong para pelaku usaha untuk memasarkan produk dan jasanya 

secara daring atau online. Salah satu layanan ini adalah ritel online, yang telah 

banyak digambarkan sebagai ritel internet, e-ritel, atau e-tailing (Anderson 2000), 

sebagai bagian dari interaktif belanja di rumah (Alba et al. 1997) dan dengan 




