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ABSTRAK 

 
  
 Reputasi  dan kualitas website merupakan faktor ekstrinsik dan faktor 

intrinsik yang penting dalam membangun niat beli konsumen. Niat beli konsumen 
muncul karena adanya sikap konsumen terhadap belanja online dengan 

mempersepsikan kemungkinan risiko yang akan diterima konsumen saat 
berbelanja online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran reputasi dan 
kualitas website sebagai faktor pendorong sikap belanja online dan persepsi risiko 

serta implikasinya terhadap niat beli konsumen.  
 Teknik pengumpulan data menggunakan online kuesioner dengan sampel 

sebanyak 130 responden yang berada di wilayah Indonesia dan pernah melakukan 
belanja online pada website berrybenka. Analisis data menggunakan metode 
Structural Equation Modeling (SEM). 

 Hasil kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Reputation 
terbukti berpengaruh terhadap Attitude towards Online Shopping. 2) Reputation 

terbukti tidak berpengaruh terhadap Perceived Risk. 3) Website Design terbukti 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Attitude towards Online Shopping. 4) 
Website Design terbukti tidak berpengaruh terhadap Perceived Risk. 5) 

Fulfillment/Reliability terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Attitude towards Online Shopping. 6) Fulfillment/Reliability terbukti berpengaruh 

negatif terhadap Perceived Risk. 7) Customer Service terbukti berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Attitude towards Online Shopping. 8) Customer Service 
terbukti tidak berpengaruh terhadap Perceived Risk. 9) Security/Privacy terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Attitude towards Online Shopping. 
10) Security/Privacy terbukti tidak berpengaruh terhadap Perceived Risk. 11)  

Attitude towards Online Shopping terbukti berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Purchase Intention. 12) Perceived Risk terbukti tidak berpengaruh 
terhadap Purchase Intention. 13)  Perceived Risk terbukti tidak berpengaruh 

terhadap Attitude towards Online Shopping. 
 

Kata Kunci : Reputation, Website Qulality, Website Design, 

Fulfillment/Reliability, Customer Service, Security/Privacy, Attitude towards 

Online Shopping, Perceived Risk, Purchase Intention 
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ABSTRACT 

 

Reputation and website quality are extrinsic factor and intrinsic factors 
that are very important in building consumer purchase intention. Consumer 

purchase intention arise because of consumer attitudes towards online shopping 
and perceived risk. The purpose of this research to find the role  of reputation and  
website quality as the driving factor of attitude towards online shopping and 

perceived risk and its implication to consumer purchase intention. 
Data collection in this research using an online questionnaire with a 

sample of 130 respondents residing in the territory of Indonesia and ever do 
online shopping on berrybenka website. Data analysis using Structural Equation 
Modeling (SEM) method. 

The summary of result are: 1) Reputation have positive impact on Attitude 
towards Online Shopping. 2) Reputation doesn’t have impact on Perceived Risk. 

3) Website Design have positive and significant impact on Attitude towards 
Online Shopping. 4)Website design doesn’t have impact on Perceived Risk. 5) 
Fulfillment / Reliability have positive and significant impact on Attitudes towards 

Online Shopping. 6) Fulfillment / Reliability doesn’t have impact on Perceived 
Risk. 7) Customer Service have positive and significant impact on Attitudes 

towards Online Shopping. 8) Customer Service doesn’t have impact on Perceived 
Risk. 9) Security / Privacy have positive and significant impacet on Attitudes 
towards Online Shopping. 10) Security / Privacy doesn’t have impact on 

Perceived Risk. 11) Attitudes towards Online Shopping have have positive and 
significant impact on Purchase Intention. 12) Perceived Risk doesn’t have impact 

on Purchase Intention. 13) Perceived Risk doesn’t have impact on Attitudes 
towards Online Shopping. 
 

Keywords : Reputation, Website Qulality, Website Design, 

Fulfillment/Reliability, Customer Service, Security/Privacy, Attitude towards 

Online Shopping, Perceived Risk, Purchase Intention 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi membuat peradaban manusia berubah khususnya 

dalam kegiatan perdagangan. Pada era globalisasi yang semakin terhubung, 

perdagangan dapat dilakukan secara elektronik melalui internet. Perdagangan 

elektronik atau e-commerce saat ini sedang berkembang pesat di negara Indonesia. 

Hal tersebut ditunjukkan oleh semakin banyaknya bisnis yang mengandalkan 

teknologi internet untuk melakukan aktivitas komersial. Sifat internet yang akses 

globalnya luas telah menjadikannya mode komunikasi yang sangat efektif antara 

bisnis dan konsumen dalam perdagangan elektronik (Rowley, 2001). Kehadiran 

internet telah mengubah wajah pemasaran dengan pencapaian instan namun personal 

ke khalayak global. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di 

dunia, Indonesia dianggap memiliki potensi yang sangat besar pada perkembangan 

bisnis e-commerce. Dengan potensi pasar yang besar, memungkinkan Indonesia 

menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.  
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Gambar 1.1 Prospek Business E-Commerce di Indonesia 

Sumber: Social Research & Monitoring soclab.co, Oktober 2015 

Gambar 1.1 menunjukkan total jumlah pengguna internet di Indonesia pada 

tahun 2015 adalah 93.4 juta dari sebelumnya 88.1 juta pada tahun 2014. Dari total 

penduduk Indonesia pada tahun 2015, sebanyak 77% penduduk Indonesia 

menggunakan internet untuk mencari informasi produk dan belanja online. Adapun 

jumlah online shopper pada tahun 2015 sebanyak 7.4 juta orang dan diperkirakan 

meningkat menjadi 8.7 juta orang pada tahun 2016. Nilai transaksi e-commerce pada 

tahun 2015 sebesar USD 3.56 miliar dan diprediksi pada tahun 2016 nilai tersebut 

meningkat menjadi USD 4,89 miliar. Prospek bisnis yang populer pada e-commerce 

adalah pakaian (67,1%), sepatu (20,2%), tas (20%), jam (7,66%), tiket pesawat 
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(5,1%), handphone (5,1%),  aksesoris kendaraan (2,8%), kosmetik (2,3%), dan buku 

(1%).  

E-commerce merupakan perdagangan elektronik yang tumbuh pada tingkat 

eksponensial. Berdasarkan data yang dirilis biro riset Frost & Sullivan, bersama 

China, Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan pasar e-commerce terbesar di 

dunia dengan rata-rata pertumbuhan 17% setiap tahun (www.tekno.liputan6.com). 

Dengan rata-rata pertumbuhan tersebut, pemerintah yakin bahwa e-commerce dapat  

menjadi penggerak roda ekonomi Indonesia di masa depan. Menurut Kim & Lennon 

(2013), perusahaan sebagai penyedia jasa dalam e-commerce, perlu mengetahui 

faktor ekstrinsik yaitu reputasi dan faktor intrinsik yaitu kualitas website sebagai 

penunjang dalam perdagangan elektronik. Pertumbuhan B2C e-commerce telah 

membuat beberapa perusahaan mencari cara baru untuk memahami perilaku belanja 

online khususnya sikap terhadap belanja online dengan mempertimbangkan 

kemungkinan risiko yang diterima konsumen sehingga dapat mendorong niat beli 

konsumen untuk membeli produk.  
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Gambar 1.2 Pertumbuhan B2C E-Commerce Tahun 2013 - 2017 

 Source : eMarketer 

Dari tahun ke tahun terdapat peningkatan yang drastis pada perusahaan yang 

menggunakan website untuk memasarkan dan mempromosikan produk serta 

berinteraksi kepada konsumen. Pada gambar 1.2 menunjukkan pertumbuhan pasar 

B2C e-commerce di berbagai negara pada tahun 2013-2017. Gambar tersebut 

menunjukkan bahwa negara Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan B2C e-

commerce terbesar dibandingkan dengan negara lain dengan persentase pertumbuhan 

sebesar 39%.  Meningkatnya pertumbuhan B2C e-commerce di Indonesia disebabkan 

karena semakin meningkatnya kebutuhan konsumen. Mayoritas konsumen online 

Indonesia mengharapkan berbagai penawaran jenis produk, kemudahan dalam 

mencari produk, berbelanja, dan bertransaksi, serta pelayanan yang cepat dinilai akan 

lebih efektif dan efisien.  Meskipun belanja online memiliki risiko yang lebih tinggi 
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dibandingkan dengan belanja konvensional, belanja online masih dijadikan sebagai 

alternatif transaksi belanja karena banyaknya manfaat yang diterima oleh konsumen 

seperti efisiensi waktu dan biaya, memperkuat jangkauan arus, informasi, dan 

tersedianya fasilitas komunikasi antara perusahaan dan konsumen. Kepercayaan 

dalam berbelanja online merupakan faktor yang sangat penting karena dapat 

mengurangi ketidakpastian akan risiko yang diterima konsumen dan pada akhirnya 

akan memunculkan niat beli terhadap produk yang ditawarkan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen dalam belanja 

online adalah reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan adalah persepsi konsumen 

mengenai kualitas yang dihubungkan dengan nama perusahaan (Keller & Aaker, 

1998). Selain itu, dapat dikatakan juga bahwa reputasi  juga  memiliki peran sebagai 

sumber potensial yang penting dan dianggap sebagai keunggulan kompetitif (Hall, 

1993).  Reputasi yang baik akan menghasilkan kepercayaan dan sikap konsumen 

secara langsung terhadap belanja online (Aaker, 2004).  Selain reputasi perusahaan, 

kualitas atau mutu website dapat menjadi faktor lain yang dapat membangun 

kepercayaan konsumen online. Situs website memainkan peran penting dalam 

keseluruhan bauran komunikasi pemasaran. Aktivitas penjualan secara langsung 

memproyeksikan citra perusahaan serta memberikan informasi kepada konsumen 

melalui situs website (Loiacono et al., 2002). Kualitas website dapat meningkatkan 

kepercayaan konsumen yang melakukan transaksi secara online, karena konsumen 
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yang bertransaksi secara online mengandalkan informasi yang di dapat dari website 

yang menjual produk dan jasa tersebut  (Zhang et al., 2011) 

