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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan di bidang Teknologi Informasi semakin pesat saat ini mendukung 

berkembangnya  teknologi  internet.  Perkembangan internet di dunia semakin 

meningkat dari tahun ke tahun terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna internet 

beberapa tahun belakangan ini. Kemudahan akses dan kecepatan memperoleh informasi 

dari seluruh belahan dunia membuat fasilitas internet dianggap sebagai salah satu media 

yang memberikan informasi yang cepat, murah dan mudah. Informasi yang diberikan 

beragam dan tanpa batas, internet juga memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi 

dengan sesama pengguna internet di belahan dunia manapun.   

Perkembangan internet yang semakin maju ini mendapat respon positif dari 

masyarakat luas termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri produk 

ataupun jasa. Beberapa perusahan dengan jeli melihat peluang tersebut dan menjadikan 

media internet sebagai lahan promosi baru untuk mengenalkan produk mereka secara 

global. Seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat akan dunia maya terus 

meningkat diikuti dengan  meningkatnya jumlah masyarakat yang sangat bergatung pada 

media internet, hal ini membuat beberapa perusahaan melakukan terobosan baru dengan 

tidak hanya mengenalkan produk mereka di dunia maya melainkan juga memasarkan 

produk atau jasa mereka melalui internet. Beberapa contoh perusahaan yang 

memasarkan produk melalui internet seperti  amazon.com, CDNNow, e-bay dan e-Steel.  
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Dari data Internet World Stats,  dalam satu dasawarsa terakhir jumlah pengguna 

internet di dunia meningkat drastis. Sebanyak 0.4% pengguna dari seluruh penduduk 

dunia di tahun 1995, kini naik hampir 60 kali lipat pada 2008.  Memasuki tahun 2000, 

pertumbuhan pengguna internet dunia naik rata-rata 2% terhadap total populasi dunia. 

        Tabel.1.1 Persentase Pengguna Internet di Dunia Tahun 1995-2008 

Tahun Jumlah Penduduk Persentase Penduduk 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

16.000.000 

36.000.000 

70.000.000 

147.000.000 

248.000.000 

361.000.000 

513.000.000 

587.000.000 

719.000.000 

817.000.000 

1.018.000.000 

1.093.000.000 

1.319.000.000 

1.565.000.000 

0.4% 

0.9% 

1.7% 

3.6% 

4.1% 

5.8% 

8.6% 

9.9% 

11.1% 

12.7% 

15.7% 

16.7% 

20.0% 

23.3% 

Sumber : www.internetworldstats.com 

Dari 1.5 miliar pengguna internet saat ini, 41% berada di Asia, kemudian diikuti 

Eropa 25%, disusul Amerika Utara 16%, dan Afrika menjadi benua dengan tingkat 

pengguna internet terkecil di dunia yakni hanya 5.6%.  
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Dengan trend pertumbuhan internet di Asia dalam beberapa tahun terakhir ini, 

Indonesia menjadi pangsa pasar pengguna internet yang sangat potensial. Diperkirakan 

untuk tahun mendatang, trend pertumbuhan pengguna internet Indonesia akan meningkat 

rata-rata 20%. Diawal tahun 2008, jumlah pengguna internet Indonesia sekitar 25 juta 

pengguna, pada diakhir 2008 diperkirakan telah mencapai 30 juta pengguna.  

Namun angka 30 juta ini masih relatif kecil karena baru  13% penduduk dari 

seluruh total penduduk di Indonesia menikmati fasilitas internet.  

       Penggunaan internet dalam bisnis berubah dari fungsi sebagai alat untuk pertukaran 

informasi secara elektronik menjadi alat untuk aplikasi strategi bisnis, seperti: 

pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan.  Internet telah  merubah cara belanja 

konsumen dalam membeli produk dan jasa.  Internet secara cepat memasuki fenomena 

global dan banyak perusahaan telah mulai menggunakan internet untuk membantu  

mengurangi biaya pemasaran. Perusahaan juga menggunakan internet untuk komunikasi, 

menjual produk, mendapatkan feed back serta terhubung dengan konsumen              

(Shergill & Chen,2008).  

Perusahaan – perusahaan di dunia yang telah berpengalaman dan sukses sebagai 

perusahaan e-commerce telah menyadari bahwa faktor-faktor penentu keberhasilan atau 

kegagalan dalam e-commerce adalah bukan karena web perusahaan tersebut dan harga 

produk yang murah. Akan tetapi, bagaimana perusahaan tersebut mampu memberikan e-

service yang berkualitas tinggi (Schneider,2002). Sebuah kerangka komprehensif 

diperlukan untuk  mengidentifikasi variabel e-service. Dalam penelitian ini digunakan 

model kualitas e-service yang terdiri dari 7 dimensi: easy to use, web design, reliability, 

system availability, privacy, responssivenes dan empathy dari pelayan perusahaan online. 
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Menerapkan internet untuk berbisnis, yang dikenal dengan e-commerce atau e-

bussines. Tak banyak yang tersisa dari sekian banyak perusahaan berbasis  e-commerce 

di Indonesia. Salah satu perusahaan yang mampu bertahan sampai saat ini adalah 

Bhineka.com, situs ini dijual semua produk yang terkait dengan computer seperti 

notebook, PC, server, produk gadget dan perangkat elektronik lainnya.  

Kecendrungan para konsumen yang lebih mengutamakan e-service dibandingkan 

dengan promosi dan harga yang murah, harusnya dapat dimanfaatkan oleh para 

perusahaan e-commerce di Indonesia, salah satunya adalah Bhineka.com. Berdiri sejak 

tahun 1999, saat ini bhineka.com sudah jauh berkembang dengan jumlah transaksi online 

per harinya mencapai 400 transaksi. Jumlah ini hanya sekitar 2% total kunjungan online 

per harinya. Sedikitnya jumlah pembelanja online ini karena masih banyak orang 

Indonesia yang masih lebih percaya transaksi offline. 

 Perusahaan e-commerce lokal seharusnya dapat memberikan  kualitas e-service yang 

terbaik. Sehingga  meningkatkan jumlah transaksinya dan pada akhirnya memperoleh 

keuntungan yang lebih besar. Perusahaan e-commerce seperti Bhineka.com sebaiknya 

memperhatikan dan mengetahui apa yang dibutuhkan serta diinginkan oleh konsumen, 

salah satunya strategi yang dapat digunakan adalah melihat faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk melakukan pembelian . Hal 

ini menjadi sangat penting dilakukan karena dengan mengetahui faktor – faktor yang 

mempengatuhi keputusan pembelian konsumen pada Bhineka.com, Perusahaan akan 

lebih mudah menerapkan strategi yang tepat untuk menarik minat pembelinya. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, permasalahan yang akan dibahas lebih 

lanjut adalah : “Pengaruh E-SERVQUAL Terhadap  Keputusan Pembelian Konsumen 

Bhineka.com”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah variabel easy to use, web design, reliability, system availability, privacy, 

responssivenes dan empathy, secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen Bhineka.com? 

2. Apakah variabel easy to use, web design, reliability, system availability, privacy, 

responssivenes dan empathy, secara bersama - sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Bhineka.com? 

1.3  Pembatasan Masalah 

       Penulis melakukan pembatasan masalah dalam pembahasan ini antara lain :   

1. Objek penelitian dalam peneltian ini adalah para konsumen yang pernah 

melakukan pembelian sebuah produk di Bhineka.com secara online. 

2. Variabel yang diteliti adalah 7 dimensi E-SERVQUAL yaitu: easy to use, web 

design, reliability, system availability, privacy, responssivenes dan empathy.  

  

1.4 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Menguji dan menelaah apakah variabel Easy To Use, Web Design, Reliability, 

System Availability, Privacy, Responssivenes dan Empathy, secara parsial 
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memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen  

Bhineka.com. 

2.  Menguji  dan menelaah dimensi penelitian yang meliputi: Easy To Use, Web 

Design, Reliability, System Availability, Privacy, Responssivenes dan Empathy, 

apakah secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen Bhineka.com. 

1.5 Manfaat Penelitian  

        Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Akademisi 

diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi tambahan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Bagi Perusahaan 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan khususnya manager 

pemasaran sebagai bahan masukan yang berguna untuk mengetahui seberapa 

besar E-SERVQUAL mempengaruhi keputusan pembelian terhadap konsumen 

melalui sistem online. Sehingga dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat 

untuk perusahaannya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

       Untuk memberikan gambaran sehingga dapat memudahkan pembaca dalam 

memahami masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulis membagi 

skripsi ini menjadi lima Bab. Kelima Bab tersebut adalah sebagai berikut : 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan landasan teori yang menjadi bahan acuan 

penyusunan  skripsi yang mempunyai relevansi dengan masalah yang 

yang akan diteliti. 

BAB III :   METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini merupakan uraian mengenai metode penentuan populasi dan 

sampel, periode penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber 

data yang diperoleh, operasionalisasi variabel, serta metode analisis 

data. 

BAB IV :  ANALISA DAN  PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan tentang analisis dan pembahasan yang terdiri dari 

deskripsi  data selanjutnya analisis data mengenai masalah yang penulis 

angkat dalam penulisan ini, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
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 Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian ini,  serta masukan-masukan sebagai saran kepada pihak-

pihak yang terkait. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran meliputi keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-

kegiatan usaha, yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga 

mempromosikan dan  mendistribusikan barang-barang atau jasa yang akan memuaskan 

kebutuhan pembeli, baik yang aktual maupun yang potensial  (Stanton, 1999). 

  Menurut Philip Kotler dan Amstrong (2006), pemasaran adalah sebagai suatu 

proses sosial dan managerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik 

produk dan nilai dengan orang lain. 

Dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah keseluruhan dari kegiatan bisnis 

atau usaha yang dilakukan dengan  merencanakan, menentukan harga, mempromosikan 

dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli 

yang ada maupun pembeli potensial  

  Jangkauan pemasaran sangat luas, berbagai tahap kegiatan harus dilalui oleh 

barang dan jasa sebelum sampai ke tangan konsumen, sehingga ruang lingkup kegiatan 

yang luas itu disederhanakan menjadi 4 (empat) kebijakan pemasaran yang lazim disebut 

sebagai bauran pemasaran  (marketing-mix) yang terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu ; 

produk (product), harga (price), distribusi (place) dan promosi (promotion). 
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2.1.2 Perilaku Konsumen 

Pengertian perilaku konsumen menurut Shiffman dan Kanuk (2000) adalah 

perilaku yang di tampilkan pelanggan dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi produk, jasa, dan ide-ide yang mereka harapkan akan memuaskan 

kebutuhan mereka 

     Untuk memahami keinginan serta kebutuhan konsumen, sangatlah penting 

mengetahui pola pembelian konsumen dimulai dari kesadaran konsumen akan 

kebutuhannya hingga perilaku konsumen setelah pembelian. 

2.1.3 Karakteristik yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

       Menurut Philip Kotler (2006), Proses pengambilan keputusan seseorang untuk 

membeli suatu produk biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Kotler 

terdapat beberapa faktor perilaku konsumen yang mempengaruhi proses pengambilan 

keputusan konsumen yaitu faktor kultural, sosial, pribadi, dan psikologis. Salah satu dari 

faktor tersebut dapat memberikan pengaruh lebih besar dari faktor yang lain. 

 2.1.3.1 Kultural 

          Faktor kultural mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam 

terhadap perilaku konsumen yakni memahami peran yang dimainkan oleh  budaya, 

subbudaya,dan kelas sosial pembeli. 

2.1.3.1.1 Budaya 

 Nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari 

seseorang melalui keluarga dan lembaga penting lainnya (Kotler, 
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Amstrong, 2006). Penentu paling dasar dari keinginan dan perilaku 

seseorang. Budaya, mengkompromikan nilai-nilai dasar, persepsi, 

keinginan, dan perilaku yang dipelajari seseorang secara terus-

menerus dalam sebuah lingkungan. Budaya  adalah penentu paling 

mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Perbedaan budayar 

akan mempengaruhi pola pembelian konsumen. 

2.1.3.1.2 Sub - Budaya        

Sub budaya merupakan sekelompok orang yang berbagi sistem 

nilai berdasarkan persamaan pengalaman hidup dan keadaan, seperti 

kebangsaan, agama, dan daerah (Kotler , Amstrong, 2006). Meskipun 

konsumen pada negara yang berbeda mempunyai suatu kesamaan, 

nilai, sikap, dan perilakunya seringkali berbeda secara dramatis. 

(Kotler, Bowen, Makens, 2006).  

Tiap budaya memiliki sub-budaya yang lebih kecil, atau kelompok 

orang dengan sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan 

situasi hidup yang sama. Subkultur mencakup asal kebangsaan, 

agama, kelompok rasial, dan wilayah geografik. Dimana subkultur 

memiliki karakteristik tersendiri dalam penentuan pengambilan 

keputusan.  

2.1.3.1.3 Kelas Sosial 

      Definisi kelas sosial adalah Pengelompokkan individu berdasarkan 

kesamaan nilai, minat, dan perilaku. Kelas sosial tidak hanya 
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ditentukan oleh satu faktor saja misalnya pendapatan, tetapi 

ditentukan juga oleh pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan lainnya 

(Kotler, Amstrong, 2006).  

       Kelas sosial adalah susunan atau tingkatan dalam tatanan 

kehidupan di dalam Masyarakat dimana kelas sosial tidak ditentukan 

oleh faktor tunggal seperti faktor pendapatan, tetapi merupakan suatu 

kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan lain-

lain. Dalam kelas sosial di dalam masyarakat setiap anggotanya 

mempunyai nilai, minat, terhadap keputusan pembelian 

2.1.3.2 Faktor Sosial 

             Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok, 

keluarga, peran dan stasus  konsumen. 

2.1.3.2.1 Kelompok / Grup 

 Grup Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak 

grup-grup kecil. Kelompok dimana orang tersebut berada yang 

mempunyai pengaruh langsung disebut membership group. 

Membership group terdiri dari dua, meliputi primary groups (keluarga, 

teman, tetangga, dan rekan kerja) dan secondary groups yang lebih 

formal dan memiliki interaksi rutin yang sedikit (kelompok 

keagamaan, perkumpulan profesional dan serikat dagang),(Kotler, 

Bowen, Makens, 2006).  
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  Perilaku seseorang juga dapat dipengaruhi oleh beberapa 

kelompok kecil, dimana seseorang yang tergabung dalam sebuah 

kelompok memilki karakteristik yang berbeda. Pentingnya pengaruh 

kelompok berbeda menurut produk dan merek, tetapi cenderung 

tertarik dalam pembelian barang-barang yang unik. Suatu produk bisa 

dikatakan menarik apabila produk tersebut hanya dimiliki oleh 

segelintir orang saja dan digunakan dihadapan umum dimana barang 

tersebut dapat dilihat orang lain. 

