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Abstract 

 

Information communication technology to significantly revolutionize the online 

shopping industry in the last decade, followed by an increasing number of web stores that 

participate in the Internet market, recent research shows that prices and promotions are 

no longer the main draw for consumers to make purchasing decisions. online customers 

prefer to pay higher prices to the web store that provides e-service quality, market 

research has shown that service quality has a significant influence on consumer 

satisfaction, loyalty, buying decision and even on corporate financial performance.  

As a result, the quality e-service become increasingly important for companies to 

retain and attract customers in the digital age. This study focuses on the dimensions of 

quality in the market e-service empirical research on the Internet with a web store 

Bhineka.com. The purpose of this research is to develop a scale to assess the quality of 

purchasing decisions e-service by customers using e-servqual, which provides fresh 

insights into the dimensions of quality e-service. 

 Results in this study showed that the ease of use, reliability and empathy from the 

consumer perspective is the most critical aspect and it is important to service quality web 

stores, while web design, privacy, availability and system response also have influence, 

but the effect is not so strong against the purchase decision. Bhineka.com must pay 

attention to web design terms, privacy, availability and responsive system while focusing 

on the aspects of ease of use, reliability and empathy in order to improve service quality 

to customers. Making it easier for consumers in making purchasing decisions. 
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I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Penelitian 

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. Lambat laun Seiring berjalannya waktu kepercayaan masyarakat akan dunia maya 

terus meningkat diikuti dengan  meningkatnya jumlah masyarakat yang sangat bergatung 
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pada media internet, hal ini membuat beberapa perusahaan melakukan terobosan baru 

dengan tidak hanya mengenalkan produk mereka di dengan cara konvensional melainkan 

juga memasarkan produk atau jasa mereka melalui internet. 

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.  

Perumusan Masalah 

1. Apakah variabel Easy To Use, Web Design, Reliability, System Availability, 

Privacy, Responssivenes dan Empathy, secara parsial berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian online pada Bhineka.com? 

2. Apakah variabel Easy To Use, Web Design, Reliability, System Availability, 

Privacy, Responssivenes dan Empathy, secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian online pada Bhineka.com? 

Tujuan Penelitian 

1. mengetahui apakah variabel Easy To Use, Web Design, Reliability, System 

Availability, Privacy, Responssivenes dan Empathy, secara parsial berpengaruh 

signifikan keputusan pembelian online pada Bhineka.com. 

2.  mengetahui dimensi penelitian yang meliputi: Easy To Use, Web Design, Reliability, 

System Availability, Privacy, Responssivenes dan Empathy, secara bersama 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada Bhineka.com. 

II. Landasan Teori 

Tahap-Tahap dalam Pengambilan Keputusan 
a.  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. 

b.  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 adalah : 

 Sumber pribadi ( keluarga, teman, tetangga, kenalan) 

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

 Sumber publik ( media massa, organisasi penilai konsumen). 

 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.  
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c.  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 

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.         

d.  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. 

e.  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 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. 

 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. Zeilthaml 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 ( Kemudahan ) 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. 
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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.  

3. Realibility ( keandalan ) 

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 (Ketersediaan sistem)  

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 (daya tanggap) 

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 ) 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian lainnya yang menjadi pedoman bagi peneliti adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Reima Suomi 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 terdap 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  
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mayoritas (58%) berada di kisaran usia 18-35 dan 62,7% responden adalah laki-laki. 

Sampel  dianggap mewakili pengguna Internet di Cina.  

Kerangka Pemikiran 

 
Hipotesis 

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

pembelian online. 

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

online. 

Ho2 : Web Design  tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian online. 

Ha2 : Web Design  memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

online. 

Ho3 : Realibility tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian online. 

Ha3 : Realibility memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

online. 

Keputusan 

Pembelian pada 

Bhineka.com 

Easy To Use 

Web Design 

Reliability 

System 

Availability 

Privacy 

Responsiveness 

Empati 
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Ho4 : System availability tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

keputusan pembelian online. 

Ha4 : System availability memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian online. 

Ho5 : Privacy tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian online. 

Ha5 : Privacy memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

online. 

Ho6 : Responssiveness tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian online. 

Ha6 : Responssiveness memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian online. 

Ho7 : Empati tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian online. 

Ha7 : Empati memiliki hubungan yang signifikan terhadap keputusan pembelian 

online. 

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

Responssivenes dan Empathy, secara bersama - sama tidak memiliki hubungan 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

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

Responssivenes dan Empathy, secara bersama - sama memiliki hubungan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

 

III. METODE PENELITIAN 

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. Perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan penelitian adalah 2 bulan dimana akan dimulai pada bulan Mei 2010 hingga 

Juni 2010.  