Reputasi dan kualitas website merupakan faktor ekstrinsik dan intrinsik yang 

dapat memengaruhi keputusan pembelian online konsumen. Kedua faktor tersebut 

dapat berpengaruh secara langsung terhadap sikap belanja online dan persepsi risiko 

yang diterima oleh konsumen yang pada akhirnya dapat memunculkan niat beli 

terhadap produk. Banyak faktor yang dapat memengaruhi niat beli konsumen pada 

bisnis online shopping. Niat beli konsumen atau purchase intention dapat muncul 

secara langsung ataupun tidak langsung tergantung pada perilaku konsumen serta 

risiko yang akan diterima (Kim & Lennon, 2013).  Salah satu bentuk perilaku 

konsumen adalah sikap atau attitude. Sikap merupakan ekspresi perasaan yang 

mencerminkan sikap seseorang apakah orang tersebut senang atau tidak senang, suka 

atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju. Apabila konsumen menunjukkan sikap 

positif seperti senang dan suka terhadap belanja online, maka secara positif sikap 

konsumen terhadap belanja online dapat mempengaruhi niat beli konsumen secara 

online terhadap produk yang ditawarkan. Namun, hal tersebut bisa terjadi sebaliknya 

apabila konsumen tidak senang dan tidak suka terhadap belanja online, maka 

konsumen akan menolak untuk melakukan pembelian terhadap produk. Selain 

attitude, faktor lain yang dapat memengaruhi niat beli konsumen adalah perceived 

risk atau persepsi risiko. Risiko yang mungkin ada dalam e-commerce menyebabkan 

konsumen selalu berhati-hati dalam belanja atau bertransaksi secara online. Risiko 
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dalam e-commerce dapat memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen yang pada 

akhirnya memunculkan keputusan pembelian konsumen terhadap produk. Risiko-

risiko seperti risiko finansial, risiko produk, risiko pengiriman, dan keamanan 

informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat pembelian konsumen 

melalui media online (Masoud, 2013) 

E-commerce dalam bidang fashion merupakan jenis bisnis online yang saat ini 

menjadi daya tarik bagi para pelaku bisnis termasuk di Indonesia. Jumlah produk 

yang ditawarkan pada bisnis fashion e-commerce biasanya terbatas sehingga produk 

tersebut dianggap tidak pasaran dikalangan masyarakat. Tipe bisnis ini memberikan 

serta menampilkan berbagai jenis dan variasi produk yang konsumen dapat lihat 

secara visual dengan akurasi deskripsi produk yang sesuai. Beberapa kelebihan 

fashion e-commerce tersebut menjadi daya tarik bagi calon konsumen untuk 

melakukan pembelian terhadap produk.  

               

Gambar 1.3 Product Category Most Purchased Online in Indonesia in 2014 

   Sumber: yStats.com 
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 Gambar 1.3 menunjukkan kategori produk yang diminati dan sering dibeli 

oleh konsumen pada perdagangan elektronik di Indonesia pada tahun 2014. Kategori 

produk pertama yang paling digemari oleh konsumen adalah kategori fashion dengan 

persentase sebesar 70%. Kategori produk kedua adalah gadgets dengan persentase 

sebesar 45% dan disusul oleh plane tickets, cosmetics, dan train tickets dengan 

masing-masing persentase sebesar 30%, 25%, dan 19%. Berdasarkan data tersebut, 

kategori fashion menjadi daya tarik utama bagi perusahaan-perusahaan yang ingin 

memulai bisnis dalam bidang e-commerce di Indonesia. Salah satu perusahaan B2C 

e-commerce di Indonesia adalah Berrybenka. Berrybenka.com merupakan situs 

belanja online fashion dan kecantikan ternama di Indonesia.  Berrybenka merupakan 

salah satu perusahaan yang menggunakan social media sebagai media komunikasi 

dan bergerak di bidang fashion e-commerce dengan website bernama 

berrybenka.com.  Berdasarkan uraian diatas, berrybenka.com sebagai salah satu 

perusahaan fashion e-commerce di Indonesia memiliki komitmen pengalaman belanja 

online yang menyengangkan, mudah, dan terpercaya untuk memuaskan konsumen 

dengan koleksi baru dan penawaran spesial setiap harinya, serta beragam keuntungan 

seperti kemudahan pengembalian produk hingga 30 hari setelah barang diterima, 

layanan bayar di tempat dan pengiriman gratis. Peneliti tertarik untuk meneliti faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi niat beli konsumen secara online seperti reputasi 

(reputation) dan kualitas website, sikap terhadap belanja online (attitude towards to 

online shopping), dan persepsi risiko atau risiko yang dirasakan (perceived risk). 
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1.2 Ruang Lingkup Masalah 

 Penelitian ini merupakan modifikasi model dari penelitian sebelumnya Kim & 

Lennon (2013). Penelitian sebelumnya menguji pengaruh reputasi dan 4 dimensi 

kualitas website yaitu website design, fulfillment/reliability, customer service, dan 

security/privacy berpengaruh terhadap emotion dan perceived risk. Selanjutnya 

emotion dan perceived risk memiliki pengaruh terhadap purchase intention dan 

terakhir perceived risk berpengaruh terhadap emotion. Pada penelitian ini, peneliti 

mencoba meneliti kembali penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada variabel emotion. Bersamaan dengan reputasi, kualitas 

website  merupakan sumber informasi yang bertindak sebagai anteseden signifikan 

terhadap tanggapan konsumen dan perilaku masa depan (Kim & Lennon, 2013). 

Karena itu pada penelitian ini peneliti mencoba untuk  mengidentifikasi sikap 

konsumen terhadap belanja online atau attitude towards online shopping yang 

dipengaruhi oleh reputasi dan kualitas website. Serta bagaimana sikap konsumen 

terhadap belanja online dan persepsinya terhadap persepsi risiko yang dapat 

mempengaruhi niat pembelian konsumen. Terakhir bagaimana persepsi risiko dapat 

mempengaruhi sikap konsumen terhadap belanja online. 

 Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah reputation, website design, 

fulfillment/reliability, customer service, dan security/privacy yang akan berpengaruh 

terhadap attitude towards online shopping dan perceived  risk. Selanjutnya, variabel 

attitude towards online shopping dan perceived risk yang akan berpengaruh terhadap 
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purchase intention. Dan terakhir, variabel perceived risk yang berpengaruh terhadap 

attitude towards online shopping. Agar pembahasan masalah lebih terarah, peneliti 

melakukan pembatasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Maka dari iu, penelitian ini dibatasi oleh variabel reputasi yang akan membahas 

sejauh mana konsumen mengetahui perusahaan berrybenka dan situs website 

berrybenka.com serta penilaiannya terhadap reputasi toko online tersebut. Pada 

variabel website design dilihat dari ketertarikan konsumen terhadap estetika desain 

website (Tractinsky & Lowengart, 2007), variabel fulfillment/reliability dilihat dari 

akurasi deskripsi produk dan ketepatan waktu pengiriman terhadap produk 

(Wolfinbarger & Gilly, 2003) variabel customer service dilihat dari responsiveness 

(Wolfinbarger & Gilly, 2003) dan variabel security/privacy pembahasan dibatasi pada 

keamanan dalam bertransaksi dan informasi data pribadi konsumen. Dua faktor yang 

dapat mempengaruhi niat beli konsumen dalam penelitian ini terdiri dari attitude 

towards to online shopping dan perceived risk. Sikap konsumen terhadap belanja 

online dapat dilihat dari sikap terhadap perilaku pembelian terhadap suatu produk 

(Taylor & Todd, 1995). Terakhir persepsi risiko dapat dilihat dari financial risk dan 

product performance risk (Hashim Shahzad, 2015). Objek penelitian yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini adalah perusahaan online shopping berybenka di 

Indonesia yaitu berrybenka. Berrybenka merupakan salah satu fashion e-commerce di 

Indonesia yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Sehingga peneliti mencoba 

Peran Reputasi dan Kualitas..., Agnes Ajeng Galih Pramudita, Ma.-IBS, 2017



11 

 

 

 
Indonesia Banking School 

 

untuk meneliti objek tersebut untuk mengetahui sejauh mana niat beli konsumen 

terhadap berrybenka. 