                2.1.3.2.2  Keluarga  

Anggota keluarga memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku 

pembelian. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang 

paling penting di dalam masyarakat. Peranan setiap anggota keluarga 

berbeda-beda karena setiap anggota keluarga memiliki selera, 

kebutuhan dan keinginannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu setiap 

perusahaan harus dapat mengetahui dengan pasti sebenarnya siapa 

anggota keluarga yang bertindak sebagai pengambil inisiatif, penentu, 

pembeli atau siapa yang mempengaruhi suatu keputusan dalam 

melakukan pembelian.  (Philip Kotler 2006) 

 

2.1.3.2.3 Peran dan Status  

      Seseorang berperan penting dalam banyak kelompok seperti: 

keluarga, perkumpulan maupun organisasi. Peran maupun status 
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sangat berpengaruh dalam pembelian. Peran dan status menurut Kotler 

Menurut Philip Kotler (2006) merupakan kegiatan seseorang dalam 

masyarakat dimana setiap peran memiliki status untuk menjalankan 

peran tersebut. Pemasar memanfaatkan setiap segmen dengan melihat 

peran dan status seseorang, jadi peran dan status di dalam masyarakat 

sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. 

 2.1.3.3  Faktor Pribadi 

            Keputusan seseorang dalam pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik lain 

seperti, usia dan tahap daur hidup, jabatan, keadaan akonomi, gaya hidup, kepribadian 

dan konsep diri pembeli. 

2.1.3.3.1 Usia dan Tahap Daur Hidup 

         Orang mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang 

kehidupan mereka, perubahan usia dan daur hidup pun mempengaruhi 

selera mereka dalam pembelian barang dan jasa. Terdapat perbedaan dan 

perubahan pola konsumsi pada saat bayi hingga pada tahapan usia lanjut. 

 

 

2.1.3.3.2  Jabatan 

         Jabatan adalah posisi seseorang dalam sebuah organisasi maupun 

institusi. Jabatan seseorang juga sangat mempengaruhi pola pembelian, 
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dimana semakin tinggi jabatan seseorang maka makin tinggi pula daya 

beli serta konsumsi akan barang dan jasa. 

               2.1.3.3.3    Keadaan Ekonomi 

         Keadaan ekonomi juga sangat mempengaruhi pola pembelian 

barang dan jasa semakin buruk keadaan ekonomi suatu negara akan 

semakin kecil konsumsi akan barang dan jasa, karena pendapatan yang 

digunakan untuk membeli barang dan jasa menjadi kecil nilainya karena 

keadaan ekonomi yang memburuk. 

             2.1.3.3.4     Gaya Hidup 

              Orang yang berasal dari subkultur, kelas sosial dan bahkan 

pekerjaan yang sama mungkin mempunyai gaya hidup yang berbeda. 

Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang yang 

bersangkutan di dunia ini sebagaimana tercermin dalam kegiatan, minat 

dan pendapatnya. 

             2.1.3.3.4     Kepribadian dan Konsep Diri pembeli 

            Tiap orang memiliki kepribadian yang khas dan kekhasan ini akan 

mempengaruhi pembeliannya. Kepribadian sangat bermanfaat untuk 

menganalisis perilaku konsumen bagi beberapa pilihan produk atau 

pilihan merek. Konsep diri yang biasa disebut citra diri merupakan  cara 

pendang seseorang terhadap pribadi orang lain dalam menkonsumsi 

barang dan jasa.  
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 2.1.3.4  Faktor Psikologis 

             Pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu 

motivasi, persepsi, belajar, serta kepercayaan dan sikap 

               2.1.3.4.1  Motivasi 

         Menurut Maslow urutan dalam kebutuhan manusia adalah, 

kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. 

Pertama-tama orang akan memuaskan kebutuhan yang paling penting 

dimana kebutuhan tersebut merupakan motivator. Apabila produk dan 

jasa yang ditawarkan oleh produsen adalah merupakan kebutuhan yang 

terpenting bagi konsumen maka akan mendorong konsumen untuk 

menggunakan barang maupun jasa tersebut, kebutuhan yang mendesak 

untuk mengarahkan seseorang untuk mencari kepuasan dari kebutuhan.  

            Berdasarkan teori Maslow, seseorang dikendalikan oleh suatu 

kebutuhan pada suatu waktu. Kebutuhan manusia diatur menurut sebuah 

hierarki, dari yang paling mendesak sampai paling tidak mendesak 

(kebutuhan psikologikal, keamanan, sosial, harga diri, pengaktualisasian 

diri). Menurut Philip Kotler (2006) mengatakan bahwa motivasi adalah 

suatu kebutuhan yang mengarahkan seseorang untuk mencari kepuasan 

dari kebutuhan tersebut. 

   2.1.3.4.2 Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana orang memilih, mengorganisasi, dan 

mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti 
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dari dunia ini  (Kotler,2006) . Seseorang yang termotivasi akan siap bereaksi. 

Bagaimana orang itu bertindak, dipengaruhi oleh persepsi orang itu mengenai 

situasi. Persepsi dapat diartikan sebagai proses dengan mana seseorang individu 

memilih, merumuskan, menafsirkan, masukan informasi untuk menciptakan 

sesuatu gambaran yang berarti mengenai dunia.  

                2.1.3.4.3  Belajar 

          Pembelajaran adalah suatu proses, yang selalu berkembang dan 

berubah sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima (mungkin 

didapatkan dari membaca, diskusi, observasi, berpikir) atau dari 

pengalaman sesungguhnya, baik informasi terbaru yang diterima maupun 

pengalaman pribadi bertindak sebagai feedback bagi individu dan 

menyediakan dasar bagi perilaku masa depan dalam situasi yang sama 

(Schiffman, Kanuk, 2004).  

             Arti penting penting dan praktis dari teori belajar bagi tenaga 

pemasar adalah bahwa mereka dapat membangun permintaan akan 

produk dengan menghubungkannya dengan dorongan yang kuat, dengan 

menggunakan isyarat motivasi, dan dengan memberikan penguatan 

positif. 

               2.1.3.4.4    Kepercayaan dan Sikap 

         Kepercayaan adalah pemikiran deskriptif bahwa seseorang 

mempercayai sesuatu. Believe dapat didasarkan pada pengetahuan, opini, 

dan iman (Kotler, Amstrong, 2006). Sedangkan sikap adalah evaluasi, 
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perasaan suka atau tidak suka, dan kecenderungan yang relatif konsisten 

dari seseorang pada sebuah obyek atau ide (Kotler, Amstrong, 2006).        

         Melalui bertindak dan belajar, orang mendapatkan kepercayaan dan 

sikap. Kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki 

seseorang tentang sesuatu. Sedangkan Sikap adalah evaluasi, perasaan, 

dan kecenderungan seseorang yang realatif konsisten terhadap suatu objek 

dan gagasan. 

2.1.4 Tahap-Tahap dalam Pengambilan Keputusan 

            Konsumen mengambil banyak keputusan pembelian setiap hari. Sebagian besar 

perusahaan besar meneliti pengambilan keputusan konsumen secara sangat rinci. Mereka 

ingin mencari jawaban atas pertanyaan tentang apa yang dibeli konsumen, apa yang 

dibeli, dan mengapa mereka membeli. Sebagian besar perusahaan meneliti pembelian 

konsumen untuk mencari jawaban pertanyaan tentang apa yang mereka beli, dimana, dan 

berapa banyak. Tetapi mempelajari tentang ”mengapa” dalam perilaku pembelian 

konsumen dan proses keputusan pembelian tidaklah mudah karena jawabannya sering 

tersimpan dalam benak konsumen. 
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2.1 Tabel model Perilaku pembelian. 

Rangsangan 

pemasaran 

Rangsangan 

lain 

 

Ciri-ciri 

pembeli 

Proses keputusan 

Pembelian 

 

Keputusan 

pembelian 

1. Produk 

2.Harga 

3.Saluran   

Pemasaran 

4.Promosi 

1.Ekonomi 

2.Teknologi 

3.Politik 

4.Budaya 

1.Budaya 

2.Sosial 

3.Pribadi 

4.Psikologi 

1.Pengenalan 

Kebutuhan 

2.Pencarian Informasi 

3.Pemilihan Alternatif 

4.Keputusan Pembelian 

5.Prilaku pasca 

pembelian 

1.Pemilihan 

produk 

2.Pemilihan 

Merk 

3.Pemilihan 

saluran 

pembelian 

3.Penentuan 

waktu 

pembelian 

4.Jumlah 

pembelian 

Sumber: Model perilaku Pembelian Kotler (2006) 

2.1.4.1  Pengenalan Kebutuhan 

            Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan. Pembeli merasakan 

adanya masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Pembeli merasakan suatu 

perbedaan antara keadaan yang aktual dan keadaan yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat 

dipicu dari rangsangan internal maupun rangsangan eksternal. Pada tahapan ini, perlu 

menentukan faktor dan situasi yang biasanya memicu pengenalan masalah konsumen, 

yang perlu diketahui adalah jenis kebutuhan atau masalah apa yang timbul, apa yang 

menimbulkannya, dan bagaimana mereka sampai pada produk ini. 
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2.1.4.2 Pencarian Informasi 

            Seorang konsumen yang terdorong kebutuhannya yang mungkin atau mungkin 

juga tidak mencari informasi lebih lanjut. Jika dorongan itu kuat dan kecenderungan 

konsen untuk melakukan pembelian semakin kuat. Jika tidak, maka kebutuhan konsumen 

ini hanya menjadi ingatan. Konsumen dapat memperoleh informasi dari banyak sumber, 

sehingga sangatlah penting untuk mengetahui tentang sumber-sumber dan pengaruh 

masing-masing sumber terhadap keputusan pembelian. Sumber informasi konsumen, 

antara lain : 

a) Sumber pribadi (keluarga, teman, tetangga, kenalan) 

b) Sumber komersial (periklanan, tenaga penjual, pedagang, kemasan dan 

pameran) 

c) Sumber publik (media massa, organisasi penilai konsumen). 

d) Sumber eksperimental (penanganan, pengujian, penggunaan produk) 

            Dengan mengetahui sumber-sumber informasi konsumen dan arti penting dari 

masing-masing sumber tersebut tentang  informasi tersebut diperoleh dan arti penting 

informasi tersebut dibandingkan dengan sumber-sumber informasi lainnya, sehingga hal 

ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam penyusunan komunikasi yang efefktif 

kepada pasar sasaran.  

2.1.4.3  Evaluasi Alternatif 

            Kita telah mengetahui bagaimana konsumen menggunakan informasi untuk tiba 

pada suatu pilihan. Langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap alternatif-

alternatif yang ada. Konsumen melakukan evaluasi alternatif-alternatif pembelian 
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tergantung pada konsumen secara individu dan pada situasi pembelian tertentu. Dalam 

beberapa kasus konsumen melakukan kalkulasi yang cermat dan pikiran logis. Pada saat 

lain lagi, konsumen yang sama melakukkan sedikit saja atau tidak melakukan evaluasi 

sama sekali, sebagai gantinya mereka membeli berdasarkan naluri. Konsumen 

melakukan evaluasi alternatif-alternatif pembelian tergantung pada konsumen secara 

individu dan pada situasi pembelian tertentu.  

             Dengan mengetahui tahapan dalam mengumpulkan informasi dan tahapan 

konsumen dalam melakukan evaluasi alternatif terhadap pembelian suatu produk  akan 

mempermudah perodusen dalam menentukan strategi yang tepat.         

2.1.4.4 Keputusan Pembelian 

            Pada tahapan evaluasi, konsumen menyusun peringkat alternaif yang menjadi 

kategori pilihan konsumen kedalam sejumlah pilihan serta membentuk niat pembeli. 

Konsumen, biasanya akan membeli merek yang paling disukai, tetapi ada dua faktor 

yang bisa muncul antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Preferensi dan bahkan 

niat membeli tak sepenuhnya sebagai peramal terpercaya atas pilihan sesungguhnya. 

Keduanya mengarahkan perilaku pembelian tetapi tidak sepenuhnya menentukan hasil. 

Apabila produk merupakan produk yang benar-benar diinginkan oleh seorang konsumen, 

kemungkinan besar pembelian akan produk tersebut akan dilaksanakan. 

2.1.4.5 Perilaku Purna Pembelian 

            Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami tingkatan kepuasan atau 

ketidakpuasan. Konsumen juga akan terlibat dalam perilaku purna pembelian. Tugas 

pemasar tidak berakhir pada saat produk sudah dibeli tetapi berkelanjutan sampai 
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periode sesudah pembelian. Apa yang menentukan pembeli puas atau tidak puas 

terhadap pembelian, Jawabannya terletak dalam hubungan diantara harapan konsumen 

dan kinerja yang dirasakan dari produk. Jika produk sudah sesuai dengan harapan, 

konsumen puas, jika melebihi harapan, konsumen sangat puas; jika kurang dari harapan, 

konsumen tidak puas. 

             Memahami kebutuhan konsumen dan proses pembelian adalah dasar bagi 

suksesnya pemasaran, dan memahami bagaimana pembeli mengetahui adanya masalah, 

mencari informasi, mengevaluasi alternatif, mengambil keputusan pembelian, pemasar 

dapat memperoleh banyak petunjuk bagaimana memenuhi kebutuhan pembeli. Dengan 

memahami berbagai pemeran serta dalam proses pembelian dan pengaruh-pengaruh 

utama atas perilaku pembelian, pemasar dapat menyusun program pemasaran yang 

efektif untuk mendukung penawaran yang menarik bagi pasar sasaran. 