Data yang Dihimpun 

Berdasarkan ketersediaannya data dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang belum tersedia sehingga untuk menjawab 

penelitian, data harus diperoleh dari sumber aslinya, sedangkan data sekunder adalah data 

yang tersedia atau sudah dikumpulkan untuk satu tujuan sebelumnya. 

Responden 

Dalam peneliatian 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.  

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 (Maholtra, 2006). 

Tekhnik pengolahan data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis antara lain 

: Uji Autokorelasi, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Analisis faktor, 

Independent T Test  

IV. Analisis dan Pembahasan 

Gambaran Umum Perusahaan 

IV.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. 

Visi 

Menjadi sebuah perusahaan kelas dunia dan tempat untuk mengembangkan bisnis 

bagi pengusaha di masa depan dengan semangat pemanfaatan teknologi informasi. 

Misi 

Untuk memberikan pengalaman yang paling berkesan dalam berbelanja produk-

produk teknoogi informasi kepada pelanggan, menawarkan nilai terbaik dengan cara yang 

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

mitra usaha.  

Pembahasan 
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Uji Autokorelasi 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

dimension0 

1 .834a .696 .675 2.95789 1.788 

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

b. Dependent Variable: K.P 
Dengan  N= 100 dan variable bebas  = 7 maka nilai   dL = 1.54958  dU = 1.80306 

Tidak ada Autokorelasi karena nilai dU < d < 4 – dL. 

Uji Validitas  

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 

 PC2 0.833 

 PC3 0.862 

 Valid 

 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 
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Uji Reliabilitas 

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. 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. Menurut Sekaran (1992), reliabilitas kurang dari nilai Cronbach’s Alpha = 0,6 

adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. 

 

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 

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. 

Uji Normalitas 

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 dan 

histogram  

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 Parametersa,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. 
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Dar I table diatas hanya RSB ( Ressponsiveness ) dan EP ( Empathy ) yang tidak 

terdistribusi secara normal karena p < 0,05 
 

 

Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas 

 
Sumber : data primer yang diolah peneliti 2010 

Berdasarkan gambar grafik normal plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar 

di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini layak dipakai karena 

memenuhi asumsi normalitas. 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar 

variable independen dalam model regresi.  

Tabel 4.9 Hasil Regresi Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,670 1,620  1,031 ,305   

Easy to Use ,385 ,112 ,265 3,444 ,001 ,509 1,966 

Web design ,217 ,138 ,131 1,574 ,119 ,432 2,313 

Reliability ,310 ,141 ,195 2,194 ,031 ,383 2,611 

System 

avaliability 
,240 ,153 ,138 1,573 ,119 ,394 2,539 

Privacy ,182 ,116 ,114 1,567 ,120 ,567 1,765 

Ressponsiveness -,098 ,150 -,062 -,656 ,513 ,335 2,989 

Empathy ,420 ,126 ,271 3,349 ,001 ,459 2,180 

a. Dependent Variable: K.P 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 2010 
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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. 

Uji Heterokedastisitas 

Salah satu cara melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik 

plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).  

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. 

 

Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara faktor-

faktor Easy to use, Realibility, 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. 

Tabel 4.10  Hasil Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,670 1,620  1,031 ,305 

Easy to Use ,385 ,112 ,265 3,444 ,001 

Web design ,217 ,138 ,131 1,574 ,119 

Reliability ,310 ,141 ,195 2,194 ,031 

System 

avaliability 
,240 ,153 ,138 1,573 ,119 

Privacy ,182 ,116 ,114 1,567 ,120 

Ressponsiveness -,098 ,150 -,062 -,656 ,513 

Empathy ,420 ,126 ,271 3,349 ,001 

a. Dependent Variable: K.P 
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Sumber : data primer yang diolah peneliti 2010 

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

sebagai berikut: 

Y= 1.67 + 0.385ETU + 0.217WD +0.310RB + 0.240SA + 0.182 PC – 0.098RSB + 

0.420 EP 

Koefisien regresi ETU sebesar 0,385 dan bertanda positif menyatakan bahwa 

variabel Easy To Use (ETU) berbanding lurus dengan Keputusan Pembelian. Koefisien 

regresi WD sebesar 0,217 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel Web Design  

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

0,310 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel Realibility (RB) berbanding lurus 

dengan Keputusan Pembelian. Koefisien regresi Privacy sebesar 0,182 dan bertanda 

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

Pembelian. Koefisien regresi RSB sebesar 0,098 dan bertanda negatif menyatakan bahwa 

variabel Ressponsiveness (RSB) berbanding terbalik dengan Keputusan Pembelian. 

Koefisien regresi Empathy sebesar 0,420 dan bertanda positif menyatakan bahwa variabel 

Empathy (EP) 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. 