1.3 Perumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang dikaji kembali dan 

dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan    

sebelumnya, peneliti menentukan beberapa perumusan masalah yaitu: 

1)  Apakah reputation berpengaruh positif terhadap attitude towards online 

shopping pada toko Berrybenka? 

2) Apakah reputation berpengaruh negatif terhadap perceived risk pada toko 

Berrybenka? 

3) Apakah website design berpengaruh positif terhadap attitude towards online 

shopping pada toko Berrybenka? 

4) Apakah website design berpengaruh negatif terhadap perceived risk pada toko 

Berrybenka? 

5) Apakah fulfillment/reliability berpengaruh positif terhadap attitude towards 

online shopping pada toko Berrybenka? 

6) Apakah fulfillment/reliability berpengaruh negatif terhadap perceived risk pada 

toko Berrybenka? 

7) Apakah customer service berpengaruh positif terhadap attitude towards online 

shopping pada toko Berrybenka? 
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8) Apakah customer service berpengaruh negatif terhadap perceived risk pada toko 

Berrybenka? 

9) Apakah security/privacy berpengaruh positif terhadap attitude towards online 

shopping pada toko Berrybenka? 

10)  Apakah security/privacy berpengaruh negatif terhadap perceived risk pada toko 

Berrybenka? 

11) Apakah attitude towards online shopping berpengaruh positif terhadap purchase 

intention pada toko Berrybenka? 

12) Apakah perceived risk berpengaruh negatif terhadap purchase intention pada toko 

Berrybenka? 

13) Apakah perceived risk berpengaruh negatif terhadap attitude towards online 

shopping pada toko Berrybenka? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari perumusan masalah, peneliti memiliki tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1) Menganalisis pengaruh positif variabel reputation terhadap attitude toward online 

shopping pada toko Berrybenka 

2) Menganalisis pengaruh negatif variabel repuation terhadap perceived risk pada 

toko Berrybenka 

3) Menganalisis pengaruh positif variabel website design terhadap attitude toward 

online shopping pada toko Berrybenka 
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4) Menganalisis pengaruh negatif variabel website design terhadap perceived risk 

pada toko Berrybenka 

5) Menganalisis pengaruh positif variabel fulfillment/reliability terhadap attitude 

toward online shopping pada toko Berrybenka 

6) Menganalisis pengaruh negatif variabel fulfillment/reliability terhadap perceived 

risk pada toko Berrybenka 

7) Menganalisis pengaruh positif variabel customer service terhadap attitude toward 

online shopping pada toko Berrybenka 

8) Menganalisis pengaruh negatif variabel customer service terhadap perceived risk 

pada toko Berrybenka 

9) Menganalisis pengaruh positif variabel security/privacy terhadap attitude toward 

online shopping pada toko Berrybenka 

10)  Menganalisis pengaruh negatif variabel security/privacy terhadap perceived risk 

pada toko Berrybenka 

11)  Menganalisis pengaruh positif variabel emotion terhadap purchase intention pada 

toko online shopping Berrybenka 

12)  Menganalisis pengaruh negatif variabel perceived risk terhadap purchase 

intention pada toko Berrybenka 

13)  Menganalisis pengaruh negatif variabel perceived risk terhadap attitude toward 

online shopping pada toko Berrybenka. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk akademik 

maupun untuk praktisi sebagai berikut: 

1) Manfaat untuk Akademik 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu Manajemen 

Pemasaran terutama mengenai perdagangan elektronik atau bisnis online, dimana 

akan diketahui keterkatian variabel reputation, website design, fulfillment/reliability, 

customer service, security/privacy terhadap attitude towards online shopping, 

perceived risk, dan purchase intention. Penelitian ini juga bermanfaat untuk 

memperluas pengetahuan serta dapat mengaplikasikan ilmu manajemen pemasaran 

pada toko online shopping. 

2) Manfaat untuk Praktisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi 

tambahan bagi para pembaca serta pihak-pihak yang terlibat. Untuk kalangan 

manajerial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagaimana 

pengaruh reputasi dan dimensi kualitas website terhadap sikap belanja online 

konsumen, persepsi risiko, dan niat beli konsumen secara online. Sehingga 

diharapkan perusahaan e-commerce mampu mengatasi permasalahan yang sering 

terjadi pada kegiatan belanja online. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitan, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu, rerangka 

konseptual, dan model penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari objek penelitian, desain penelitian, metode pengambilan sampel, 

variabel dan operasionalisasi variabel, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik 

pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, profil responden, analisis dan 

pembahasan hasil penelitian, dan implikasi manajerial. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab 

sebelumnya, saran bagi peneliti selanjutnya, dan keterbatasan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Digital Marketing  

 Pemasaran merupakan suatu aktivitas, rangkaian institusi, dan proses 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan pertukaran 

penawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat pada 

umumnya (Gundlach & Wilkie, 2009). Semakin berkembangnya teknologi, 

pemasaran saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Dengan 

munculnya internet, salah satu definisi pemasaran dapat diungkapkan bahwa 

internet marketing merupakan proses membangun dan memelihara hubungan 

konsumen melalui aktivitas secara online untuk memfasilitasi pertukaran produk 

dan layanan yang memuaskan konsumen (Mohammed et al., 2004). Kegiatan 

marketing tidak terlepas dari hubungan jual beli antara produsen dan konsumen 

yang tidak membatasi ruang dan waktu. Pesatnya perkembangan teknologi 

internet, sejumlah informasi dapat tersedia secara online. Pemasaran digital 

mencakup pemasaran langsung, yang memperlakukan konsumen sebagai individu 

dan mendefinisikannya tidak hanya oleh karakteristik masing-masing, tetapi juga 

oleh perilaku mereka dan melalui pemasaran interaktif (Haeckel, 1998). 

Pemasaran secara digital memudahkan terciptanya hubungan antara konsumen 

dan perusahaan.  
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2.1.2 Online Business (B2C E-Commerce)  

Electronic commerce secara luas digambarkan sebagai keterlibatan konsumen 

dalam hubungan pertukaran produk dan jasa secara elektronik dengan perusahaan.  

Dalam perdagangan elektronik, pembeli mendapatkan keuntungan dapat 

mengakses pasar global yang luas dengan ketersediaan produk yang lebih 

beragam (Grandon & Pearson, 2004). Perdagangan elektronik merupakan suatu 

usaha yang rasional. Hubungan pertukaran konsumen dan perusahaan biasanya 

melibatkan beberapa proses kegiatan yaitu:  

1. Pertama, pertukaran data dari perusahaan kepada konsumen seperti 

browsing, pengumpulan informasi, dan perbandingan antara produk dan 

harga 

2. Kedua, melibatkan konsumen dimana konsumen memberikan beberapa 

informasi pribadi dengan mendaftarkan alamat email, menggambarkan 

preferensi produk, dan memberikan feedback. Langkah ini dilengkapi 

dengan pertukaran informasi secara otomatis baik sengaja atau tanpa 

sengaja 

3. Ketiga, melibatkan penyediaan informasi pribadi dan keuangan, seperti 

informasi alat pembayaran dan informasi alamat untuk menyelesaikan 

pembelian suatu produk yang diinginkan 

 B2C e-commerce merupakan perdagangan dengan sistem yang telah 

diterapkan oleh situs website perusahaan. Dua definisi e-commerce dalam konteks 

B2C e-commerce yang pertama merupakan perdagangan yang memberikan 

banyak manfaat untuk penjual dan pembeli dan yang kedua adalah proses menjual 
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dan membeli produk dengan menggunakan transmisi data elektronik melalui 

internet dan world wide web. Biasanya perdagangan pada bisnis ini pilihan produk 

yang tersedia tidak terlalu banyak sehingga fokus pada satu atau dua kategori 

produk. Situs website B2C e-commerce tidak akan efektif apabila gagal untuk 

memenuhi kebutuhan atau harapan konsumen. Konsumen yang melakukan 

belanja online cenderung memiliki profil yang sangat berbeda dibandingkan 

dengan konsumen yang belanja secara tradisional (Ranganathan & Ganapathy, 

2002). Pendekatan berorientasi kepada konsumen pada B2C e-commerce 

mencoba untuk memberikan value yang dirasakan oleh konsumen. Stewart, 

Pavlou, dan Ward berpendapat bahwa kepercayaan merupakan komponen yang 

paling penting dari transaksi online. Oleh karena itu, persepsi kepercayaan dan 

risiko mungkin menjadi faktor penting dalam memprediksi penerimaan B2C e-

commerce  (Pavlou, 2003). 