2.1.5 Pengertian E-Commerce (Electronic Commerce) 

Menurut Laudon & Laudon (1998), e-commerce adalah suatu proses membeli 

dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke 

perusahaan dengan Komputer sebagai perantara transaksi bisnis. e-commerce atau yang 

biasa disebut juga dengan istilah E-com atau Emmerce atau EC merupakan pertukaran 

bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi Electronic Data Interchange (EDI), 

email, electronic bulletin boards, mesin faksimili, dan Electronic Funds Transfer yang 

berkenaan dengan transaksi-transaksi belanja di Internet Shopping, Stock Online dan 

surat obligasi, download dan penjualan software, dokumen, grafik, musik, dan lain-

lainnya, serta transaksi Business to Business (B2B), (Wahana Komputer Semarang 

2002).  
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Sedangkan definisi e-commerce menurut David Baum (1999) yaitu  satu set 

dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, 

konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, 

pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.  

Definisi dari e-commerce menurut Kalakota dan Whinston (1997) dapat ditinjau 

dalam 4 perspektif berikut:  

1. Dari perspektif komunikasi, e-commerce adalah pengiriman barang, layanan, 

informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan 

elektronik lainnya. 

2. Dari perspektif proses bisnis, e-commerce adalah aplikasi dari teknologi yang 

menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.  

3. Dari perspektif layanan, e-commerce merupakan suatu alat yang memenuhi 

keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya 

layanan (service cost) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan 

kecepatan layanan pengiriman. 

4. Dari perspektif online, e-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli 

dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya.  

Dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah dimana dalam satu website 

menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara online atau juga bisa merupakan 

suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang 

memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan 

layanan “get and deliver“. e-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan 

juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan perdagangan. Adapun 
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pendapat mengenai pengertian e-commerce bahwa e-commerce mengacu pada internet 

untuk belanja online dan jangkauan lebih sempit. dimana e-commerce adalah sub 

perangkat dari E-Bisnis.   

2.1.6 Online Shopping 

             Lee & Lin (2005) mengutip penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

online shopping adalah sebuah proses yang kompleks yang bisa di bagi ke dalam 

beberapa sub proses, seperti navigasi, mencari informasi, dan transakasi secara online. 

            Internet yang didasarkan pada lingkungan e-commerce memungkinkan 

konsumen untuk mencari informasi dan membeli produk atau jasa melalui interaksi 

langsung dengan toko online (Lohse & Spiller,1998). 

             Mengutip penelitian Liang dan Lai (2005) yang menunjukkan bahwa proses 

pembelian produk dan jasa pada online shopping ada lima tahap, yaitu pada saat 

konsumen yang potensial menyadari (awaraness) untuk membeli kebutuhan akan barang 

dagangan (merchandising) atau jasa, mereka pergi ke internet dan mencari informasi 

yang terkait. Saat aktif mencari, pada saat yang sama, konsumen potensial, ditarik untuk 

membeli dengan informasi tentang produk atau jasa yang dibutuhkan. Mereka lalu 

mengevaluasi alternatif, dan memilih satu yang terbaik, yang sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan. Akhirnya, sebuah transaksi dihubungkan dan disediakan jasa penjualan 

melalui pengiriman pos. 

 

 

PENGARUH E-SERVQUAL..., FATHONY, Ma.-IBS, 2010



2.1.6.1 Atribut online shopping 

            Lohse & Spiller (1998) mengutip penelitian Linguist yang menunjukkan bahwa 

berdasarkan kompilasi dari 26 penelitian dilapangan, Linguist mengkategorikan 

komponen pokok  Online Shopping dalam 4 grup, yaitu merchandise, service, promosi, 

dan kenyamanan. 

1. Merchandise 

        Konsumen memperhatikan informasi tentang kuantitas, kualitas, dan 

variasi produk dari nama brand atau reputasi dari toko. Toko online yang 

jumlah produknya sangat banyak, ternyata kurang efektif dalam penjualan 

dibandingkan toko online yang jumlah produknya sedikit. Hal ini 

dimungkinkan karena konsumen kesulitan menemukan produk yang mereka 

cari dalam toko besar atau yang jumlah produknya sangat banyak. 

   Sebagaimana pada kertas katalog, konsumen tidak bisa berinteraksi 

langsung dengan produk (sebagai contoh, menyentuh produk dan mencoba 

ukuran pakaian). Kebanyakan merchants tidak memasukkan deskripsi yang 

lengkap tentang sebuah produk. 

2. Service  

        Hal yang temasuk service adalah menjawab pertanyaan dengan FAQ 

(Frequently Asked Question). Kredit, pengembalian, dan kebijakan 

pembayaran. Situs retail menawarkan service information. Satu dari tiga situs 

online shopping, tidak menyediakan informasi pada bagian dari sejarah 

perusahaan kebijakan atau latar belakang. 
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Konsumen ingin berhati-hati dalam membeli secara online, berkelanjutan, 

komunikasi yang bermanfaat, pengiriman, 24 jam per hari, 365 per tahun. 

Konsumen ingin mendapat bantuan dalam menyeleksi produk (seperti 

ukuran, warna, bahan), mendapat servis, kontak informasi untuk penjualan 

saat ini, bagian FAQ (Frequntly Asked Question). Untuk jawaban yang cepat, 

pembayaran, informasi tentang pengiriman, jaminan dan pernyataan tentang 

product quality 

3 Promosi 

Penjualan dan banyaknya pengunjung pada toko dipengaruhi oleh 

promosi. Promosi pada toko, termasuk di dalamnya adalah majalah dengan 

artikel produk terkait, tips untuk produk terkait, undian dengan games, dan 

link ke situs lainnya. Advertising, memiliki banyak bagian pada Web. Banner  

diletakkan di atas atau di bawah halaman Web yang menunjukkan link ke 

situs atau produk yang di tuju. 

4. Kenyamanan 

Layout toko, fitur organisasi dan mudah digunakan (easy to use) adalah 

bagian dari kenyamanan. Fitur kenyamanan juga mengelola harapan 

(expectation) konsumen. Sebagai contoh, terkadang sulit untuk menentukan 

sebuah status proses pembelian secara online (seperti melakukan download 

sebuah file yang besar). Toko seharusnya memasukkan status indikator 

(seperti pemberitahuan dengan bars  atau untuk memberi tahu berapa persen 

yang sudah terdownload). 
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2.1.7 Model Kualitas Jasa Online Shopping 

      Kualitas jasa online diukur dengan E-SERVQUAL dikemukakan Tim & Jones 

(2005), dengan mengutip penelitian Zeithhaml yang menunjukkan bahwa pada 

prinsipnya model kualitas jasa online shopping ini merupakan adaptasi dan perluasan 

model SERVQUAL ke dalam konteks pengalaman berbelanja secara online. Zeithaml 

mengidentifikasikan tujuh dimensi dari E-SERVQUAL, yaitu easy to use, web design, 

reliability, system availability, privacy, responssivenes dan empathy. Penjelasan secara 

singkat untuk ke tujuh dimensi E-SERVQUAL : 

1. Easy to Use  

 Didefinisikan betapa mudahnya bagi pelanggan untuk menggunakan situs web. 

Situs harus dirancang untuk  memudahkan pelanggan, termasuk melakukan 

pencarian dan proses navigasi. Kemudahan penggunaan merupakan hal yang 

penting dalam dimensi yang berhubungan dengan e-service. Kemudahan 

penggunaan telah diberi nilai tinggi dalam beberapa pengukuran kualitas e-

service, dan telah dicatat oleh beberapa peneliti (Dobholkar  1996, Zeithaml et al. 

2002, Yang 2001, Fassnacht dan Koese 2006). 

2. Website design   

Dalam ruang lingkup e-service, website merupakan akses utama konsumen ke 

perusahaan  dan  untuk dapat melakukan proses pembelian yang sukses. 

Kekurangan desain website dapat mengakibatkan  kesan negatif kepada 

konsumen, dan konsumen akan mengurungkan niatnya untuk melakukan 

transaksi . Website adalah titik awal bagi pelanggan untuk memperoleh 

keyakinan. Website design dapat mempengaruhi  citra perusahaan, dan menarik 

konsumen lainnya  untuk melakukan pembelian secara online dengan mudah.  
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3. Realibility  

Reliabilitas merujuk pada konsistensi kinerja dan keandalan perusahaan 

(Parasuraman et al. 1985, 1988). Menurut beberapa studi, keandalan adalah 

dimensi paling penting dalam meningkatkat kualitas e-service. Dalam lingkungan 

virtual, sangat penting untuk membuat pelanggan percaya bahwa perusahaan  

akan melakukan apa yang dijanjikan. Reliabilitas dapat membuat pelanggan 

melihat konsistensi dan kredibilitas perusahaan.  

4. System Availability   

System Availability mengacu pada fungsi teknis dari suatu website. Dalam e-

service, system availability membuat pelanggan selalu dapat mengakses layanan 

online yang ditawarkan oleh perusahaan,  yang dapat membantu pelanggan untuk 

mengetahui citra baik perusahaan tersebut. Jika pelanggan tidak dapat 

menggunakan  sistem  ketika mereka membutuhkan layanan online, mereka akan 

beralih ke beberapa perusahaan online lainnya.  

5. Privacy 

Privasi mengacu pada sejauh mana website ini aman dan dapat melindungi 

informasi konsumennya. Privasi memegang posisi penting dalam e-service.  

Perusahaan akan mendapatkan citra buruk jika konsumennya merasa tidak aman, 

hal itu dapat berasal dari kemungkinan penyalahgunaan data keuangan mereka 

dan  data pribadi 

6. Responssivenes  
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Merupakan kemampuan perusahaan online untuk memberikan informasi yang 

cepat dan tepat kepada konsumen  sewaktu timbul masalah, memiliki mekanisme 

untuk menangani pengembalian produk.   

7. Empathy 

Walaupun tidak ada interaksi manusia secara langsung di dalam proses e-service , 

namun adanya komunikasi dengan konsumennya juga merupakan hal yang 

sangat penting  misalnya melalui e-mail,berbicara dengan staf layanan pelanggan 

secara online atau melalui telepon (dan bukan berkomunikasi dengan mesin). 

2.1.8 Variabel – variabel yang Meningkatkan Kepuasan Pembeli Online Shopping  

            Tim & Jones (2005) mengutip penelitian DaGehrke & Turban 

mengidentifikasikan 50 variabel yang bisa meningkatkan atau menurunkan kepuasan 

pembeli terhadab web page. Ke lima puluh variabel itu dibagi ke dalam 5 kategori. 

Mereka berdua melakukan eksperimen untuk menemukan hubungan penting diantara 

variabel-variabel. Variabel yang paling penting di tiap kategori adalah : 

1. Kecepatan page-loading, yaitu grafik dan tabel harus sederhana tapi penuh 

makna serta harus sesuai dengan monitor standard. 

2.  Isi bisnis, yaitu diperlukan text yang singkat dan jelas.  

3. Informasi yang diminta untuk satu registrasi harus seminimal mungkin. 

4. Efisiensi Navigasi, yaitu label yang jelas dan akurat serta link yang jelas 

merupakan keharusan. selain itu,  situs yang sesuai browser, dan software. 

5. Security & privasi, yaitu keamanan dan privasi harus dijamin. 
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6. Marketing costumer focus, yaitu harus disertakan syarat – syarat   pembelian 

yang jelas, termasuk informasi pengiriman, dan kebijakan retur. Confirmation 

page setelah pembelian sangat diperlukan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

            Penelitian yang dilakukan oleh Retno Sri Haryanti Pada tahun 2005 tentang 

“Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan 

Pembelian Ponsel di daerah Jawa Timur” (Universitas Brawijaya), dimana penelitian ini 

menggunakan sampel berjumlah 125 responden. Alat analisis yang di gunakan pada 

penelitian ini adalah menggunakan analisis faktor dan kemudian dilanjutkan dengan 

menggunakan regresi linear berganda,  dari hasil penelitian yang telah dilakukan  

diungkapkan bahwa terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

pembelian ponsel antara lain adalah (1)  faktor model, (2) faktor kebutuhan, (3) faktor 

tempat belanja, (4) faktor potongan harga, (5) faktor prestise, dan (6) faktor keluarga, 

dan (7)  faktor personal selling.  Diantara tujuh faktor yang mempengaruhi konsumen 

didalam membuat keputusan membeli, mengungkapkan bahwa faktor model merupakan 

faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel.  

             Untuk mengetahui persamaan faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

pembelian ponsel di Jawa Timur dan di Jakarta maka dilakukan pre test. Pre test yang 

dilakukan dengan tehnik wawancara kepada 30 responden untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian ponsel GSM. Dari hasil pre test 

didapatkan lima faktor yaitu: (1) Faktor Merek, (2) Faktor Model, (3) Faktor harga, (4) 

Faktor Fitur, dan (5) Faktor Kualitas. Terdapat perbedaan faktor antara hasil penelitian 

sebelumnya dengan hasil pre test yang telah dilakukan, hanya terdapat satu faktor saja 
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yang memiliki kesamaan yaitu faktor model. Faktor yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah faktor hasil pre test, yaitu faktor merek, faktor model, faktor harga, 

faktor fitur, dan faktor kualitas. 

Penelitian lainnya yang menjadi pedoman bagi peneliti adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Reima Suomi tahun 2009 dengan judul “ Measurement  Of  E – service 

Quality: An Empirical Study On Online Travel Service “ (Turku School of 

Economics,Finlandia ), sampel penelitian ini adalah pelanggan dari beberapa perusahaan 

travel online di Cina. Pelanggan diminta untuk menunjukkan dimensi yang 

mempengaruhi mereka untuk membeli tiket  perjalanan secara  online.  Kuesioner 

didistribusikan kepada pelanggan melalui e-mail, sebanyak 1500 kuesioner dikirimkan  

responden potensial, dan 503 dari 1500 individu menjawab kuesioner tersebut. Di antara 

503 tanggapan, 50 responden menyatakan bahwa mereka memiliki sedikit atau tidak 

sama sekali merasakan pengalaman yang baik terhadap pelayanan  pemesanan tiket dari  

perusahaan travel online. 453 tanggapan yang tersisa merupakan dasar penelitian ini 

melalui analisis  7 dimensi E-SERVQUAL yaitu easy to use, web design, reliability, 

system availability, privacy, responssivenes dan empathy. Profil usia responden 

merupakan kelompok dengan  mayoritas (58%) berada di kisaran usia 18-35 dan 62,7% 

responden adalah laki-laki. Sampel  dianggap mewakili pengguna Internet di Cina.  

Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan berikut. Pertama, pada umumnya 

membandingkan pengaruh persepsi pelanggan terhadap kualitas e-service, dimensi dari 

perspektif perusahaan online lebih besar dibandingkan dari perspektif pelanggan. Kedua, 

kepercayaan dan kemudahan penggunaan yang  paling kritis dan penting dalam aspek 

persepsi pelanggan terhadap kualitas e-service. Ketiga, meskipun  keandalan (reliability), 

ketersediaan sistem (system availability) dan respon (responsiveness) yang tidak 

PENGARUH E-SERVQUAL..., FATHONY, Ma.-IBS, 2010



sepenting kemudahan penggunaan (easy to use) dan kepercayaan, variabel tersebut  

masih menjadi aspek penting dari penentu kualitas e-service, dan perusahaan online 

harus memberikan perhatian kepada mereka juga, kemudian memfokuskan pada aspek 

kemudahan penggunaan (easy to use) dan kepercayaan dalam rangka meningkatkan 

kualitas layanan travel online.  Keempat, meskipun variabel privacy tidak menjadi aspek 

yang paling berpengaruh dalam persepsi pelanggan travel online , masih perlu untuk 

perusahaan travel online untuk memastikan pelanggan bahwa privasi pada  website 

mereka terjamin. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
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2.4  Hipotesis Penelitian 

   Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan 

teori, dan kerangka pemikiran sebagaimana telah diuraikan diatas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho1 : Easy to use  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Bhineka.com 

Ha1 : Easy to use memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen Bhineka.com 

Ho2 : Web Design  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Bhineka.com 

Ha2 : Web Design  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen Bhineka.com 

Ho3 : Reliability  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Bhineka.com 

Ha3 : Reliability memiliki pengaruh  yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen Bhineka.com 

Ho4 : System availability tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian pada Bhineka.com. 

Ha4 : System availability memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Bhineka.com. 
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Ho5 : Privacy tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Bhineka.com. 

Ha5 : Privacy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen Bhineka.com 

Ho6 : Responssiveness tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Bhineka.com 

Ha6 : Responssiveness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada Bhineka.com 

Ho7 : Empathy tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen Bhineka.com 

Ha7 : Empathy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

konsumen Bhineka.com 

Ho8 : Easy To Use, Web Design, Reliability, System Availability, Privacy, 

Responssivenes dan Empathy, secara bersama - sama tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Bhineka.com 

Ha8 : Easy To Use, Web Design, Reliability, System Availability, Privacy, 

Responssivenes dan Empathy, secara bersama - sama memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen Bhineka.com.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

3.1.1 Calon Responden 

 Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah situs Bhineka.com, sehingga 

sasaran responden dari penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan 

pembelian sebuah produk secara online pada situs Bhineka.com.  

3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan terhadap konsumen Bhineka.com yang berada di 

sekitar tempat peneliti berdomisili (misal; keluarga dekat, tetangga, teman sekitar rumah)  

atau tempat peneliti beraktivitas (misal; di kampus, kemang, mall di Jakarta) sehingga 

memudahkan konsumen untuk memperoleh data. Waktu, biaya dan tenaga juga menjadi 

pertimbangan peneliti, sehinga peneliti mengumpulkan data di sekitar tempat peneliti 

berdomisili dan beraktivitas. 

Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian adalah 2 bulan 

dimana akan dimulai pada bulan Mei 2010 hingga Juni 2010.  

3.1.3 Sifat Penelitian 

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif, yang 

merupakan metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif dapat melihat gambaran atau lukisan 
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secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena - 

fenomena yang akan diselidiki (Mohammad Nazir;2003).  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

Berdasarkan ketersediaannya data dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan 

data sekunder.  

3.2.1.1 Data Primer  

Data primer adalah data yang belum tersedia sehingga untuk menjawab 

penelitian, data harus diperoleh dari sumber aslinya, data yang didapat dari 

penyebaran kuisioner yang dilakukan kepada para konsumen Bhineka.com. Di 

dalam kuisioner tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang nantinya scara 

tertulis yang akan dijawab langsung oleh responden. Nur Indianto dan Bambang 

Supono (1999) dalam penelitian Rizky Hanolda Putra (2010), menyatakan bahwa 

data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara), Perolehan data primer ini 

dilakukan dengan penyebaran kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan 

cara penyebaran daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan 

pemilihan jawaban yang mudah di pahami (Malhotra,1996). 

3.2.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tersedia atau sudah dikumpulkan untuk 

satu tujuan sebelumnya (Bilson Simamora,2004). Data sekunder dari penelitian 
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ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan tinjauan pustaka dari berbagai sumber 

seperti buku, internet maupun penelitian sebelumnya.  

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

      Desain pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah nonprobability sampling, 

dimana sampel ini tidak dipilih secara acak dan tidak semua unsur atau elemen populasi 

mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Unsur populasi yang 

terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang 

sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.  

  Peneliti menggunakan metode pengambilan sample convenience sampling yang 

merupakan pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati 

bersedia memberikannya. Keterwakilan populasi oleh sampel dalam penelitian 

merupakan syarat penting untuk melakukan generalisasi. Sebelum survei dilakukan calon 

responden diberikan penjelasan tentang indikator penelitian yang berupa pernyataan 

sehingga hasil jawaban responden yang didapat dari sampel nantinya mewakili sifat- 

sifat populasi di mana sampel tersebut ditarik  (Maholtra,2007). 

  Keterwakilan populasi oleh sampel dalam penelitian merupakan syarat penting 

untuk melakukan generalisasi. Karena penelitian ini tidak diketahui dengan pasti jumlah 

populasinya dan karena keterbatasan waktu maka jumlah sampel yang akan digunakan 

oleh  peneliti berdasarkan perhitungan variance yang didapat pada pilot study dan tingkat 

keakuratan yang diinginkan di mana nilai D ditentukan sebesar 5% dari rata-rata yang 

dihitung dari rata-rata jawaban responden per pertanyaan dan per variabel, Z = 1.96 dan 

Variance = 1.725729  (Maholtra,2007). 
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n   = σ2 Zα/2
2 

              D2 

D = Tingkat Presisi  Z = Z - score (1.96) 

σ = Simpangan baku  n = Jumlah sampel 

            Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka didapatkan jumlah responden 

sebesar 111,8894 orang dan dibulatkan menjadi 100 orang, dimana pada penelitian 

dengan jumlah populasi tidak diketahui, jumlah sampel sebanyak 100 orang sudah cukup 

mewakili suatu populasi yang akan diteliti. (Maholtra,2007). 

3.2.3    Teknik Pengumpulan Data 

3.2.3.1   Desain Kuesioner 

   Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner 

yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket yang berisi pertanyaan terkait 

dengan hal yang diteliti. 

  Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan formal secara tertulis yang ditujukan untuk 

memperoleh informasi dari responden (Bilson Simamora,2004). Kuesioner ini disusun 

berdasarkan hasil pre-test terhadap 30  responden untuk mendapatkan gambaran secara 

umum mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian 

melalusi sistem online pada Bhineka.com. Secara garis besar, urutan kuesioner adalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagian pertama pada kuesioner ini berisikan tentang identitas penulis, tujuan 

penelitian, serta petunjuk pengisian kuesioner. 

2. Bagian kedua pada kuesioner ini berisikan profil responden, informasi-informasi 

yang berkaitan dengan demografi responden. 

3. Bagian terakhir pada kuesioner menjelaskan tingkat kepentingan responden terhadap 

sejumlah variabel yang ditanyakan mengenai atribut dari keputusan pembelian 

online. 

3.2.3.2 Identifikasi Variabel 

    Adapun variabel yang dianalisis dalam penelitian ini di gambarkan dalam tabel 

3.1 adalah : 

Tabel. 3.1 Identifikasi Variabel Faktor Pembelian pada Bhineka.com 

Sub Variabel 

(Dimensi) 
Indikator Ukuran 

 

Easy To Use 

(X1) 

 Kemudahan 

Penggunaan 

 Kemudahan mencari 

informasi 

 Kemudahan 

melakukan transaksi 

(Zeithaml 2000, 2002; 

Parasuraman et al. 2005) 

 Kemudahan dalam proses 

navigasi sehingga dapat 

menjelajahi situs Bhineka.com  

 Kemudahan dalam mencari 

produk yang diinginkan di 

Bhineka.com seperti 

disediakannya fasilitas search 

engine 

 Bhineka.com selalu berusaha 

memudahkan konsumen untuk 

melakukan 

pemesanan/pembelian produk. 

 

Web Design 

(X2) 

 Desain menarik 

 Page Loading 

 Mendukung transaksi 

 Desain web Bhineka.com sangat 

menarik perhatian konsumen  

 Page Loading web Bhineka.com 

cepat sehingga tidak membuat 
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(Zeithaml 2000, 2002; 

Parasuraman et al. 2005) 

konsumen menunggu lama untuk 

mengakses web tersebut. 

 Desain web bhineka.com 

memudahkan penggunanya 

dalam melakukan transaksi 

bahkan untuk yang pertama kali 

mengakses web tersebut 

 

Reliability (X3) 

 Tepat Waktu 

 Kualitas Barang 

 Garansi 

(Zeithaml 2000, 2002; 

Parasuraman et al. 2005) 

 Pengiriman barang setelah 

pembelian di Bhineka.com tepat 

waktu, sesuai dengan yang 

dijanjikan  

 Barang yang diterima tidak cacat 

produksi atau rusak. 

 barang yang diterima baru 

(bukan display ataupun bekas) 

dan bergaransi resmi. 

 

System 

Availability (X4) 

 Ketersediaan system 

 Website yang stabil 

 Maintenance.  

(Zeithaml 2000, 2002; 

Parasuraman et al. 2005) 

 Situs Bhineka.com selalu siap 

digunakan untuk bertransaksi 

 Situs Bhineka.com tidak pernah 

mengalami gangguan/error/crash 

pada saat di akses. 

 Proses maintenance server yang 

rutin dan tidak mengganggu 

proses transaksi (dilakukan pada 

jam malam atau bukan jam 

sibuk) 

 

Privacy (X5) 

 Kerahasiaan identitas 

konsumen. 

 Keamanan 

bertransaksi 

 Jaminan dari 

perusahaan 

(Zeithaml 2000, 2002; 

Parasuraman et al. 2005) 

 Bhineka.com menjaga 

kerahasiaan identitas 

konsumennya 

 Bhineka.com  tidak memberikan 

informasi yang berhubungan 

dengan konsumennya kepada 

pihak lain 

(identitas,no.rekening,dll) 

 Konsumen merasa aman 

bertransaksi dengan 

bhineka.com 
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 Responsiveness 

(X6) 

 

 Memberikan solusi 

yang cepat 

 After sales service 

 Review produk 

(Zeithaml 2000, 2002; 

Parasuraman et al. 2005) 

 Bhineka.com memberikan 

informasi yang cepat dan tepat 

jika timbul masalah 

 After sales service yang baik dari 

Bhineka.com misal: klaim 

garansi 

 Bhineka.com selalu memberikan 

review produk-produk terbaru 

 

Empathy (X7) 

 Forum Tanya jawab 

 Komunikasi dengan 

staff secara online 

 Komunikasi dengan 

staff dengan telefon 

(Zeithaml 2000, 2002; 

Parasuraman et al. 2005) 

 Bhineka.com menyediakan 

forum pelayan konsumen jika 

terdapat komplain 

 Konsumen dapat berkomunikasi 

dengan staff  layanan 

Bhineka.com secara online. 

 Konsumen dapat berkomunikasi 

dengan staff  layanan 

Bhineka.com melalui telepon. 

Keputusan 

Pembelian 

a) Pengenalan kebutuhan 

b) Pencarian informasi 

c) Pemilihan alternatif 

d) Keputusan pembelian 

e) Perilaku pasca 

pembelian 

(Kotller,2006) 

a) Tersedianya barang yang saya 

butuhkan menjadi pertimbangan 

dalam melakukan pembelian di 

Bhineka.com 

b) Informasi tentang produk yang 

diberikan Bhineka menjadi 

pertimbangan dalam melakukan 

pembelian. 

c) Adanya produk alternatif di 

Bhineka.com mempengaruhi 

keputusan pembelian saya 

d) Bhineka.com mempermudah 

keputusan pembelian saya. 

e) Saya merasa puas setelah melakukan 

pembelian melalui Bhineka.com 

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2010) 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Teknik Pengolahan Data 
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 Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis 

antara lain : Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi 

Berganda, Analisis Koefisien Determinasi (R
2
), Uji Hipotesis. 

3.3.1.1 Uji Validaitas dan Uji Reliabilitas 

3.3.1.1.1 Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa 

yang ingin diukur. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan 

terhadap item rata-rata (skor rata-rata), perhitungan dilakukan dengan cara 

mengorelasikan antara skor item dengan skor rata-rata item. Dari hasil perhitungan 

korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat 

validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak 

(Priyatno, 2008). Analisis ini dengan cara mengorelasikan masing-masing skor item 

dengan skor rata-rata. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor 

rata-rata menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam 

mengungkap apa yang ingin diungkap. Koefisien korelasi item dengan rata-rata dengan 

Bivariate Pearson ini merupakan pengujian yang menggunakan uji dua sisi dengan taraf 

signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Jika taraf signifikansi < 0,05 maka instrumen penelitian atau item-item pertanyaan 

berkorelasi signifikan terhadap skor rata-rata (dinyatakan valid). 

2. Jika taraf signifikansi ≥ 0,05 maka instrumen penelitian atau item-item pertanyaan 

tidak berkorelasi signifikan terhadap skor rata-rata (dinyatakan tidak valid). 

3.3.1.1.2 Uji Reliabilitas   
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            Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang. Ada beberapa metode pengujian reliabilitas di antaranya metode tes ulang, 

formula belah dua dari Spearman-Brown, formula Rulon, formula Flanagan, Cronbach’s 

Alpha, metode formula KR-20, KR-21, dan metode Anova Hoyt.  

     Trion (2005) menyatakan uji relialibilitas dengan menggunakan metode alpha 

Cronbach dapat diukur berdasarkan skala alpha cronbach’s 0 sampai 1. Jika skala itu 

dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan peringkat yang sama, maka ukuran 

kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

a. Nilai Cronbach’s Alpha 0.00 sampai dengan 0.20, berarti kurang realibel. 

b. Nilai Cronbach’s Alpha 0.21 sampai dengan 0.40, berarti agak realibel. 

c. Nilai Cronbach’s Alpha 0.42 sampai dengan 0.60, berarti cukup realibel. 

d. Nilai Cronbach’s Alpha 0.61 sampai dengan 0.80, berarti realibel. 

e. Nilai Cronbach’s Alpha 0.80 sampai dengan 1.00, berarti sangat realibel. 