Uji F 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh faktor Easy To Use, Web 

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

Tabel 4.11 Hasil Uji F 

ANOVA
b
 

Model Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2021,422 7 288,775 33,006 ,000
a
 

Residual 883,661 101 8,749   

Total 2905,083 108    

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

b. Dependent Variable: K.P 

 

Berdasarkan nilai pada tabel 4.11 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 deengan 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 signifikan 

secara simultan antara variabel : Easy To Use, Web Design, Reliability, System 

Availability, Privacy, Responssivenes dan Empathy terhadap keputusan pembelian di 

Bhineka.com. 
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Uji t 

Untuk mengetahui seberapa jauh variabel : Easy To Use, Web Design, Reliability, 

System Availability, Privacy, Responssivenes dan Empathy, secara individu terhadap 

keputusan pembelian pada Bhineka.com maka digunakan uji t, yang dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 4.12 Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 1,670 1,620  1,031 ,305 

Easy to Use ,385 ,112 ,265 3,444 ,001 

Web design ,217 ,138 ,131 1,574 ,119 

Reliability ,310 ,141 ,195 2,194 ,031 

System 

avaliability 

,240 ,153 ,138 1,573 ,119 

Privacy ,182 ,116 ,114 1,567 ,120 

Ressponsiveness -,098 ,150 -,062 -,656 ,513 

Empathy ,420 ,126 ,271 3,349 ,001 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Sumber : data primer yang diolah peneliti 2010 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan data perhitungan pada tabel 4.12. 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 %. 

 

IV.3.7.1 Hubungan Antara Easy To Use dengan Keputusan Pembelian Pada 

Bhineka.com 

Dikarenakan nilai Sig. Easy to Use sebesar 0.001 dan lebih kurang dari 0.05 ( 

0.001 ≤ 0.05 ), maka Ho ditolak dan menjelaskan bahwa variabel Easy to Use memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada Bhineka.com. Berdasarkan 

hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa 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.  

IV.3.7.2 Hubungan Antara Web Design  dengan Keputusan Pembelian Pada 

Bhineka.com 

Dikarenakan nilai Sig. Web Design sebesar 0.119 dan lebih besar dari 0.05 ( 0.119 

≥ 0.05 ), maka Ho tidak dapat ditolak dan menjelaskan bahwa variabel Web Design 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan pembelian pada 
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Bhineka.com.  Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pelanggan Bhineka.com tidak menjadikan desain web yang ada Bhineka.com 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 yang membuat variabel desain web tidak 

berpengaruh secara signifikan.  

IV.3.7.3 Hubungan Antara Reliability dengan Keputusan Pembelian Pada 

Bhineka.com 

Dikarenakan nilai Sig. Reliability sebesar 0.031 dan lebih kecil dari 0.05 ( 0.031 ≤ 

0.05 ), maka Ho ditolak dan menjelaskan bahwa Reliability memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada Bhineka.com. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggan Bhineka.com sangat 

memperhatikan keandalan dari Bhineka.com, sehingga pihak menejemen harus dapat 

menjaga keandalan dari Bhineka dengan selalu berusaha menepati kesepakatan dalam 

bertransaksi. Sehingga pengiriman barang yang tepat waktu, memberikan barang baru 

dan bergaransi resmi ke pelanggan menjadi pertimbangan pelanggan konsumen 

Bhineka.com dalam melakukan pembelian.  

IV.3.7.4 Hubungan Antara System Availability dengan Keputusan Pembelian Pada 

Bhineka.com 

Dikarenakan nilai Sig. System Availability sebesar 0.119 dan lebih besar dari 0.05 

( 0.119 ≥ 0.05 ), maka Ho tidak dapat ditolak dan menjelaskan bahwa System Availability 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

Bhineka.com. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pelanggan Bhineka.com tidak memperhatikan System Availability yang ada Bhineka.com 

sebagai pertimbangan dalam melakukan pembelian. Pertanyaan yang penulis ajukan 

terhadap responden dengan memasukkan pertanyaan tentang selalu siapnya sistem 

Bhineka.com untuk melakukan transaksi, tidak adanya gangguan Bhineka.com pada saat 

diakses dan proses maintenance yang tidak mengganggu proses transaksi atau tidak 

dilakukan pada jam kerja. 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 yang membuat variabel  System Availability tidak berpengaruh secara 

signifikan.  