2.1.3 Online Shopping Behavior  

Teori Planned Behavior merupakan model umum untuk menjelaskan 

hubungan antara perilaku konsumen dengan kepercayaan, sikap, niat dan perilaku 

(Schifter & Ajzen, 1985). Bisnis untuk aktivitas (B2C) e-commerce, konsumen 

menggunakan internet untuk berbagai alasan dan tujuan seperti mencari fitur 

produk, harga atau ulasan, memilih produk melalui internet, menentukan pesanan, 

melakukan pembayaran, pengiriman produk yang dibutuhkan melalui internet, 

serta layanan penjualan melalui internet (Javadi et al., 2012). Perilaku belanja 

online (disebut juga pembelian secara online) mengacu pada proses pembelian 

produk atau jasa melalui internet. Proses ini terdiri dari beberapa langkah serupa 
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dengan perilaku belanja secara tradisional. Aktivitas jual beli antara perusahaan 

dan konsumen yang dilakukan secara virtual, membuat konsumen meletakkan 

kepercayaan kepada perusahaan. Adanya kepercayaan konsumen dapat 

memunculkan sikap niat beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Pada 

Teori Planned Behavior kontrol yang dirasakan memiliki efek langsung terhadap 

perilaku efektif seseorang. Dengan demikian, variabel ini dapat dianggap 

menunjukkan kemampuan efektif individu untuk melakukan tindakan tertentu 

sejauh kepercayaan individu mewakili keterbatasan nyata yang harus dicapai. 

2.1.4 Reputation  

 Reputasi telah terbukti menjadi faktor penting dalam menilai nilai sebuah 

organisasi atau perusahaan (Gotsi & Wilson, 2001). Reputasi merupakan identitas 

sosial dan menggambarkannya sebagai sumber penting dan tidak berwujud yang 

dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dan bahkan 

untuk kelangsungan hidup perusahaan (Nguyen & LeBlanc, 2001). Pada 

perdagangan elektronik, perusahaan mencoba untuk meningkatkan reputasi 

dengan merencanakan mekanisme belanja online  yang baik, cepat dan mudah 

untuk diakses oleh konsumen (Standifird, 2001). Reputasi perusahaan berfungsi 

sebagai gambaran pengalaman konsumen dimasa lalu sebagai bentuk dasar 

harapan konsumen terhadap perusahaan tersebut di masa depan. Reputasi 

berpengaruh dalam menentukan kesediaan konsumen untuk membeli produk yang 

telah disajikan oleh perusahaan melalui website  

 Reputasi perusahaan dibentuk sebagai proses yang mengakumulasi 

pendapat konsumen dari waktu ke waktu yang berinteraksi dengan perusahaan 
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(Herbig & Milewicz, 1993) Untuk memahami proses ini dengan lebih baik, 

dilakukan analisis konsep reputasi perusahaan yang terkait dengan kredibilitas. 

Kredibilitas sebuah perusahaan dipandang sebagai kepercayaan. Reputasi 

perusahaan lebih penting dalam membangun kepercayaan dari keuntungan relatif 

lainnya (Chang & Chen, 2008). Kredibilitas ditentukan dengan membandingkan 

apa yang dilakukan perusahaan dan apa yang akan dilakukan oleh konsumen. 

Dengan kata lain, kredibilitas terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh 

konsumen pada saat tertentu terhadap perusahaan. Reputasi sebuah perusahaan 

dibangun melalui tindakan yang dapat dipercaya (Herbig & Milewicz, 1993). 

2.1.5 Website Quality 

 Bisnis online merupakan sarana untuk mengembangkan, mengukur, dan 

menganalisis tanggapan konsumen terhadap berbagai jenis kualitas dan desain 

suatu situs Web. Perhatian khusus untuk bisnis ini dapat dilihat dari reaksi 

konsumen terhadap situs Web, dimana kemungkinan konsumen meninjau kembali 

atau melakukan pembelian dari situs di masa mendatang. Dari sudut pandang 

konsumen, belanja online mengacu pada sejumlah pengalaman termasuk 

pencarian informasi, navigasi situs web, pemesanan, pembayaran, pelayanan 

layanan konsumen, pengiriman produk, penyelesaian masalah, dan kepuasan 

pembelian. Evaluasi konsumen terhadap kualitas belanja online mungkin berbeda, 

dan beberapa penelitian dilakukan untuk menyelidiki atribut atau dimensi unik 

pada kualitas website. Untuk mengukur kualitas situs web dapat dilakukan melalui 

beberapa contoh pengukuran kualitas website seperti WebQual, SiteQual, eSQ, 
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dan eTailQ. Baik kualitas fitur situs web/kinerja situs web dapat mempengaruhi 

persepsi konsumen tentang belanja online (Ha & Stoel, 2009). 

 Pengukuran kualitas situs website dengan menggunakan WebQual 

bertujuan untuk mengukur persepsi konsumen tentang kualitas situs Web yang 

dikembangkan mengikuti dengan metode yang lebih ketat dan komprehensif. 

Pengembangan pengukuran WebQual dimulai dengan melihat kemudahan 

penggunaan (ease of use) dan kegunaan (usefulness). Menurut Goodhue dan 

Thompson (1995), dimensi yang mengukur WebQual harus mengidentifikasi 

secara lebih rinci aspek spesifik yang menyebabkan situs Web mudah digunakan 

atau berguna bagi konsumen. Hal tersebut penting dilakukan dalam pengukuran 

ini karena dapat dilihat dan diketahui beberapa aspek yang lebih penting dalam 

menentukan perilaku konsumen. Terdapat 12 dimensi WebQual yang 

menunjukkan validitas pengukuran yang kuat dan dapat memprediksi niat beli 

terhadap suatu produk atau mengunjungi situs Web kembali (Loiacono et al., 

2002). Seluruh dimensi tersebut terdiri dari informational fit-to-task, interactivity, 

trust, response time, ease of understanding, intuitive operations, visual appeal, 

innovativeness, flow/emotional appeal, consistent image, online completeness dan 

better than alternative channels (Wolfinbarger & Gilly, 2003). 

 Pengukuran SITEQUAL dapat digunakan untuk mengembangkan cara 

untuk mengukur kualitas yang dirasakan oleh konsumen dari sebuah situs website. 

Pengembangan SITEQUAL menekankan tiga aspek kualitas situs belanja online 

yang dirasakan oleh konsumen. Pertama, konsumen adalah raja dari kualitas 

sebuah situs website. Hal ini merupakan persepsi konsumen dimana perusahaan 
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sebagai penyedia jasa tertarik untuk mengutamakan kepuasan konsumen sehingga 

perusahaan tidak memaksakan definisi dari kualitas konsumen. Kedua, kualitas 

situs belanja online dijelaskan dalam bahasa konsumen secara umum daripada 

bahasa akademis formal atau kosa kata teknis atau perancang website (konten 

informasi atau kekakuan). Ketiga, situs belanja online tanpa fitur belanja (seperti 

situs promosi) dapat mengembangkan definisi kualitas yang berbeda (Yoo & 

Donthu, 2001). Terdapat 4 dimensi pengukuran pada SITEQUAL yaitu ease of 

use, aesthetic design, processing speed, dan security of personal & financial 

information (Wolfinbarger & Gilly, 2003). 

 E-Service Quality (eSQ) dapat digunakan untuk melakukan dan 

memberikan kualitas layanan yang superior. Perusahaan yang memiliki kemahiran 

dalam situs website harus memahami bagaimana konsumen memandang dan 

mengevaluasi layanan secara online. Hal tersebut melibatkan penentuan kualitas 

layanan apa yang mengidentifikasi dimensi dasarnya dan menentukan bagaimana 

konsep dan kualitasnya dapat dikonseptualisasikan dan diukur. Definisi formal 

pertama dari kualitas E-Service Quality (eSQ) dijelaskan oleh Zeithaml, 

Parasuraman, dan Malhotra (2000). E-Service Quality (eSQ) dapat didefinisikan 

sebagai sejauh mana fasilitas situs website perusahaan dapat secara efektif dan 

efisien digunakan untuk belanja, pembelian, dan pengiriman produk dan layanan 

(Zeithaml et al., 2002). Terdapat 4 dimensi pengukuran pada eSQ yaitu efficiency 

(ease of website use), fulfillment, privacy, dan technical reliability (Wolfinbarger 

& Gilly, 2003). 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan eTailQ sebagai alat ukur 

kualitas website. Alat ukur ini merupakan rerangka konseptual yang 

dikembangkan untuk menentukan dan mengukur kualitas online (eTailQ) dari 

awal hingga akhir transaksi termasuk pencarian informasi, pemesanan, interaksi 

layanan konsumen, pengiriman dan kepuasan dengan produk pesanan. Terdapat 4 

dimensi pengukuran yaitu website design, fulfillment/reliability, customer service, 

dan security/privacy. Keempat dimensi dalam alat ukur eTailQ menunjukkan 

penilaian kualitas konsumen dan sikap terhadap belanja online Keandalan dan 

validitas skala eTailQ dikonfirmasi dalam riset kualitas belanja e-shopping di 

berbagai pengaturan ritel di berbagai negara (Wolfinbarger & Gilly, 2003).   