 

3.3.1.2 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan model regresi linear, terdapat 

empat asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan model regresi, yaitu uji 

normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian 

ini diperlukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tersebut 

tidak terpenuhi (Gujarati, 2003). 

3.3.1.2.1  Uji Normalitas 
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            Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji ini  biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, 

interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametric, maka persyaratan 

normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak 

berdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau 

ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik nonparametrik. Dalam pembahasan 

ini akan digunakan uji One Sample Kolmogorov-Sminorov dengan menggunakan taraf 

signifikansi lebih besar dari 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi 

lebih besar dari 5% atau 0,05. 

3.3.1.2.2 Uji Multikolinieritas 

  Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas 

yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. 

  Multikolinearitas dapat dilihat dari variance inflation factor (VIF). Ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya. Nilai VIF yang tinggi menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. nilai VIF 

bawah 10 (Ghozali, 2001). 

3.3.1.2.3 Uji Heterokesdatistas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

PENGARUH E-SERVQUAL..., FATHONY, Ma.-IBS, 2010



heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan cara melihat plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi 

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di studentized 

(Ghozali, 2001). 

3.3.3.4 Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi diperlukan untuk mengetahui adanya korelasi antara error 

dengan error periode sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. 

Nilai autokorelasi dapat dilihat dari nilai Drubin-Watson atau dengan melakukan uji 

Lagrange Multiplier (LM Test). Namun permasalahan autokorelasi hanya relevan 

digunakan jika data yang dipakai adalah data time series sedangkan untuk data cross-

section tidak harus dilakukan. Pada penelitian ini termasuk dada cross-section dan hal ini 

tidak mempengaruhi hasil uji regresi berganda. 

3.3.1.3   Analisis Regresi Berganda 

Model Regresi Linier Berganda. Bentuk eksplisit dari model ini  adalah sebagai berikut : 

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3  + b4 X4  +b5 X5+ b6 X6+ b7 X7+E 

Dimana: 

Y = Variabel tidak bebas. 
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b0 = Bilangan konstanta. 

X1........ X7 = Variabel bebas. 

b1......... b7 = Koefisien regresi variabel bebas. 

E = Variabel pengganggu. 

3.3.1.4 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

persentase sumbangan easy to use, web design, reliability, system availability, privacy, 

responssivenes dan empathy, secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian online 

pada Bhineka.com. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel 

independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel 

independen. Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan, nilai ini 

selalu lebih kecil dari R Square dan angka ini bias memiliki harga negatif. Menurut 

Santoso (2001) bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan 

Adjusted R Square sebagai koefisien determinasi. 

3.3.1.5 Pengujian Hipotesis 

3.3.1.5.1  Uji F 

  Tahap awal yang dilakukan adalah dengan melakukan Uji F Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh E-SERVQUAL yang terdiri  dari easy to 

use, web design, reliability, system availability, privacy, responssivenes dan empathy, 

dengan keputusan pembelian konsumen Bhineka.com secara bersamaan. Langkah-

langkah untuk uji F adalah sebagai berikut (Priyatno, 2002): 
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1. Merumuskan hipotesis 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan α = 5% 

3. Kriteria pengujian 

Ho ditolak jika nlai probabilitas ≤ 0,05 

Ho tidak dapat ditolak jika nilai probabilitas> 0,05 

 

 

3.3.1.5.2  Uji t  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh faktor easy to use, 

web design, reliability, system availability, privacy, responssivenes dan empathy 

terhadap keputusan pembelian online secara parsial.  

Langkah-langkah untuk uji t adalah sebagai berikut (Priyatno, 2002): 

1. Merumuskan hipotesis 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan α = 5% 

3. Kriteria pengujian 

Ho ditolak jika nilai probabilitas ≤ 0,05 
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Ho tidak dapat ditolak jika nilai probabilitas > 0,05 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

3.1.1 Calon Responden 

 Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah situs Bhineka.com, sehingga 

sasaran responden dari penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan 

pembelian sebuah produk secara online pada situs Bhineka.com.  

3.3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan terhadap konsumen Bhineka.com yang berada di 

sekitar tempat peneliti berdomisili (misal; keluarga dekat, tetangga, teman sekitar rumah)  

atau tempat peneliti beraktivitas (misal; di kampus, kemang, mall di Jakarta) sehingga 

memudahkan konsumen untuk memperoleh data. Waktu, biaya dan tenaga juga menjadi 

pertimbangan peneliti, sehinga peneliti mengumpulkan data di sekitar tempat peneliti 

berdomisili dan beraktivitas. 

Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian adalah 2 bulan 

dimana akan dimulai pada bulan Mei 2010 hingga Juni 2010.  

3.3.3 Sifat Penelitian 

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif, yang 

merupakan metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif dapat melihat gambaran atau lukisan 
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secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena - 

fenomena yang akan diselidiki (Mohammad Nazir;2003).  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

Berdasarkan ketersediaannya data dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan 

data sekunder.  

3.2.1.1 Data Primer  

Data primer adalah data yang belum tersedia sehingga untuk menjawab 

penelitian, data harus diperoleh dari sumber aslinya, data yang didapat dari 

penyebaran kuisioner yang dilakukan kepada para konsumen Bhineka.com. Di 

dalam kuisioner tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang nantinya scara 

tertulis yang akan dijawab langsung oleh responden. Nur Indianto dan Bambang 

Supono (1999) dalam penelitian Rizky Hanolda Putra (2010), menyatakan bahwa 

data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara), Perolehan data primer ini 

dilakukan dengan penyebaran kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan 

cara penyebaran daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan 

pemilihan jawaban yang mudah di pahami (Malhotra,1996). 

3.2.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tersedia atau sudah dikumpulkan untuk 

satu tujuan sebelumnya (Bilson Simamora,2004). Data sekunder dari penelitian 
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ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan tinjauan pustaka dari berbagai sumber 

seperti buku, internet maupun penelitian sebelumnya.  

3.4.2 Metode Pengambilan Sampel 

      Desain pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah nonprobability sampling, 

dimana sampel ini tidak dipilih secara acak dan tidak semua unsur atau elemen populasi 

mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Unsur populasi yang 

terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang 

sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti.  

  Peneliti menggunakan metode pengambilan sample convenience sampling yang 

merupakan pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati 

bersedia memberikannya. Keterwakilan populasi oleh sampel dalam penelitian 

merupakan syarat penting untuk melakukan generalisasi. Sebelum survei dilakukan calon 

responden diberikan penjelasan tentang indikator penelitian yang berupa pernyataan 

sehingga hasil jawaban responden yang didapat dari sampel nantinya mewakili sifat- 

sifat populasi di mana sampel tersebut ditarik  (Maholtra,2007). 

  Keterwakilan populasi oleh sampel dalam penelitian merupakan syarat penting 

untuk melakukan generalisasi. Karena penelitian ini tidak diketahui dengan pasti jumlah 

populasinya dan karena keterbatasan waktu maka jumlah sampel yang akan digunakan 

oleh  peneliti berdasarkan perhitungan variance yang didapat pada pilot study dan tingkat 

keakuratan yang diinginkan di mana nilai D ditentukan sebesar 5% dari rata-rata yang 

dihitung dari rata-rata jawaban responden per pertanyaan dan per variabel, Z = 1.96 dan 

Variance = 1.725729  (Maholtra,2007). 
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n   = σ2 Zα/2
2 

              D2 

D = Tingkat Presisi  Z = Z - score (1.96) 

σ = Simpangan baku  n = Jumlah sampel 

            Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka didapatkan jumlah responden 

sebesar 111,8894 orang dan dibulatkan menjadi 100 orang, dimana pada penelitian 

dengan jumlah populasi tidak diketahui, jumlah sampel sebanyak 100 orang sudah cukup 

mewakili suatu populasi yang akan diteliti. (Maholtra,2007). 

3.2.3    Teknik Pengumpulan Data 

3.2.3.1   Desain Kuesioner 

   Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner 

yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket yang berisi pertanyaan terkait 

dengan hal yang diteliti. 

  Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan formal secara tertulis yang ditujukan untuk 

memperoleh informasi dari responden (Bilson Simamora,2004). Kuesioner ini disusun 

berdasarkan hasil pre-test terhadap 30  responden untuk mendapatkan gambaran secara 

umum mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian 

melalusi sistem online pada Bhineka.com. Secara garis besar, urutan kuesioner adalah 

sebagai berikut : 
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4. Bagian pertama pada kuesioner ini berisikan tentang identitas penulis, tujuan 

penelitian, serta petunjuk pengisian kuesioner. 

5. Bagian kedua pada kuesioner ini berisikan profil responden, informasi-informasi 

yang berkaitan dengan demografi responden. 

6. Bagian terakhir pada kuesioner menjelaskan tingkat kepentingan responden terhadap 

sejumlah variabel yang ditanyakan mengenai atribut dari keputusan pembelian 

online. 

3.2.3.2 Identifikasi Variabel 

    Adapun variabel yang dianalisis dalam penelitian ini di gambarkan dalam tabel 

3.1 adalah : 

Tabel. 3.1 Identifikasi Variabel Faktor Pembelian pada Bhineka.com 

Sub Variabel 

(Dimensi) 
Indikator Ukuran 

 

Easy To Use 

(X1) 

 Kemudahan 

Penggunaan 

 Kemudahan mencari 

informasi 

 Kemudahan 

melakukan transaksi 

(Zeithaml 2000, 2002; 

Parasuraman et al. 2005) 

 Kemudahan dalam proses 

navigasi sehingga dapat 

menjelajahi situs Bhineka.com  

 Kemudahan dalam mencari 

produk yang diinginkan di 

Bhineka.com seperti 

disediakannya fasilitas search 

engine 

 Bhineka.com selalu berusaha 

memudahkan konsumen untuk 

melakukan 

pemesanan/pembelian produk. 

 

Web Design 

(X2) 

 Desain menarik 

 Page Loading 

 Mendukung transaksi 

 Desain web Bhineka.com sangat 

menarik perhatian konsumen  

 Page Loading web Bhineka.com 

cepat sehingga tidak membuat 
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(Zeithaml 2000, 2002; 

Parasuraman et al. 2005) 

konsumen menunggu lama untuk 

mengakses web tersebut. 

 Desain web bhineka.com 

memudahkan penggunanya 

dalam melakukan transaksi 

bahkan untuk yang pertama kali 

mengakses web tersebut 

 

Reliability (X3) 

 Tepat Waktu 

 Kualitas Barang 

 Garansi 

(Zeithaml 2000, 2002; 

Parasuraman et al. 2005) 

 Pengiriman barang setelah 

pembelian di Bhineka.com tepat 

waktu, sesuai dengan yang 

dijanjikan  

 Barang yang diterima tidak cacat 

produksi atau rusak. 

 barang yang diterima baru 

(bukan display ataupun bekas) 

dan bergaransi resmi. 

 

System 

Availability (X4) 

 Ketersediaan system 

 Website yang stabil 

 Maintenance.  

(Zeithaml 2000, 2002; 

Parasuraman et al. 2005) 

 Situs Bhineka.com selalu siap 

digunakan untuk bertransaksi 

 Situs Bhineka.com tidak pernah 

mengalami gangguan/error/crash 

pada saat di akses. 

 Proses maintenance server yang 

rutin dan tidak mengganggu 

proses transaksi (dilakukan pada 

jam malam atau bukan jam 

sibuk) 

 

Privacy (X5) 

 Kerahasiaan identitas 

konsumen. 

 Keamanan 

bertransaksi 

 Jaminan dari 

perusahaan 

(Zeithaml 2000, 2002; 

Parasuraman et al. 2005) 

 Bhineka.com menjaga 

kerahasiaan identitas 

konsumennya 

 Bhineka.com  tidak memberikan 

informasi yang berhubungan 

dengan konsumennya kepada 

pihak lain 

(identitas,no.rekening,dll) 

 Konsumen merasa aman 

bertransaksi dengan 

bhineka.com 
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 Responsiveness 

(X6) 

 

 Memberikan solusi 

yang cepat 

 After sales service 

 Review produk 

(Zeithaml 2000, 2002; 

Parasuraman et al. 2005) 

 Bhineka.com memberikan 

informasi yang cepat dan tepat 

jika timbul masalah 

 After sales service yang baik dari 

Bhineka.com misal: klaim 

garansi 

 Bhineka.com selalu memberikan 

review produk-produk terbaru 

 

Empathy (X7) 

 Forum Tanya jawab 

 Komunikasi dengan 

staff secara online 

 Komunikasi dengan 

staff dengan telefon 

(Zeithaml 2000, 2002; 

Parasuraman et al. 2005) 

 Bhineka.com menyediakan 

forum pelayan konsumen jika 

terdapat komplain 

 Konsumen dapat berkomunikasi 

dengan staff  layanan 

Bhineka.com secara online. 

 Konsumen dapat berkomunikasi 

dengan staff  layanan 

Bhineka.com melalui telepon. 

Keputusan 

Pembelian 

f) Pengenalan kebutuhan 

g) Pencarian informasi 

h) Pemilihan alternatif 

i) Keputusan pembelian 

j) Perilaku pasca 

pembelian 

(Kotller,2006) 

f) Tersedianya barang yang saya 

butuhkan menjadi pertimbangan 

dalam melakukan pembelian di 

Bhineka.com 

g) Informasi tentang produk yang 

diberikan Bhineka menjadi 

pertimbangan dalam melakukan 

pembelian. 

h) Adanya produk alternatif di 

Bhineka.com mempengaruhi 

keputusan pembelian saya 

i) Bhineka.com mempermudah 

keputusan pembelian saya. 

j) Saya merasa puas setelah melakukan 

pembelian melalui Bhineka.com 

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2010) 

3.5 Metode Analisis Data 

3.3.1 Teknik Pengolahan Data 
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 Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis 

antara lain : Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi 

Berganda, Analisis Koefisien Determinasi (R
2
), Uji Hipotesis. 