IV.3.7.5 Hubungan Antara Privacy dengan Keputusan Pembelian Pada 

Bhineka.com 

Dikarenakan nilai Sig. Privacy sebesar 0.120 dan lebih besar dari 0.05 ( 0.120 ≥ 

0.05 ), maka Ho tidak dapat ditolak. Ini memiliki kesimpulan bahwa Privacy memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan pembelian pada Bhineka.com. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggan Bhineka.com 

tidak memperhatikan variabel Privacy yang ada Bhineka.com sebagai pertimbangan 
dalam melakukan pembelian. Pertanyaan yang penulis ajukan terhadap responden dengan 

memasukkan pertanyaan tentang kerahasiaan identitas apabila berbelanja di 

Bhineka.com, tidak diberikannya informasi mengenai pelanggannya kepada pihak lain 

dan rasa aman yang di berikan saat melakukan transaksi ternyata tidak mempengaruhi 

Keputusan Pembelian secara signifikan. Selain itu, besar juga kemungkinannya terdapat 
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faktor lain yang lebih mempengaruhi keputusan pembelian yang tidak diungkap dalam 

penelitian ini yang membuat variabel Privacy tidak berpengaruh secara signifikan.  

IV.3.7.6 Hubungan Antara Responsiveness dengan Keputusan Pembelian Pada 

Bhineka.com 

Dikarenakan nilai Sig. Responsiveness sebesar 0.513 dan lebih besar dari 0.05 ( 

0.513 ≥ 0.05 ), maka Ho tidak dapat ditolak, Ini menjelaskan bahwa Responsiveness 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan pembelian pada 

Bhineka.com. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pelanggan Bhineka.com tidak memperhatikan Responsiveness yang ada Bhineka.com 

sebagai pertimbangan dalam melakukan pembelian. Pertanyaan yang penulis ajukan 

terhadap responden dengan memasukkan pertanyaan tentang pemberian informasi yang 

tepat dan cepat apabila timbul masalah, klaim garansi yang langsung diproses dan selalu 

memberikan review terhadap produk terbaru, 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 yang membuat variabel  Responsiveness tidak berpengaruh secara 

signifikan.  

IV.3.7.7 Hubungan Antara Empathy dengan Keputusan Pembelian Pada 

Bhineka.com 

Dikarenakan nilai Sig. Empathy sebesar 0.001 dan lebih kurang dari 0.05 ( 0.001 

≤ 0.05 ), maka Ho ditolak dan menjelaskan bahwa Empathy memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada Bhineka.com. Berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggan Bhineka.com sangat 

memperhatikan adanya forum pelayanan terhadap konsumen, komunikasi dua arah yang 

dapat dilakukan melalui hubungan internet ataupun telepon, pihak menejemen seharusnya 

dapat menampung segala aspirasi dari konsumennya baik berupa saran dan keluhan – 

keluhan. Sehingga Empathy menjadi pertimbangan para pelanggan dalam melakukan 

pembelian pada Bhineka.com.  

IV.3.7.7 Analisis koefisien determinasi (R
2
)  

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

bebas mampu menjelaskan variabel keputusan Pembelian.  

Tabel 4.13 Hasil Analisa Koeifisien Determinasi ( R
2 
) 

 
Model Summary

b 
Model 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
dimension0 1 ,834a ,696 ,675 2,95789 1,788 
a. Predictors: (Constant), E.P, P.C, E.T.U, W.D, S.A, R.B, R.S.B 
b. Dependent Variable: K.P 
 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,675 

yang artinya kontribusi variabel Easy To Use, Web Design, Reliability, System 

Availability, Privacy, Responssivenes dan Empathy. terhadap Keputusan Pembelian 

adalah sebesar 67.5%, sedangkan sisanya yaitu 32.5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diungkap dalam penelitian ini. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Easy To Use, Web 

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

keputusan pembelian pada Bhineka.com, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

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

yang signifikan secara simultan antara Easy To Use, Web Design, Reliability, 

System Availability, Privacy, Responssivenes dan Empathy, terhadap keputusan 

pembelian pada Bhineka.com. 

2. Berdasarkan hasil dari analisi data, dapat disimpulkan bahwa Easy To Use, 

Realibility dan Empathy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian pada Bhineka.com. 

3. Berdasarkan hasil dari analisi data, dapat disimpulkan bahwa Web Design, 

Responsiveness, Privasi dan System availability  memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap keputusan pembelian pada Bhineka.com. 

 

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.  

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. 

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. 

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. 

6. Untuk meningkatkan Responsiveness terhadap pelanggannya dalam 

melayani segala pertannyaan dan keluhan, peneliti menyarankan untuk 

menambah fasilitas lain untuk berkomukasi secara online selain Yahoo 

messenger, seperti msn, google talk atau bahkan bisa terintegrasi langsung 

dengan Facebook. 

7. Interaksi konsumen dengan peruahaan sangat penting, mengingat dalam 
penelitian ini faktor Emphaty menjadi variabel yang sangat signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada Bhineka.com. Peneliti menyarankan 

Bhineka.com untuk dapat membangun komunikasi lebih baik lagi, 

contohnya dengan membuka layanan costumer care selama 24 jam penuh. 

b. Bagi para akademisi 
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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 

objek yang digunakan dalam penelitian.  

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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