2.1.5.1 Website Design  

Interaksi antara penjual dan pembeli di dunia maya biasanya diakukan 

melalui website. Sebuah website dirancang untuk membangkitkan afektif dari 

konsumen dan untuk meningkatkan kunjungan online atau niat beli konsumen 

(Flavian et al., 2009). Menurut Robbins, web adalah media visual dimana halaman 

web memerlukan perhatian presentasi dan desain. Presentasi dan desain website 

menampilkan tampilan mengenai semua yang akan konsumen lihat pada halaman 

web seperti grafis, tipe, warna, tata letak, dll (Robbins, 2007). Tampilan yang 

menarik merupakan faktor untuk mendapatkan tingkat kredibilitas tinggi pada 

situs website. Desain estetika dilakukan dengan merancang tampilan halaman 

dengan kombinasi warna, teks dan gambar yang sesuai dengan isi dan tujuan 

perusahaan e-commerce. Pada situs website, perusahaan harus mampu 
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menawarkan kejelasan dan perpaduan warna dalam website, keseimbangan 

tampilan, dan kecepatan. 

2.1.5.2 Fulfillment/Reliability  

Proses penjualan berfokus pada kegiatan dan tantangan untuk memenuhi 

harapan konsumen pada setiap tahap proses belanja. Pemenuhan/reliabilitas 

dijelaskan sebagai penyampaian produk yang tepat waktu sesuai dengan yang 

dijanjikan dan informasi produk yang akurat yang ditampilkan di situs web 

sehingga konsumen menerima sesuai apa yang mereka harapkan (Wolfinbarger & 

Gilly, 2003). Meskipun merupakan metode belanja yang mudah digunakan, 

konsumen perlu menunggu beberapa hari sampai mereka benar-benar dapat 

memiliki produk di tangan mereka saat berbelanja online. Memenuhi janji 

konsumen terhadap informasi produk/layanan yang disajikan merupakan faktor 

penting dalam membangun kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen dapat 

diperoleh dengan memberikan produk yang tepat waktu dan memenuhi harapan 

konsumen terhadap kualitas produk seperti yang dijanjikan oleh perusahaan.  

Hasil studi Wolfinbarger dan Gilly (2003) menunjukkan bahwa 

pemenuhan/keandalan merupakan faktor yang paling menonjol dalam menilai 

tingkat kepuasan dan sikap konsumen. Kepuasan konsumen dapat diukur dengan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen baik sebelum atau 

sesudah dilakukan transaksi. Apabila hal tersebut dapat dijpenuhi oleh 

perusahaan, maka akan memunculkan perspektif yang berbeda terhadap kegiatan 

belanja online. Tahap proses belanja yang penting dalam pemenuhan kebutuhan 

konsumen adalah on time and no errors delivery dan accurate description of 
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products. Tepat waktu dalam pengiriman dan akurasi produk memiliki peluang 

yang besar dalam perdagangan elektronik. Persepsi konsumen online bahwa 

perdagangan elektronik menawarkan produk pilihan yang lebih baik mengacu 

pada pemilihan produk yang telah tersedia di internet . 

2.1.5.3 Customer Service 

 Kualitas layanan didefinisikan sebagai perbedaan persepsi antara harapan 

dan evaluasi konsumen terhadap apa yang mereka dapatkan (Gounaris et al., 

2010). Kesuksesan dalam persaingan e-commerce, perusahaan harus mengisolasi 

diri dengan fokus pada layanan dan hubungan yang menunjukkan apresiasi 

perusahaan kepada konsumen (Smith & Sivakumar, 2004). Wolfinbarger dan 

Gilly mendefinisikan layanan konsumen sebagai layanan responsif, membantu, 

dan bersedia merespons permintaan konsumen dengan cepat.  Responsivitas 

dianggap sebagai pelayanan yang membantu, dan bersedia merespons permintaan 

konsumen dengan cepat (Wolfinbarger & Gilly, 2003). Konsumen mengharapkan 

toko online untuk memberikan tanggapan yang cepat dan membantu permintaan 

konsumen sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan sikap konsumen terhadap 

perusahaan (Konradt et al., 2003). Respons yang cepat terhadap permintaan 

konsumen cenderung meningkatkan kenyamanan yang dirasakan dan mengurangi 

ketidakpastian (Johanna Gummerus et al., 2004). 

2.1.5.4 Security/privacy  

 Kekhawatiran keamanan informasi dan privasi konsumen merupakan salah 

satu hambatan utama bagi konsumen untuk berpartisipasi dalam perdagangan 

elektronik (e-commerce). Masalah privasi atau keengganan untuk mengungkapkan 
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informasi pribadi dipandang sebagai ancaman utama bagi e-commerce dan 

ekonomi digital (Gurung & Raja, 2015). Untuk memberikan kepercayaan kepada 

konsumen, security dalam perdagangan elektronik harus menyertakan prosedur 

dan mekanisme untuk membuktikan otentikasi sumber informasi dan jaminan 

dalam transaksi. Keamanan transaksi pembayaran dapat memberikan kepercayaan 

kepada konsumen dan menghindari dari financial loss yang merugikan konsumen. 

Konsumen akan khawatir dengan arus informasi pribadi antara konsumen online 

dan situs web, dan kekhawatiran mengenai bagaimana informasi pribadi yang 

dikelola oleh situs web (Hong & Thong, 2013). Oleh karena itu kemanan 

informasi dan kebijakan privasi merupakan aspek penting dalam transaksi online 

(Kraft & Kakar, 2009).   

2.1.6 Attitude Toward to Online Shopping 

 Sikap adalah prediktor utama dari niat dan perilaku konsumen yang sesuai 

dengan teori reasoned action dan teori planned behavior (Akroush & Al-Debei, 

2015). Dua jenis sikap dapat diidentifikasi yaitu sikap terhadap objek dan sikap 

terhadap perilaku. Sikap terhadap perilaku mengacu pada sejauh mana seseorang 

memiliki evaluasi atau penilaian yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 

terhadap perilaku yang akan ditindaklanjuti (Taylor & Todd, 1995). Menurut teori 

perilaku yang direncanakan, keyakinan perilaku yang mengacu pada kepercayaan 

batin individu tentang konsekuensi melakukan tindakan tertentu memang 

mempengaruhi sikap terhadap perilaku sebenarnya (Ajzen, 1991). Keyakinan itu 

berbeda dari satu individu ke orang lain berdasarkan latar belakang mereka seperti 
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pengalaman pribadi mereka yang khas, ciri dan karakteristik kepribadian, dan 

mentalitas pribadi mereka (Al-Lozi, 2011). 

Sikap belanja secara online dirasakan oleh konsumen karena memberikan 

keuntungan relatif dibandingkan dengan belanja secara tradisional seperti biaya 

yang lebih rendah atau penghematan waktu dan kenyamanan (Choudhury & 

Karahanna, 2008). Belanja online memungkinkan konsumen untuk membeli 

produk dan jasa kapan saja dan dimanapun konsumen berada. Selain itu, belanja 

online memungkinkan konsumen menghemat uang, usaha, dan waktu saat 

membeli produk serta menawarkan kemampuan untuk mencari dan 

mengumpulkan lebih banyak informasi dengan tingkat transparansi dan 

kenyamanan yang tinggi. Oleh karena itu, manfaat tersebut memiliki efek 

signifikan dan positif terhadap sikap konsumen terhadap belanja online 

(Delafrooz et al., 2011) 

2.1.7 Perceived Risk 

 Persepsi risiko merupakan variabel penting yang memediasi kepercayaan 

di situs web (Anderson & Srinivasan, 2003). Risiko meruapakan faktor penting 

yang dapat menentukan perilaku konsumen secara online. Risiko yang dirasakan 

atau persespsi risiko dapat didefinisikan sebagai kepercayaan konsumen mengenai 

potensi hasil negatif yang tidak diharapkan dari transaksi secara online. Persepsi 

risiko mengacu pada jenis risiko keuangan, kinerja produk, sosial, psikologis, fisik 

dan waktu saat konsumen melakukan transaksi (Chang & Chen, 2008). Beberapa 

jenis persepsi risiko yaitu financial risk, product performance risk, dan product 

delivery risk. Financial risk mengacu pada kemungkinan mengalami kerugian 
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dalam keuangan karena kurangnya jaminan. Performance risk mengacu pada 

kemungkinan bahwa produk yang telah dibeli tidak dapat berfungsi sesuai dengan 

yang diharapkan. Product delivery risk mengacu pada kemungkinan 

keterlambatan dalam pengiriman produk (Chiu et al., 2014). 