3.3.1.1 Uji Validaitas dan Uji Reliabilitas 

3.3.1.1.1 Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa 

yang ingin diukur. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan 

terhadap item rata-rata (skor rata-rata), perhitungan dilakukan dengan cara 

mengorelasikan antara skor item dengan skor rata-rata item. Dari hasil perhitungan 

korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat 

validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak 

(Priyatno, 2008). Analisis ini dengan cara mengorelasikan masing-masing skor item 

dengan skor rata-rata. Item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor 

rata-rata menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam 

mengungkap apa yang ingin diungkap. Koefisien korelasi item dengan rata-rata dengan 

Bivariate Pearson ini merupakan pengujian yang menggunakan uji dua sisi dengan taraf 

signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

3. Jika taraf signifikansi < 0,05 maka instrumen penelitian atau item-item pertanyaan 

berkorelasi signifikan terhadap skor rata-rata (dinyatakan valid). 

4. Jika taraf signifikansi ≥ 0,05 maka instrumen penelitian atau item-item pertanyaan 

tidak berkorelasi signifikan terhadap skor rata-rata (dinyatakan tidak valid). 

3.3.1.1.2 Uji Reliabilitas   
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            Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang. Ada beberapa metode pengujian reliabilitas di antaranya metode tes ulang, 

formula belah dua dari Spearman-Brown, formula Rulon, formula Flanagan, Cronbach’s 

Alpha, metode formula KR-20, KR-21, dan metode Anova Hoyt.  

     Trion (2005) menyatakan uji relialibilitas dengan menggunakan metode alpha 

Cronbach dapat diukur berdasarkan skala alpha cronbach’s 0 sampai 1. Jika skala itu 

dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan peringkat yang sama, maka ukuran 

kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

f. Nilai Cronbach’s Alpha 0.00 sampai dengan 0.20, berarti kurang realibel. 

g. Nilai Cronbach’s Alpha 0.21 sampai dengan 0.40, berarti agak realibel. 

h. Nilai Cronbach’s Alpha 0.42 sampai dengan 0.60, berarti cukup realibel. 

i. Nilai Cronbach’s Alpha 0.61 sampai dengan 0.80, berarti realibel. 

j. Nilai Cronbach’s Alpha 0.80 sampai dengan 1.00, berarti sangat realibel. 

 

3.3.1.3 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan model regresi linear, terdapat 

empat asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan model regresi, yaitu uji 

normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian 

ini diperlukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tersebut 

tidak terpenuhi (Gujarati, 2003). 

3.3.1.2.1  Uji Normalitas 
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            Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji ini  biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, 

interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametric, maka persyaratan 

normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak 

berdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau 

ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik nonparametrik. Dalam pembahasan 

ini akan digunakan uji One Sample Kolmogorov-Sminorov dengan menggunakan taraf 

signifikansi lebih besar dari 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi 

lebih besar dari 5% atau 0,05. 

3.3.1.2.2 Uji Multikolinieritas 

  Uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas 

yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. 

  Multikolinearitas dapat dilihat dari variance inflation factor (VIF). Ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya. Nilai VIF yang tinggi menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. nilai VIF 

bawah 10 (Ghozali, 2001). 

3.3.1.2.3 Uji Heterokesdatistas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
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heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan cara melihat plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada atau tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi 

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di studentized 

(Ghozali, 2001). 

3.3.3.4 Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi diperlukan untuk mengetahui adanya korelasi antara error 

dengan error periode sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. 

Nilai autokorelasi dapat dilihat dari nilai Drubin-Watson atau dengan melakukan uji 

Lagrange Multiplier (LM Test). Namun permasalahan autokorelasi hanya relevan 

digunakan jika data yang dipakai adalah data time series sedangkan untuk data cross-

section tidak harus dilakukan. Pada penelitian ini termasuk dada cross-section dan hal ini 

tidak mempengaruhi hasil uji regresi berganda. 

3.3.1.3   Analisis Regresi Berganda 

Model Regresi Linier Berganda. Bentuk eksplisit dari model ini  adalah sebagai berikut : 

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3  + b4 X4  +b5 X5+ b6 X6+ b7 X7+E 

Dimana: 

Y = Variabel tidak bebas. 
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b0 = Bilangan konstanta. 

X1........ X7 = Variabel bebas. 

b1......... b7 = Koefisien regresi variabel bebas. 

E = Variabel pengganggu. 

3.3.1.4 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

persentase sumbangan easy to use, web design, reliability, system availability, privacy, 

responssivenes dan empathy, secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian online 

pada Bhineka.com. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variabel 

independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel 

independen. Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan, nilai ini 

selalu lebih kecil dari R Square dan angka ini bias memiliki harga negatif. Menurut 

Santoso (2001) bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan 

Adjusted R Square sebagai koefisien determinasi. 

3.3.1.5 Pengujian Hipotesis 

3.3.1.5.1  Uji F 

  Tahap awal yang dilakukan adalah dengan melakukan Uji F Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh E-SERVQUAL yang terdiri  dari easy to 

use, web design, reliability, system availability, privacy, responssivenes dan empathy, 

dengan keputusan pembelian konsumen Bhineka.com secara bersamaan. Langkah-

langkah untuk uji F adalah sebagai berikut (Priyatno, 2002): 
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4. Merumuskan hipotesis 

5. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan α = 5% 

6. Kriteria pengujian 

Ho ditolak jika nlai probabilitas ≤ 0,05 

Ho tidak dapat ditolak jika nilai probabilitas> 0,05 

 

 

3.3.1.5.2  Uji t  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh faktor easy to use, 

web design, reliability, system availability, privacy, responssivenes dan empathy 

terhadap keputusan pembelian online secara parsial.  

Langkah-langkah untuk uji t adalah sebagai berikut (Priyatno, 2002): 

3. Merumuskan hipotesis 

4. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi menggunakan α = 5% 

3. Kriteria pengujian 

Ho ditolak jika nilai probabilitas ≤ 0,05 
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Ho tidak dapat ditolak jika nilai probabilitas > 0,05 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Bhineka.com 

PT. Bhineka Mentari Dimensi atau yang lebih dikenal dengan nama 

Bhineka.com telah berdiri sejak tahun 1993. Pada awalnya perusahaan ini bergerak di 

bidang printing, namun terus berkembang menjadi perusahaan yang menjual perangkat 

komputer dan alat elektronik lainnya. Bhineka.com terus mengembangkan usahanya 

dengan menyediakan jasa sewa – menyewa perangkat komputer dan elektronik lainnya. 

Sejak 1999, PT. Bhineka Mentari Dimensi memulai bisnis secara online. 

Webstore Bhineka.com merupakan salah satu webstore yang menjual perangkat 

komputer dan alat elektronik terlengkap di indonesia. Informasi produk, spesifikasi dan 

harga yang lengkap dari Bhineka.com juga merupakan acuan untuk konsumen 

membandingkan harga sebuah produk di satu webstore dengan webstore lain. 

Bhineka.com memberikan kemudahan kepada calon konsumen karena mereka tidak 

harus langsung datang ke toko tapi bisa membeli dengan transaksi secara online, salah 

satu hal yang sangat diunggulkan dan disebut sebagai hal yang sangat penting di 

Bhineka.com adalah fasilitas yang menyediakan harga barang - barang elektronik dalam 

segala macam jenis dan tipenya secara lengkap. Untuk memantau perkembangan harga 

yang di jual dengan menggunakan kurs asing, Bhineka.com juga menyediakan sarana 

untuk mengkonversi mata uang secara langsung. 
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Penjualan produk Bhineka.com juga didukung oleh berbagai macam outletnya 

yang tersebar di beberapa tempat di Jakarta, sehingga dapat menjangkau tempat - tempat 

yang jauh dan memudahkan pengiriman, outlet tersebut tidak hanya berfungsi untuk 

memberikan informasi akan tetapi juga berfungsi sebagai tempat bertransaksi.  

4.1.2 Visi dan Misi Bhineka.com 

4.1.2.1 Visi 

Menjadi sebuah perusahaan kelas dunia dan tempat untuk mengembangkan bisnis 

bagi pengusaha di masa depan dengan semangat pemanfaatan teknologi informasi. 

4.1.2.2 Misi 

Untuk memberikan pengalaman yang paling berkesan dalam berbelanja produk-

produk teknologi informasi kepada pelanggan, menawarkan nilai terbaik dengan cara 

yang inovatif dan menyenangkan, melayani dengan hati, dan menjadi solusi yang bagus 

untuk mitra usaha.  

4.1.3 Produk dan Partner 

Produk dan partner Bhinneka.com antara lain :  

 Microsoft Certified Gold Partner 

 Microsoft Licensing Solutions 

 Microsoft Network Infrastructure 

 Microsoft Information Worker 

 Microsoft Small Business Specialist 

 IBM Business Partner 
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 HP Premier Business Partner 

 Intel Premier Partner and System Builder 

 Adobe Authorized Reseller 

 Kaspersky Gold Certified Partner 

 Cisco Selected SMB 

 Lenovo Business Partner 

 Oracle Partner Network 

4.1.4 Distributor  

Bhineka.com juga merupakan distibutor resmi berbagai peralatan elektonik, 

diantaranya: 

 Roland Printing & Sign Making Machine  

 Numonics Digitizer  

 Case Logic Accessories  

 Holux GPS System  

 Infiniter Cordless Presenter  

 2Wire ADSL modem  

 Extron PC  

 DynoLab Digital Microscope 
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4.1.5 Lokasi Outlet Bhineka.com 

Toko Bhineka.com tersebar di beberapa lokasi di Jakarta, antara lain : 

 Bhinneka di Jln. Gunung Sahari Raya 73C No. 5-6 

 Bhinneka di Mangga Dua Mall 

 Bhinneka di Poins Square 

 Bhinneka di One Pasific Place 

 Bhinneka di Cibubur Junction 

 HP Store by Bhinneka di Ratu Plaza 

 HP Store by Bhinneka di Mangga Dua Mall 

4. 1. 6 Penghargaan Terhadap Bhineka.com 

Penghargaan – penghargaan yang pernah diterima Bhineka.com, antara lain : 

 Microsoft Indonesia Must New Earn Competency Program (2008) 

 Pendrive Member of Authorized Reseller Partnership Program (2008) 

 Microsoft Indonesia system Builder of the year (2008) 

 Intel Channel Conference 1st Winner (2008)  

 IBM Partner Gold Member (2007)  

 Symantec Sistech Kharisma Highest Sales Achievment (2007)  

 Microsoft Indonesia System Builder of the Year (2007)  

 Intel Xeon Champion (2007)  

 Support and Participation Chip Dream Machine (2006)  

 Intel Xeon Champion (2006)  

 Microsoft Best Contribution for Breadth Partner (2006)  

 Best Cisco SMB Products Reseller (2006)  
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 Microsoft Indonesia System Builder of the Year (2005)  

 25 eCorporate Best Practice from SWA (2005)  

 Microsoft Best System Builder Growth (2005)  

 Bubu Awards - E-commerce (2005)  

 Roland Creative Award (2005)  

 Komputer Aktif - Situs Indonesia Terbaik (2004)  

 Bubu Awards - E-commerce (2003)  

 SWA - pengelolaan Pengetahuan Terbaik (2002)  

 Best Indonesia ICT Award (2002)  

 Enterprise 50 (2002)  

 Bubu Awards - E-commerce (2002)  

 Enterprise 50 (2000)  

 Micron International Distributor of the Year (1997)  

 Numonics International Distributor of the Year (1996) 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik Responden 

4.2.1.1  Karakteristik Responden Penelitian dari Jenis Kelamin Konsumen Bhineka.com. 

Dari hasil penelitian dan data yang didapat dari penyebaran kuesioner, diperoleh 

data tentang jumlah responden laki-laki dan perempuan. 

 

 

PENGARUH E-SERVQUAL..., FATHONY, Ma.-IBS, 2010



Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

NO Kategori Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki – laki 65 65 % 

2 Perempuan 35 35 % 

  100 100 % 

Sumber : Data primer yang diolah peneliti 2010 

 

Gambar 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin  

Dari hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa jumlah responden yang 

melakukan pembelian pada Bhineka.com sebesar 65 % adalah laki – laki atau sebanyak 

65 responden, dan sebesar 35 % adalah perempuan atau sebanyak 35 responden. 

Dari data yang diperoleh peneliti dapat dikatakan bahwa kategori jenis kelamin 

laki-laki lebih banyak melakukan pembelian pada Bhineka.com.  

4.2.1.2 Karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan Usia Konsumen Bhineka.com  

Dari hasil penelitian dan data yang didapat dari penyebaran kuesioner, diperoleh 

data tentang kategori usia responden yang melakukan pembelian pada Bhineka.com. 

LAKI-LAKI PEREMPUAN
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Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

NO Kategori Usia  Jumlah Persentase 

1  < 25 tahun 80 80% 

2 25-50 tahun 19 19 % 

3 >50 tahun 1 1 % 

  100 100 % 

Sumber : Data primer yang diolah peneliti 2010 

 

Gambar 4.2 Karakteristik responden berdasarkan usia 

Dari hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa jumah responden 

berdasarkan usia yang melakukan pembelian pada Bhineka.com sebesar 80 % adalah 

berusia di bawah 25 tahun atau sebanyak 80 responden, sebesar 19 % adalah berusia 

antara 25 sampai dengan 50 tahun atau sebanyak 19 responden, dan sebesar 1 % adalah 

berusia di atas 50 tahun atau sebanyak 1 responden. 

Dari data yang diperoleh peneliti dapat dikatakan bahwa kategori usia responden 

kurang dari 25 tahun lebih banyak melakukan pembelian pada Bhineka.com. 

 

< 25 Tahun 25 - 50 Tahun > 50 Tahun
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4.2.1.3 Karakteristik Responden Penelitian dari Jenis Pekerjaan Konsumen 

Bhineka.com. 

Dari hasil penelitian dan data yang didapat dari penyebaran kuesioner, diperoleh 

data tentang kategori jenis pekerjaan responden yang melakukan pembelian pada 

Bhineka.com. 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan  

NO Kategori Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Pelajar / mahasiswa 50 50 % 

2 Pegawai Swasta 33 33 % 

3 Pegawai Negri Sipil 7 7  % 

4 Wiraswasta 10 10 % 

  100 100% 

Sumber : Data primer yang diolah peneliti 2010 

 

Gambar 4.3 Karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan 

Dari hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa jumah responden 

berdasarkan jenis pekerjaan yang melakukan pembelian pada Bhineka.com sebesar 50 % 

adalah pelajar / mahasiswa atau sebanyak 50 responden, sebesar 7 % adalah Pegawai 

Pelajar/Mahasiswa Pegawai Negri Sipil/PNS

Pegawai Swasta Wiraswasta

Lainnya
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Negeri Sipil/ PNS atau sebanyak 7 responden, sebesar 33 % adalah pegawai swasta atau 

sebanyak 33 responden, 10 % adalah wiraswasta atau sebanyak 10 responden, dan 

sebesar 0 % adalah lainnya atau sebanyak 0 responden. 