2.1.8 Purchase Intention  

 Niat pembelian didefinisikan sebagai kesediaan konsumen untuk membeli 

produk atau layanan dari situs web tertentu. Keinginan beli mungkin dipengaruhi 

oleh kemauan individu untuk mempercayai situs web (Ha & Janda, 2014). Niat 

pembelian online konsumen pada website ditentukan oleh perilaku pembelian 

tertentu melalui Internet. Niat pembelian dapat diklasifikasikan sebagai salah satu 

komponen perilaku konsumen kognitif dimana seseorang berniat membeli produk 

tertentu. Niat beli secara online menjadi ukuran yang lebih tepat untuk mengukur 

niat menggunakan situs web ketika menilai perilaku konsumen secara online 

(Pavlou, 2003) 

Dalam konteks e-commerce niat pembelian merupakan konsekuensi utama 

dari kepuasan sebelum pembelian. Infrastruktur teknologi dan informasi yang 

aman dapat mengurangi risiko yang dirasakan dan dapat meningkatkan 

kepercayaan konsumen dalam melakukan kegiatan belanja online. Singkatnya, 

masing-masing fitur teknologi dan informasi, suasana dan kondisi berbelanja, 

faktor-faktor produk memiliki peran penting dalam membentuk respons niat beli 

secara online. Memahami kepentingan dari setiap faktor-faktor tersebut penting 

diperhatikan oleh perusahaan e-commerce dalam rangka untuk menarik dan 

mempertahankan konsumen (Chen et al., 2010)  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa acuan jurnal sebelumnya 

yang digunakan sebagai penelitian terdahulu. Penjelasan mengenai penelitian terdahulu 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  

No. Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

1. Jiyoung Kim 

and  Kiseol 

Yang, Bu Yong 

Kim 

 

(Kim, Yang, & 

Kim, 2013) 

Online retailer 

reputation and 

consumer 

response: 

examining cross 

cultural 

differences  

Reputation, 

Website Quality, 

Emotion, 

Perceived Risk, 

dan Purchase 

Intention 

1. Reputation berpengaruh positif terhadap 

emotion 

2.Reputation berpengaruh negatif 

terhadap perceived risk 

3.Website Quality berpengaruh positif 

terhadap emotion 

4.Website Quality berpengaruh negatif 

terhadap perceived risk 

5.Emotion berpengaruh positif terhadap 

Purchase Intention 

6.Emotion berpengaruh positif terhadap 

perceived risk 

7.Perceived risk berpengaruh negatif 

terhadap Purchase Intention 

 

2. Subhro Sakar 

and Arpita 

Khare 

 

(Sarkar & 

Khare, 2017) 

Moderating 

effect of price 

perception on 

factors affecting 

attitude towards 

online shopping  

Perceived 

Usefulness, 

Perceived Ease of 

Use, Perceived 

Risk, dan Attiude 

towards Online 

Shopping 

1.Perceived usefulness berpengaruh positif 

terhadap consumers’ online shopping 

attitude.  

2.Perceived ease-of-use berpengaruh positif 

terhadap consumers’ online shopping 

attitude.  

3.Perceived risk berpengaruh negatif 

terhadap consumers’ online shopping 

attitude.  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

3 Gerhard 

Wagner, Hanna 

Schramm-Klein, 

and Sascha 

Steinmann 

 

(Wagner, 

Schramm-Klein, 

& Steinmann, 

2017) 

Consumers' 

attitudes and 

intentions 

toward Internet-

enabled TV 

shopping  

Task-Technology 

Fit, Task-

Environment Fit, 

Usefulness, Ease 

of Use, 

Convenience, 

Enjoyment, 

Comfort, Attitude, 

Intention to 

Inform, dan 

Intention to 

Purchase 

1.Task-Environment Fit berpengaruh positif 

terhadap Task-Technology Fit 

2.Task-Environment Fit berpengaruh positif 

terhadap enjoyment 

3.Task-Environment Fit berpengaruh positif 

terhadap comfort 

4.Task-Technology Fit berpengaruh positif 

terhadap usefulness 

5.Task-Technology Fit berpengaruh positif 

terhadap ease of use 

6.Task-Technology Fit berpengaruh positif 

terhadap convenience 

7.Usefulness berpengaruh positif terhadap 

attitude 

8.Ease of Use berpengaruh negative terhadap 

attitude 

9.Convenience berpengaruh positif terhadap 

attitude 

10.Convenience berpengaruh positif 

terhadap attitude 

11.Enjoymen berpengaruh positif terhadap 

attitude 

12.Comfort berpengaruh positif terhadap 

attitude 

13.Attitude berpengaruh positif terhadap 

Intention to Inform 

14.Attitude berpengaruh positif terhadap 

Intention to Purchase 

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2017; Ms. Word 2010 

 

 

Peran Reputasi dan Kualitas..., Agnes Ajeng Galih Pramudita, Ma.-IBS, 2017



31 

 

 
Indonesia Banking School 

 

Pada tabel diatas menunjukkan suatu hasil dimana reputation berpengaruh 

negatif terhadap perceived risk dan selanjutnya perceived risk memiliki pengaruh 

negatif terhadap purchase intention. Pada penelitian terdahulu juga menunjukkan 

suatu hasil dimana perceived risk memilki pengaruh negatif terhadap consumers’ 

online shopping attitude dimana memang seperti diketahui persepsi risiko 

konsumen dalam belanja online dapat menentukan sikap konsumen terhadap 

belanja online. Terakhir, pada tabel diatas menunjukkan pengaruh positif attitude 

terhadap intention to purchase. 

2.3 Rerangka Konseptual 

2.3.1 Reputation terhadap Attitude towards Online Shopping 

 Reputasi dapat memberikan nilai positif bagi perusahaan. Semakin baik 

reputasi perusahaan, semakin besar kemungkinan konsumen berasumsi bahwa 

produk yang dihasilkan dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan lebih baik 

(Dolphin, 2004). Kesuksesan perusahaan dalam membangun reputasi yang baik 

akan mewujudkan sikap konsumen secara langsung terhadap belanja online 

(Aaker, 2004). Perusahaan dengan reputasi yang relatif baik lebih mampu 

mempertahankan keuntungan dalam suatu periode (Roberts & Dowling, 2002). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan reputasi baik akan 

mendorong sikap konsumen untuk melakukan belanja online. Berdasarkan uraian 

diatas, maka dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut:  

H1: Reputation berpengaruh positif terhadap   

Attitude towards Online Shopping 
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2.3.2 Reputation terhadap Perceived Risk  

 Reputasi memainkan peran penting dalam memprediksi respon konsumen 

terhadap perusahaan dimana reputasi merupakan faktor yang menentukan 

kesediaan konsumen untuk membeli produk melalui website. Penciptaan dan 

pengelolaan sistem, mekanisme, jaringan, kualitas, pelayanan, dan keamanan 

dapat meminimalisir kemungkinan risiko yang terjadi (Kim & Lennon, 2013). 

Selain itu, reputasi perusahaan juga dibentuk melalui proses yang mengakumulasi 

pendapat dan pengalaman konsumen dari waktu ke waktu yang berinteraksi 

dengan perusahaan (Herbig & Milewicz, 1993). Pengalaman konsumen 

merupakan bentuk dasar harapan konsumen terhadap perusahaan sehingga 

memungkinkan konsumen terhindar dari risiko. Sebagian besar konsumen akan 

memilih perusahaan yang dikenal oleh masyarakat dan dipercaya memiliki 

reputasi yang baik. Perusahaan yang diketahui masyarakat lebih memiliki reputasi 

baik dan dinilai memiliki risiko yang lebih kecil (Ewing et al., 1999). Dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan dengan reputasi baik, akan memiliki risiko yang 

lebih kecil. Bedasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibentuk hipotesis berikut: 

H2: Reputation berpengaruh negatif terhadap Perceived Risk 

2.3.3 Website Design terhadap Attitude towards Online Shopping 

 Dimensi kualitas website memberikan pengalaman belanja online dan 

memfasilitasi interaksi antara perusahaan dan konsumen secara elektronik. 

Tampilan visual situs website dapat mempengaruhi penilaian konsumen akan 

kepercayaan pada perusahaan (Pengnate & Sarathy, 2017). Dalam konteks 

perdagangan elektronik menunjukkan bahwa situs website dapat mempengaruhi 
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sikap belanja konsumen secara online  (Mummalaneni, 2005). Salah satu faktor 

penting pada situs website adalah estetika. Estetika dalam e-commerce merupakan 

kesempatan perusahaan untuk menciptakan desain website yang secara positif 

dapat mempengaruhi sikap konsumen. Penggunaan estetika visual secara tepat 

dapat mencapai tujuan perusahaan yang berfokus pada sikap pembelian konsumen 

terhadap produk yang ditawarkan. Dapat disimpulkan bahwa website design 

secara visual dapat memunculkan sikap belanja online konsumen. Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

H3a: Website Design berpengaruh positif terhadap  

Attitude towards Online Shopping 

2.3.4 Website Design terhadap Perceived Risk 

Desain website dipercaya dapat mempengaruhi kesediaan konsumen untuk 

menggunakan dan menjelajahi website. Situs website yang dirancang dengan baik 

dan menarik dapat meningkatkan persepsi positif konsumen dan ketertarikan 

terhadap situs website serta mengurangi risiko yang akan diterima konsumen 

(Allagui & Lemoine, 2006). Persepsi risiko dianggap sebagai konsep dasar 

perilaku konsumen dan sering digunakan untuk menjelaskan risiko yang dirasakan 

oleh konsumen. Keyakinan konsumen mengenai kualitas yang baik dari suatu 

website dapat mengurangi persepsi konsumen terhadap risiko (Kim & Lennon, 

2013). Daya tarik visual memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi dan 

sikap konsumen terhadap risiko. Berdasrkan uraian diatas, maka dapat terbentuk 

hipotesis sebagai berikut: 

H4a: Website Design berpengaruh negatif terhadap Perceived Risk 
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2.3.5 Fulfillment/Reliability terhadap Attitude towards Online Shopping  

 Fulfillment/reliability mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menyajikan deskripsi produk yang akurat pada situs website dan mengirim produk 

kepada konsumen sesuai waktu yang telah dijanjikan (Kim & Lennon, 2013). 