Dari data yang diperoleh peneliti dapat dikatakan bahwa kategori jenis pekerjaan 

pelajar/ mahasiswa lebih banyak melakukan pembelian pada Bhineka.com. 

4.2.1.4 Karakteristik Responden Penelitian dari Penghasilan Konsumen Bhineka.com. 

Dari hasil penelitian dan data yang didapat dari penyebaran kuesioner, diperoleh 

data tentang kategori besarnya penghasilan responden yang melakukan pembelian pada 

Bhineka.com. 

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan  

NO Kategori Jumlah Penghasilan Perbulan Jumlah Persentase 

1 < 1 juta 37 37 % 

2 1-3 juta 47 47 % 

3 3-5 juta 8 8 % 

4 >5 juta 8 8 % 

  100 100 % 

Sumber : Data primer yang diolah peneliti 2010 

 

Gambar 4.4 Karakteristik responden berdasarkan penghasilan 

< 1 Juta 1-3 Juta 3-5 Juta > 5 Juta
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Dari hasil pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa jumah responden 

berdasarkan besarnya penghasilan yang melakukan pembelian pada Bhineka.com sebesar 

37 % adalah kurang dari 1 juta atau sebanyak 37 responden, sebesar 47 % adalah 1 

sampai dengan 3 juta atau sebanyak 47 responden, sebesar 8 % adalah 3 sampai dengan 

5 juta atau sebanyak 8 responden, dan sebesar 8 % adalah lebih besar dari 5 juta atau 

sebanyak 8 responden. 

Dari data yang diperoleh peneliti dapat dikatakan bahwa kategori besarnya 

penghasilan 1 sampai dengan 3 juta lebih banyak melakukan pembelian pada 

Bhineka.com. 

4.3 Pengujian Instrumen 

4.3.1 Uji Validitas 

4.3.1.1 Uji Validitas pada Pretest 

 Pengujian validitas kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah 

pertanyaan dalam kuesioner sudah akurat dan jawabannya dapat dipakai untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiono, 2000). Instrumen yang valid berarti alat 

ukur untuk mendapatkan data ( mengukur ) itu valid. Suatu item dianggap valid apabila 

mempunyai taraf signifikansi di bawah 0,05, dan memiliki nilai KMO MSA (Keiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) artinya suatu item dianggap valid jika 

berkorelasi signifikan terhadap skor rata-rata. Uji validitas sangat disarankan agar jumlah 

responden untuk uji coba minimal 30 orang (Umar, 2005), Jumlah tersebut mempunyai 

distribusi nilai yang lebih mendekati kurva normal. 
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 Langkah awal pengujian validitas dilakukan dengan menguji instrumen pada 

pretest. Setelah kuesioner disebar dan dikumpulkan kembali, maka langkah berikutnya 

adalah melakukan pengujian validitas. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.5 Validitas Instrumen Pretest 

No. Variabel KMO MSA Sig Bartlett Component Matrix Keterangan 

1 Easy to Use 0.717 0.000  ETU1 0.855 

 ETU2  0.922 

 ETU3  0.868 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

2 Web Design 0.672 0.000  WD1 0.764 

 WD2 0.820 

 WD3 0.842 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

3 Reliability 0.712 0.000  RB1 0.834 

 RB2 0.876 

 RB3 0.863 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

4 System 

Availability 

0.548 0.000  SA1 0.812 

 SA2 0.914 

 SA3 0.694 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

5 Prvacy 0.686 0.000  PC1 0.918 

 PC2 0.955 

 PC3 0.872 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

6 Responsiveness 0.623 0.000  RS1 0.867 

 RS2 0.943 

 RS3 0.817 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

7 Empathy 0.642 0.000  EP1 0.891 

 EP2 0.763 

 EP3 0.824 

 Valid 

 Valid 

 Valid 
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8 Keputusan 

Pembelian 

0.763 0.000  KP1 0.818 

 KP2 0.783 

 KP3 0.801 

 KP4 0.810 

 KP5 0.794 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2010  

4.3.1.2 Uji Validitas pada Penelitian 

 Setelah dilakukan pretest dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh instrumen 

penelitian valid maka selanjutnya instrumen tersebut digunakan untuk melakukan 

penelitian. Setelah kuesioner disebar dan dikumpulkan kembali, maka langkah 

berikutnya adalah melakukan pengujian validitas dengan menggunakan software SPSS 

18. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.6 Validitas Instrumen Penelitian 

No. Variabel KMO MSA Sig Bartlett Component Matrix Keterangan 

1 Easy to Use 0.721 0.000  ETU1 0.900 

 ETU2 0.849 

 ETU3 0.894 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

2 Web Design 0.680 0.000  WD1 0.796 

 WD2 0.801 

 WD3 0.846 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

3 Reliability 0.702 0.000  RB1 0.846 

 RB2 0.856 

 RB3 0.905 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

4 System 

Availability 

0.648 0.000  SA1 0.720 

 SA2 0.842 

 SA3 0.829 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

5 Privacy 0.712 0.000  PC1 0.859  Valid 
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 PC2 0.833 

 PC3 0.862 

 Valid 

 Valid 

6 Responsiveness 0.727 0.000  RS1 0.884 

 RS2 0.874 

 RS3 0.861 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

7 Empathy 0.648 0.000  EP1 0.843 

 EP2 0.762 

 EP3 0.896 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

8 Keputusan 

Pembelian 

0.722 0.000  KP1 0.771 

 KP2 0.757 

 KP3 0.818 

 KP4 0.751 

 KP5 0.717 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

 Valid 

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2010 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

4.3.2.1 Uji Reliabilitas pada Pretest 

 Sebelum instrumen digunakan untuk penelitian, sebelumnya dilakukan uji 

reliabilitas terlebih dahulu pada saat pretest. Suatu instrumen penelitian dikatakan 

reliabel apabila mempunyai nilai alpha cronbach di atas 0,6. Setelah kuesioner disebar 

dan dikumpulkan kembali, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengujian 

validitas. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.7 Reliabilitas Instrumen Pretest 

Variabel Alpha Cronbach N of Items 

Easy to Use 0.870 3 

Web Design 0.735 3 

Reliability 0.818 3 

System Availability 0.737 3 

Privacy 0.891 3 

Responsiveness 0.845 3 

Empathy 0.765 3 

Keputusan Pembelian 0.858 5 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2010 

 Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut terlihat bahwa semua pertanyaan 

yang ada pada masing - masing dimensi tersebut reliabel. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan keseluruhan nilai alpha cronbach pada uji tersebut bernilai di atas 0,6. 

4.3.2.2 Uji Reliabilitas pada Penelitian 

 Setelah instrumen dinyatakan reliabel pada saat dilakukan pretest, maka 

selanjutnya instrumen digunakan untuk melakukan penelitian. Setelah kuesioner disebar 

dan dikumpulkan kembali, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengujian 

validitas. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.8 Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel Alpha Cronbach N of Items 

Easy to Use 0.855 3 

Web Design 0.745 3 

Reliability 0.839 3 

System Availability 0.714 3 

Privacy 0.809 3 

Responsiveness 0.842 3 
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Empathy 0.781 3 

Keputusan Pembelian 0.819 5 

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2010 

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut terlihat bahwa semua pertanyaan 

yang ada pada masing - masing dimensi tersebut reliabel. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan keseluruhan nilai alpha cronbach pada uji tersebut bernilai di atas 0,6. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang. 

IV.3.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, varibel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Uji 

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, varibel terikat dan 

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Salah satu cara 

untuk melihat normalitas adalah dengan digunakan uji One Sample Kolmogorov-

Sminorov dengan menggunakan taraf signifikansi lebih besar dari 0,05. Data dinyatakan 

berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. 
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Tabel 4.9 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 W.D R.B S.A P.C R.S.B E.P K.P 

N 100 100 100 100 100 100 100 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean 13.8899 14.2752 13.4954 14.9633 14.3853 14.1651 24.9083 

Std. 

Deviation 

3.13977 3.25995 2.97404 3.25726 3.28269 3.34861 5.18642 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .101 .087 .109 .092 .134 .140 .063 

Positive .077 .069 .095 .066 .069 .072 .059 

Negative -.101 -.087 -.109 -.092 -.134 -.140 -.063 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.056 .905 1.134 .957 1.398 1.459 .657 

Asymp. Sig. (2-tailed) .215 .386 .152 .319 .040 .028 .782 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Dari table diatas dapat disimpulkan: 

 WD (web design) memiliki nilai Sig. sebesar 0.215 dan lebih besar dibandingkan 

0.05 atau 5% sehingga terdistribusi normal. 

 RB (reliability) memiliki nilai Sig. sebesar 0.386 dan lebih besar dibandingkan 0.05 

atau 5% sehingga terdistribusi normal. 

 SA (system avaliability) memiliki nilai Sig. sebesar 0.152 dan lebih besar 

dibandingkan 0.05 atau 5% sehingga terdistribusi normal. 

 PC (privacy) memiliki nilai Sig. sebesar 0.319 dan lebih besar dibandingkan 0.05 

atau 5% sehingga terdistribusi normal. 

 RSB (responsiveness) memiliki nilai Sig. sebesar 0.04 dan lebih kecil dibandingkan 

0.05 atau 5% sehingga tidak terdistribusi normal. 
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 EP (empathy) memiliki nilai Sig. sebesar 0.028 dan lebih kecil dibandingkan 0.05 

atau 5% sehingga tidak terdistribusi normal. 

 KP (keputusan pembelian) memiliki nilai Sig. sebesar 0.782 dan lebih besar 

dibandingkan 0.05 atau 5% sehingga terdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil uji normalitas, maka variabel - variabel yang akan diteliti lebih 

lanjut oleh peneliti adalah web desing, reliability, system avaliability, privacy dan 

keputusan pembelian karena terdistribusi normal, dengan nilai Sig. lebih besar 

dibandingkan dari 5%. Sedangkan variabel responsiveness dan empathy tidak di teliti 

lebih lanjut karena data dari kedua variabel tersebut tidak terdistribusi normal, atau 

memiliki nilai Sig. lebih kecil dari 5 %. 

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar 

variable independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model 

regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang 

tinggi dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai 

adalah nilai tolerance 0.10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10 (Ghozali, 2001). 

Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.10 Hasil Regresi Berganda 

 
Coefficients

a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,685 1,666  1,612 ,110   

E.T.U ,472 ,112 ,325 4,218 ,000 ,559 1,789 

W.D ,235 ,139 ,142 1,694 ,093 ,469 2,132 

R.B ,282 ,144 ,177 1,954 ,053 ,404 2,476 

S.A ,358 ,147 ,205 2,441 ,016 ,469 2,132 

P.C ,241 ,120 ,151 2,004 ,048 ,581 1,722 
a. Dependent Variable: K.P 
 

Sumber: data primer yang diolah peneliti 2010 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance untuk masing-

masing variabel bernilai di atas 0,01 dengan nilai VIF tidak mencapai 10. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pada model yang digunakan dalam penelitian ini 

tidak terdapat gejala multikolinearitas. 

4.3.4 Uji Heterokedastisitas 

 Salah satu cara melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID). Deteksi ada atau tidaknya heterokedstisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika ada 

pola yang tidak jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika terdapat pola tertentu, maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Adapun hasil pengolahan data dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Gambar 4.6  Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 2010 

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa ada pola yang tidak jelas serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari gambar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model 

regresi ini layak dipakai. 

4.3.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara faktor-

faktor easy to use, reliability, Web Desing, System Avaliability, privacy, Responsiveness 

dan Empathy  dengan keputusan pembelian pada Bhineka.com. Adapun hasil pengolahan 

data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.11  Hasil  Coefficients Regresi Berganda 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,685 1,666  1,612 ,110 

E.T.U ,472 ,112 ,325 4,218 ,000 

W.D ,235 ,139 ,142 1,694 ,093 

R.B ,282 ,144 ,177 1,954 ,053 

S.A ,358 ,147 ,205 2,441 ,016 

P.C ,241 ,120 ,151 2,004 ,048 

a. Dependent Variable: K.P 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 2010 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disusun persamaan regresi berganda, 

sebagai berikut: 

Y= 2.685 +0.472ETU + 0.235WD +0.82RB + 0.358SA + 0.241PC+E 

Koefisien regresi ETU sebesar 0,472 dan bertanda positif menyatakan bahwa 

variabel easy to use (ETU) berbanding lurus dengan Keputusan Pembelian. Koefisien 

regresi WD sebesar 0,235 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel web design  

(WD) berbanding lurus dengan Keputusan Pembelian. Koefisien regresi RB sebesar 0,82 

dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel reliability (RB) berbanding lurus 

dengan Keputusan Pembelian. Koefisien regresi Prvacy sebesar 0,241 dan bertanda 

positif menyatakan bahwa variabel privacy (PC) berbanding lurus dengan Keputusan 

Pembelian.  

Selanjutnya akan dilakukan uji parsial (uji t) dan uji serentak (uji F) untuk 

melihat sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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4.3.6 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk menguji sejauh mana variasi 

variabel bebas mampu menjelaskan variabel keputusan Pembelian. Nilai yang digunakan 

adalah Adjusted R Square sebagai koefisien determinasi Hasil perhitungan R
2
 dapat 

dilihat pada tabel R
2
 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Analisa Koeifisien Determinasi ( R
2 

) 

 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dimension0 

1 ,812a ,659 ,642 3,10253 

a. Predictors: (Constant), P.C, E.T.U, W.D, S.A, R.B 

b. Dependent Variable: K.P 

 
 

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2010 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,642 

yang artinya kontribusi variabel easy to use, web design, reliability, system availability 

dan privacy, terhadap keputusan pembelian adalah sebesar 64,2 %, sedangkan sisanya 

yaitu 35.8 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

4.3.7 Uji F 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh faktor easy to use, 

web design, reliability, system availability dan privacy, dengan keputusan pembelian 

secara bersamaan dengan melihat signifikansi yang ada pada tabel ANOVA. Apabila 

nilai signifikansinya ≤ 0,05 berarti Ho ditolak. Sedangkan apabila nilai signifikansi > 

0,05 berarti Ho tidak dapat ditolak. Adapun hasil pengolahan data dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.13 Hasil Uji F 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1913,638 5 382,728 39,761 ,000a 

Residual 991,444 103 9,626   

Total 2905,083 108    

a. Predictors: (Constant), P.C, E.T.U, W.D, S.A, R.B 

b. Dependent Variable: K.P 
 

 

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2010 

Berdasarkan nilai pada tabel di atas, diperoleh nilai Sig. sebesar 0.000. Penulis 

menggunakan kriteria derajat keyakinan yang digunakan sebesar α = 5 %, apabila p ≥ 

0.05 maka Ho tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, ini berarti semua variabel independen 

secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dipenden dengan derajat keyakinan sebesar α = 5 %. Sebaliknya jika p ≤ 0.05 maka Ho 

ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, artinya semua variabel independen secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dengan derajat 

keyakinan yang digunakan sebesar α = 5 %. 