Produk yang ditawarkan dan dijelaskan pada situs web juga harus memiliki 

akurasi dengan fakta yang akan diterima oleh konsumen. Pemenuhan dan 

kehandalan merupakan faktor yang paling penting dalam meningkatkan kepuasan 

konsumen dan sikap belanja konsumen secara online (Wolfinbarger & Gilly, 

2003). Memberikan spesifisitas yang lebih tinggi mengenai kenyamanan belanja 

online dan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan konsumen merupakan 

konteks yang khusus dan penting bagi para pelaku e-commerce. Jika perusahaan 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan harapan konsumen, maka 

dapat memunculkan sikap konsumen untuk melakukan belanja online. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

H3b: Fulfillment/reliability berpengaruh positif terhadap  

Attitude towards Online Shopping 

2.3.6 Fulfillment/Reliability terhadap Perceived Risk 

Pada situs website, informasi mengenai detail produk harus ditampilkan 

dengan jelas dan terbukti otentikasinya. Hal tersebut sering disalahgunakan oleh 

perusahaan dengan menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan 

produk untuk menarik minat konsumen. Tentu saja apabila itu terjadi maka pihak 

konsumen yang akan dirugikan karena menerima produk yang tidak sesuai dengan 

detail produk pada situs website (Kim & Lennon, 2013). Sebagai perusahaan 
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sudah seharusnya mampu memenuhi segala kebutuhan konsumen seperti 

mengenai detail deskripsi produk hingga pengiriman produk. Waktu pengiriman 

produk, produk sampai dengan kondisi yang baik, dan produk sesuai dengan 

deskripsi pada situs website merupakan tantangan bagi perusahaan e-commerce 

serta dapat mengurangi risiko yang dirasakan konsumen (Kim & Lennon, 2013). 

Pemenuhan akan faktor tersebut dapat meminimalisir kemungkin risiko yang akan 

diterima oleh konsumen. Semakin kebutuhan konsumen sesuai harapan, maka 

risiko yang diterima konsumen juga semakin kecil. Berdasarkan penjelasan diatas, 

maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:  

H4b: Fulfillment/reliability berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Perceived Risk 

2.3.7 Customer Service terhadap Attitude towards Online Shopping 

Customer service merupakan salah satu faktor paling penting yang 

digunakan oleh konsumen saat mengevaluasi layanan (Griffith & Krampf, 2016). 

Responsiveness dalam suatu layanan mampu menangani masalah konsumen 

dengan cepat dan proses pengembalian produk yang mudah apabila konsumen 

merasa produk yang diterima tidak sesuai. Kemudahan dan layanan yang 

memuaskan konsumen dalam kegiatan belanja online dapat mempengaruhi 

perilaku berbelanja konsumen secara online. Pelayanan yang responsif merupakan 

faktor yang harus dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat membantu konsumen 

mengatasi masalah-masalah yang ada pada kegiatan belanja online. Pelayanan 

konsumen berkualitas tinggi seperti responsiveness cenderung mempengaruhi 

pengembangan sikap belanja konsumen sebagai perasaan positif atau negatif 
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konsumen terkait dengan perilaku pembelian konsumen di internet yang dapat 

dipengaruhi oleh layanan (Delafrooz et al., 2009). Tanggapan yang cepat dan 

membantu memenuhi permintaan konsumen dapat memengaruhi kepercayaan dan 

sikap konsumen terhadap belanja online (Konradt et al., 2003). Dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan yang responsif kepada konsumen, dapat memengaruhi sikap 

konsumen untuk belanja online. Berdasarkan uraian diatas, dapat terbentuk 

hipotesis sebagai berikut: 

H3c: Customer Service berpengaruh positif terhadap  

Attitude towards Online Shopping 

2.3.8 Customer Service terhadap Perceived Risk 

  

 Risiko yang terjadi pada pembelian suatu produk dapat dirasakan dari 

pelayanan konsumen perusahaan (Featherman & Pavlou, 2003). Persepsi risiko 

umumnya dianggap sebagai ketidakpastian atau kemungkinan konsekuensi negatif 

dari menggunakan produk. Banyak perusahaan enggan untuk memberikan solusi 

terhadap masalah yang dihadapi oleh konsumen dan tidak responsif dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dinilai penting oleh konsumen. Hal 

tersebut akan menimbulkan ketidakpastian yang akan diterima oleh konsumen 

online. Sebagai perusahaan penyedia produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen, 

pelayanan sangat penting diterapkan. Informasi mengenai kinerja penyedia 

layanan sebelumnya dapat mengukur persepsi konsumen terhadap kualitas 

layanan. Misalnya sejauh mana penyedia layanan responsif dapat diandalkan, 

empati, dan memberikan kepastian kepada donsumen di masa lalu dan menjadi 

indikator kinerja yang penting di masa depan. Kualitas yang dirasakan penyedia 
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layanan cenderung mempengaruhi tingkat persepsi risiko yang terkait dengan 

pertemuan layanan di masa depan. Penyedia layanan yang dianggap berkualitas 

sangat tinggi cenderung mengurangi risiko (Grewal et al., 2007). Dapat 

disimpulkan bahwa pelayanan konsumen dapat mengurangi risiko yang dirasakan 

oleh konsumen. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibentuk hipotesis 

sebagai berikut: 

H4c: Customer Service berpengaruh negatif terhadap Perceived risk 

 

2.3.9 Security/Privacy terhadap Attitude towards Online Shopping 

 E-commerce didefinisikan sebagai transaksi pembeli dan penjual melalui 

media elektronik internet dengan membentuk kontrak perjanjian pada transaksi 

pembayaran sebagai jaminan atas produk yang telah disepakati kedua belah pihak 

(Standifird, 2001). Keamanan situs website merupakan masalah yang akan 

dirasakan oleh konsumen berkaitan dengan kepemilikan informasi pribadi, 

kualitas porduk, dan transaksi pembayaran. Ketika konsumen merasa aman 

berinteraksi dan bertransaksi dengan situs website, konsumen cenderung 

meningkatkan kepercayaan dalam situs web yang dapat memunculkan sikap 

pembelian secara online (Roca et al., 2009). Perusahaan yang memiliki keamanan 

dan privasi yang terjamin, akan lebih dipilih oleh konsumen. Salah satu masalah 

konsumen yang paling penting adalah masalah keamanan, yaitu sejauh mana 

konsumen yakin bahwa situs tersebut aman digunakan serta informasi dan data 

pribadi konsumen dilindungi (Gummerus et al., 2004). Keamanan didasarkan 

pada persepsi konsumen terhadap kebijakan keamanan dan keyakinan konsumen 

bahwa mereka dapat dengan aman menggunakan situs website. Keamanan 
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berhubungan langsung dengan kepercayaan karena menandakan integritas 

penyedia layanan. Dapat disimpulkan, kepercayaan konsumen terhadap keamanan 

bertransaksi dan privasi data konsumen, cenderung akan memunculkan sikap 

pembelian konsumen. Berdasarkan penjeleasan tersebut, maka dapat dibentuk 

hipotesis sebagai berikut: 

H3d: Security/privacy berpengaruh positif signifikan terhadap  

Attitude towards Online Shopping 

2.3.10 Security/Pivacy terhadap Perceived Risk  

 Persepsi risiko pada keamanan informasi dan privasi pada situs belanja 

online dirancang sebagai plarform dalam perdagangan elektronik yang dapat 

memfasilitasi mekanisme otentikasi yang aman dan legal. Risiko yang dirasakan 

dianggap sebagai perilaku dasar konsumen dan sering digunakan untuk 

menjelaskan persepsi risiko konsumen. Risiko terkait belanja online banyak 

terjadi pada kegiatan transaksi, dimana konsumen selalu menjadi pihak yang 

dirugikan. Sebagian besar konsumen tidak mengetahui bagaimana informasi 

pribadi yang mereka berikan akan digunakan oleh perusahaan (Tsai & Yeh, 

2010). Dalam transaksi online, permintaan data pribadi dari konsumen dapat 

menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi. Untuk menghindari hal 

tersebut, jelas perusahaan perlu berkomitmen untuk menggunakan data konsumen 

secara bertanggung jawab dan harus menyampaikan komitmen ini kepada 

konsumen. Keamanan dan privasi dalam transaksi dapat membantu konsumen 

menilai dan mengurangi risiko yang dirasakan (Hui et al., 2007). Menjamin 

keamanan konsumen merupakan hal yang paling penting dilakukan perusahaan 
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untuk memunculkan sikap pembelian konsumen Dapat disimpulkan, keamanan 

dalam bertransaksi online, secara langsung dapat mengurangi risiko yang 

mungkin diterima oleh konsumen. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat 

dibentuk hipotesis sebagai berikut: 

H4d: Security/Privacy berpengaruh negatif terhadap Perceived Risk 

2.3.11 Attitude Toward Online Shopping terhadap Purchase Intention 

 Internet dianggap sebagai alat yang ampuh dalam pencarian informasi dan 

melakukan kegiatan belanja online. Pembelian melalui internet merupakan salah 

satu bentuk belanja paling efektif dan efisien (Messinger, 2001). Konsumen 

cenderung membeli produk secara online karena situs belanja menyediakan 

berbagai fungsi yang diinginkan, seperti informasi produk, search engine, 

shopping cart, metode e-payment, dan mekanisme pelacakan pesanan (Chen et al., 

2010). Konsumen yang menumbuhkan perilaku niat pembelian cenderung 

meneliti produk dan situs website sebagai subkomponen dari suatu tujuan yang 

diharapkan. Faktor sikap konsumen secara online merupakan prediktor signifikan 

dari niat belanja. Sikap terhadap kebiasaan berbelanja memiliki pengaruh yang 

signfikan terhadap niat pembelian. Dapat disimpulkan, niat beli secara online 

mencerminkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian melalui website. 