Hasil nilai Sig. pada tabel sebesar 0.000 dan menyatakan lebih kurang 0.05 

(0.000 ≤ 0.05 ), maka Ho ditolak. Kesimpulannya adalah terdapat pengaruh yang 

sgnifikan secara simultan antara variabel : easy to use, web design, reliability, system 

availability dan privacy,  terhadap keputusan pembelian konsumen Bhineka.com. 
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4.3.8  Uji t 

Untuk mengetahui seberapa jauh variabel : easy to use, web design, reliability, 

system availability, dan privacy, secara individu terhadap keputusan pembelian pada 

Bhineka.com maka digunakan uji t, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.14 Hasil Uji t 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,685 1,666  1,612 ,110 

E.T.U ,472 ,112 ,325 4,218 ,000 

W.D ,235 ,139 ,142 1,694 ,093 

R.B ,282 ,144 ,177 1,954 ,053 

S.A ,358 ,147 ,205 2,441 ,016 

P.C ,241 ,120 ,151 2,004 ,048 

a. Dependent Variable: K.P 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 2010 

 

Berdasarkan table uji t di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel 

easy to use, system availiability, dan privacy di bawah 0,05 sehingga hipotesis untuk 

Ho1, Ho4, Ho5 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel easy to use, system 

availiability, dan privacy secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Keputusan Pembelian konsumen Bhineka.com di Jakarta.  Sedangkan untuk variabel web 

design dan reliabilitysecara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan.  
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4.3.8.1 Hubungan Antara Easy To Use dengan Keputusan Pembelian Konsumen 

Bhineka.com 

Berdasarkan data perhitungan pada tabel 4.14 diperoleh nilai data Sig. easy to use 

sebesar 0.000. untuk mengetahui mengenai kebenaran hipotesa, penulis menggunakan 

kriteria bila t hitung > t tabel atau p ≤ 0.05 maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, 

artinya ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen dengan 

derajat keyakinan yang digunakan adalah α = 5 %. Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0.05 

maka Ho tidak dapat ditolak dan ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan sebesar α = 5 %. 

Dikarenakan nilai Sig. easy to use sebesar 0.000 dan lebih kurang dari 0.05 ( 

0.000 ≤ 0.05 ), maka Ho ditolak dan menjelaskan bahwa variabel easy to use memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Bhineka.com.  

4.3.8.2 Hubungan Antara Web Design  dengan Keputusan Pembelian Konsumen 

Bhineka.com 

Berdasarkan data perhitungan pada tabel 4.14 diperoleh nilai data Sig. web 

design sebesar 0,093. Untuk mengetahui mengenai kebenaran hipotesa, penulis 

menggunakan kriteria bila t hitung > t tabel atau p ≤ 0.05 maka Ho ditolak dan Ha tidak 

dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel 

independen dengan derajat keyakinan yang digunakan adalah α = 5 %. Begitu pula 

sebaliknya bila p ≥ 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak dan ha ditolak, artinya tidak ada 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan derajat 

keyakinan sebesar α = 5 %. 
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Dikarenakan nilai Sig. web design sebesar 0,093 dan lebih besar dari 0.05 ( 0.093 

≥ 0.05 ), maka Ho tidak dapat ditolak dan menjelaskan bahwa variabel web design 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen 

Bhineka.com.   

4.3.8.3 Hubungan Antara Reliability dengan Keputusan Pembelian Konsumen 

Bhineka.com 

Berdasarkan data perhitungan pada tabel 4.14 diperoleh nilai data Sig. reliability 

sebesar 0.053. Untuk mengetahui mengenai kebenaran hipotesa, penulis menggunakan 

kriteria bila t hitung > t tabel atau p ≤ 0.05 maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, 

artinya ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen dengan 

derajat keyakinan yang digunakan adalah α = 5 %. Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0.05 

maka Ho tidak dapat ditolak dan ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan sebesar α = 5 %. 

Dikarenakan nilai Sig. reliability sebesar 0.053 dan lebih besar dari 0.05 ( 0.053 

≥ 0.05 ), maka Ho tidak dapat ditolak dan menjelaskan bahwa reliability tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Bhineka.com.  

4.3.8.4 Hubungan Antara System Availability dengan Keputusan Pembelian Konsumen 

Bhineka.com 

Berdasarkan data perhitungan pada tabel 4.14 diperoleh nilai data Sig. system 

availability sebesar 0.016. Untuk mengetahui mengenai kebenaran hipotesa, penulis 

menggunakan kriteria bila t hitung > t tabel atau p ≤ 0.05 maka Ho ditolak dan Ha tidak 

dapat ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel 
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independen dengan derajat keyakinan yang digunakan adalah α = 5 %. Begitu pula 

sebaliknya bila p ≥ 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak dan ha ditolak, artinya tidak ada 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan derajat 

keyakinan sebesar α = 5 %. 

Dikarenakan nilai Sig. system availability sebesar 0.016 dan lebih kecil dari 0.05 

( 0.016 ≥ 0.05 ), maka Ho ditolak dan menjelaskan bahwa system availability memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada Bhineka.com.  

4.3.8.5 Hubungan Antara Privacy dengan Keputusan Pembelian Konsumen Bhineka.com 

Berdasarkan data perhitungan pada tabel 4.14 diperoleh nilai data Sig privacy 

sebesar 0.048. Untuk mengetahui mengenai kebenaran hipotesa, penulis menggunakan 

kriteria bila t hitung > t tabel atau p ≤ 0.05 maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat ditolak, 

artinya ada pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen dengan 

derajat keyakinan yang digunakan adalah α = 5 %. Begitu pula sebaliknya bila p ≥ 0.05 

maka Ho tidak dapat ditolak dan ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan derajat keyakinan sebesar α = 5 %. 

Dikarenakan nilai Sig. privacy sebesar 0.048 dan lebih kecil dari 0.05 (0.048 ≤ 

0.05), maka Ho ditolak. Ini memiliki kesimpulan bahwa privacy memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada Bhineka.com.  
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4.4  Implikasi Manajerial 

Setelah melakukan uji regresi, hasil yang di dapat dari penelitian ini adalah 

pelanggan  Bhineka.com sangat memperhatikan kemudahan dalam menggunakan fitur – 

fitur yang ada Bhineka.com, seperti fasilitas pencarian produk (search engine), informasi 

tentang produk yang mudah di dapat di Bhineka.com dan kemudahan melakukan 

pemesanan atau pembelian produknya. Sehingga menjadi pertimbangan para pelanggan 

dalam melakukan pembelian pada Bhineka.com. Kemudahan penggunaan web site 

Bhineka.com dapat ditingkatkan lagi dengan menambah fasilitas tutorial untuk para 

konsumen yang baru pertama kali ingin melakukan transaksi di Bhineka.com, sehingga 

konsumen tersebut dapat dengan efektif melakukan transaksi di Bhineka.com 

 Hasil analisis data pada variabel Web Desing  tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pelanggan Bhineka.com tidak menjadikan desain web yang ada sebagai pertimbangan 

dalam melakukan pembelian. Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap responden 

dengan memasukkan bagaimana desain web Bhineka, kecepatan page loading dan 

desain web yang memudahkan penggunanya, Ketiga dimensi tersebut ternyata tidak 

mempengaruhi keputusan pembelian secara signifikan. Selain itu, besar juga 

kemungkinannya terdapat faktor lain yang lebih mempengaruhi keputusan pembelian 

yang tidak diungkap dalam penelitian ini seperti tata letak fungsi – fungsi dari website, 

isi dari web, apakah teks yang ada di web dapat dibaca dengan jelas atau tidak. Demi 

memudahkan konsumen untuk bertansaksi desain web harus lebih nyaman untuk 

digunakan, seperti dengan memperhitungkan ukuran teks yang tepat, warna yang tidak 

mencolok dan penataan fungsi-fungsi web secara tepat. 
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Variabel reliability dalam penelitian ini tidak secara signifikan mempengaruhi 

keputusan pembelian konsumen Bhineka.com. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pelanggan Bhineka.com tidak memperhatikan keandalan dari 

Bhineka.com, sehingga pihak manajemen harus dapat menjaga keandalan dari 

Bhineka.com dengan selalu berusaha menepati kesepakatan dalam bertransaksi. 

Mengkonfirmasi secara langsung bila telah dilakukan pengiriman barang barang, baik 

melalui telepon, e-mail atau sms. Sehingga reliability dari web site dapat terjamin, 

konsumen dapat mengontrol pengiriman barang sehingga tepat waktu, memberikan 

informasi tentang barang baru dan  yang bergaransi resmi ke pelanggan, sehingga 

diharapkan menjadi nilai tambah pelanggan konsumen Bhineka.com dalam melakukan 

pembelian.  

Berdasarkan hasil perhitungan pada variabel system availability, dapat 

disimpulkan bahwa pelanggan Bhineka.com memperhatikan system availability yang ada 

pada Bhineka.com sebagai pertimbangan dalam melakukan pembelian. system 

availability yang stabil dan selalu siap melayani pelanggan, sangat dibutuhkan oleh calon 

konsumen dimana jika sistem tersebut terganggu maka fungsi dari web tidak akan 

berjalan. Mengantisipasi apabila terjadi gangguan merupakan salah satu cara untuk 

menjaga sistem tetap berjalan, seperti mendirikan server cadangan, energi listrik 

cadangan dan mempersiapkan memori server yang besar, untuk mencegah kemungkinan 

terburuk yang bisa terjadi terhadap sistem Bhineka.com. 

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap variabel privacy, dapat disimpulkan 

bahwa pelanggan Bhineka.com  memperhatikan variabel privacy yang ada Bhineka.com 

sebagai pertimbangan dalam melakukan pembelian. Pertanyaan yang penulis ajukan 

terhadap responden dengan memasukkan pertanyaan tentang kerahasiaan identitas 
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apabila berbelanja di Bhineka.com, tidak diberikannya informasi mengenai 

pelanggannya kepada pihak lain dan rasa aman yang di berikan saat melakukan transaksi 

ternyata merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian secara 

signifikan. Selain itu, besar juga kemungkinannya terdapat faktor lain yang lebih 

mempengaruhi keputusan pembelian yang tidak diungkap dalam penelitian ini yang 

membuat variabel privacy dapat memiliki pengaruh yang lebih besar lagi. Faktor –faktor 

lain tersebut jumlah informasi yang diminta harus seminimal mungkin tetapi mewakili 

syarat-syarat terjadinya transaksi, keamanan yang lebih terjamin baik dari pihak 

Bhineka.com dengan bekerjasama dengan pihak berwajib jika terjadi penyalahgunaan 

terhadap informasi dari para konsumen. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh easy to use, web 

design, reliability, system availability dan privacy terhadap keputusan pembelian 

konsumen Bhineka.com, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

3. Berdasarkan hasil dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan secara simultan antara easy to use, web design, reliability, system 

availability dan privacy terhadap keputusan pembelian konsumen Bhineka.com. 

4. Berdasarkan hasil dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa easy to use, system 

availability dan privacy secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen Bhineka.com. Sedangkan variabel web 

design dan reliability secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian konsumen Bhineka.com. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan, diantaranya : 

a. Bagi perusahaan Bhineka.com 

1. Untuk semakin memudahkan para konsumen dalam mengeksplorasi web 

Bhineka.com, peneliti menyarankan Bhineka.com dapat memberikan 

pilihan bahasa pada menu utama serta menyediakan tutorial  atau langkah 

- langkah melakukan transaksi di Bhineka.com. Sehingga efisiensi 

navigasi dapat tercapai oleh konsumen, dimana efisiensi navigasi 
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merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian 

secara online (Tim & Jones, 2005). 

2. Peneliti menyarankan Bhineka.com  menata materi dan layout iklan pada 

web design dengan lebih menonjolkan produk yang dijual oleh 

Bhineka.com, dibanding dengan produk lain yang beriklan di web 

tersebut. Meringankan tampilan web Bhineka.com sehingga mempercepat 

proses page loading. 

3.  Mengkonfirmasi secara langsung bila telah dilakukan pengiriman barang 

barang, baik melalui telepon, e-mail atau sms. Sehingga realibility dari 

web site dapat terjamin. 

4. Menyediakan layanan Bhineka.com mobile, sehingga situs Bhineka.com 

tidak hanya dapat diakses melalui perangkat personal computer (PC), 

tetapi juga dapat diakses dengan menggunakan telepon handphone. 

Menambah perangkat pendukung ketersediaan sistem seperti adanya 

server cadangan. 

5. Bhineka.com harus dapat memastikan keamanan data dari para 

pelanggannya dengan membangun sistem terpadu antara Bank dan pihak 

kepolisian. Sehingga konsumen merasa yakin bahwa transaksi yang 

dilakukan di Bhineka.com aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak 

yang tidak bertanggung jawab. 

b. Bagi para akademisi 

1. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Jakarta saja, sehingga tidak 

dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dengan baik. maka 

penulis menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk memperluas 

wilayah responden yang digunakan dalam penelitian, seperti dengan 
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menggunakan sampel yang berasal dari seluruh Indonesia atau yang lebih 

banyak lagi dibandingkan dengan penelitian ini.  

2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan dapat menggunakan 

variable lain seperti perangkat elektronik yang memadai untuk mengakses 

internet, kualitas jaringan internet yang kita gunakan, enjoyment dan 

control agar dapat menjelaskan dengan lebih baik lagi, dengan 

menggunakan ketentuan - ketentuan yang lebih terfokus dalam  

pengukuran keputusan pembelian. 
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