(Evans, Christiansen, & Gill, 1996).  Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat 

terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

H5: Attitude towards Online Shopping positif berpengaruh  

terhadap Purchase Intention 
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2.3.12 Perceived Risk terhadap Purchase Intention  

 Risiko yang dirasakan dalam konteks belanja online dapat didefinisikan 

sebagai harapan subyektif ditentukan dari keuangan, kinerja, dan 

waktu/kenyamanan dengan pembelian secara online (Ling et al., 2010). Risiko 

konsumen merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku belanja online 

(Kim & Lennon, 2013). Perilaku belanja tersebut bisa mengarah kepada niat beli 

konsumen apabila dirasakan risiko tersebut kecil. Keyakinan terhadap perusahaan 

dan produk yang ditawarkan secara positif terkait dengan niat beli konsumen. Hal 

ini menunjukkan bahwa risiko yang lebih rendah dapat memunculkan niat beli 

yang lebih tinggi. Risiko yang dirasakan konsumen merupakan faktor penting 

yang mempengaruhi niat berbelanja secara online  Kepercayaan pembeli dalam 

menilai kualitas produk atau membuat keputusan untuk membeli produk dapat 

mengurangi risiko yang dirasakan karena konsumen merasakan pengalaman 

berbelanja secara online  (Park et al., 2005). Berdasarkan penjelasan tersebut, 

maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut: 

H6: Perceived Risk beprengaruh negatif terhadap Purchase intention 

 2.3.13 Perceived Risk terhadap Attitude towards Online Shopping 

 Risiko yang dirasakan dianggap sebagai fungsi subjektif konsumen dari 

besarnya konsekuensi yang merugikan dan probabilitas bahwa konsekuensi ini 

dapat terjadi (Dowling & Staelin, 1994). Konsumen memiliki anggapan bahwa 

produk-produk yang berisiko akan membuat mereka merasa lebih waspada untuk 

mengkonsumsi. Semakin seseorang mempercayai perusahaan e-commerce, 

semakin sedikit konsumen yang akan merasakan risiko terkait dengan pembelian 
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secara online. Persepsi risiko pada gilirannya, secara negatif akan mempengaruhi 

sikap terhadap belanja secara online. Kepercayaan terhadap perusahaan e-

commerce dapat secara langsung mempengaruhi sikap konsumen (Jarvenpaa et 

al., 1999). Dapat disimpulkan bahwa risiko yang dirasakan konsumen dalam 

konteks pengambilan keputusan pembelian dapat mempengaruhi perilaku 

pembelian (Sarkar & Khare, 2017). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 

terbentuk hipotesis sebagai berikut: 

H7: Perceived Risk berpengaruh negatif terhadap  

Attitude towards Online Shopping 
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2.4 Model Penelitian 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2017 

 

Hipotesis: 

H1 : Reputation berpengaruh positif terhadap Attitude towards Online   Shopping 

H2 : Reputation berpengaruh negatif terhadap Perceived risk  

H3a : Website Design berpengaruh positif terhadap Attitude towards Online Shopping 

H4a : Website Design berpengaruh negatif terhadap Perceived risk  

H3b : Fulfillment/Reliability berpengaruh positif terhadap Attitude towards Online 

Shopping 

H4b : Fulfillment/Reliability berpengaruh negatif terhadap Perceived risk 

H3c : Customer Service berpengaruh negatif terhadap Attitude towards Online 

Shopping 

H4c : Customer Service berpengaruh negatif terhadap Perceived risk 
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H3d : Security/privacy berpengaruh positif terhadap Attitude towards Online Shopping 

H4d : Security/privacy berpengaruh negatif terhadap Perceived risk 

H5 : Attitude Toward Online Shopping berpengaruh positif terhadap Purchase 

intention 

H6 : Perceived risk  berpengaruh negatif terhadap Purchase intention 

H7 : Perceived risk berpengaruh negatif terhadap Attitude towards Online Shopping 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data yang sesuai. 

Objek dalam penelitian ini adalah toko online shopping Berrybenka. Berrybenka 

merupakan salah satu perusahaan fashion e-commerce yang menggunakan social media 

sebagai media komunikasi dan bergerak di bidang fashion e-commerce dengan website 

bernama berrybenka.com. Perusahaan ini didirikan pada pertengahan 2011 oleh Jason 

Lamuda dan Ferry Tenka melalui website resmi perusahaan ini yaitu berrybenka.com. 

Perusahaan ini menjual berbagai produk fashion pria dan wanita seperti pakaian, sepatu, 

tas, aksesoris hingga alat kecantikan. Berrybenka menjual lebih dari 1000 merek lokal 

maupun internasional termasuk in-house label berrybenka. Sejak berdiri pada tahun 2011 

dan grand launching situs berrybenka.com pada tahun 2012, Berrybenka memiliki tujuan 

untuk menjadi fashion e-commerce yang kredibel dan terpercaya di mata masyarakat 

Indonesia. Berrybenka memasarkan produknya secara online yang berhasil menarik 

perhatian 600.000 pengunjung webstite setiap bulannya pada tahun 2013.   

 Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari attitude towards online 

shopping, perceived risk, dan purchase intention (variabel endogen) dan reputation, 

website design, fulfillment/reliability, customer service, dan security/privacy (variabel 

eksogen). Penelitian ini dilakukan dengan survei online kepada responden. Target 

responden untuk penelitian ini seluruh responden pria dan wanita yang berada di wilayah 
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Indonesia dan pernah melakukan belanja secara online pada toko online shopping 

berrybenka. 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif untuk 

memperoleh gambaran nyata bagaimana reputasi dan kualitas website dapat 

mempengaruhi niat beli konsumen. Metode penelitian deskriptif adalah satu jenis riset 

konklusif yang mempunyai tujuan utama menguraikan sesuatu – biasanya karakteristik 

atau fungsi pasar (Malhotra, 2009). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

yaitu metodologi riset yang berupaya untuk mengkuantifikasi data dan biasanya 

menerapkan analisis statistik tertentu. Karakteristik penelitian yang digunakan adalah 

cross sectional dimana peneliti melakukan survei atau pengukuran variabel satu kali 

dalam satu periode tertentu (Malhotra, 2009). 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

3.3.1 Jenis dan Teknik Penghimpunan Data 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dan akurat, penelti 

menggunakan dua jenis data. Dua jenis data tersebut yaitu: 

1) Data Primer 

 Data primer merupakan data yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang ditangani. Data primer diperoleh dengan metode survei berupa 

beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Survei dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner secara online. Angket atau kuesioner merupakan teknik 

terstruktur untuk memperoleh data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan, tertulis atau 

verbal, yang dijawab oleh responden. Pemilihan jawaban kuesioner online digunakan 

skala likert. Skala likert merupakan skala pengukuran dengan 7  kategori respon yang 
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berkisar antara “sangat setuju” hingga “sangat tidak setuju” yang mengharuskan 

responden menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap masing-

masing dari serangkaian pernyataan mengenai objek stimulus (Malhotra, 2009).  

2) Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan untuk beberapa maksud selain 

dari masalah yang sedang ditangani (Malhotra, 2009). Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, web pages, buku, dan workpaper. 

3.3.2 Populasi dan Sampel 

 Dalam penelitian ini diperlukan sampel dari suatu populasi untuk melakukan uji 

terhadap niat beli konsumen secara online pada generasi muda. Populasi merupakan 

gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian karakteristik serupa yang mencakup 

semesta untuk kepentingan masalah riset pemasaran atau penelitian(Malhotra, 2009). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh responden pria dan wanita yang berada di 

wilayah Indonesia dan pernah melakukan belanja secara online pada toko online shopping 

berrybenka. 

 Sampel merupakan subkelompok elemen populasi yang terpilih untuk 

berpartisipasi dalam studi. Data yang terkumpul dari sampel dilakukan analisis dan hasil 

akhirnya merupakan gambaran keadaan populasi yang ada. Adapun sampel dalam 

penelitian ini adalah 130 responden pria dan wanita yang berada di wilayah Indonesia dan 

pernah melakukan belanja secara online pada toko online shopping berrybenka. 

 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability 

sampling. Non probability sampling adalah teknik sampling yang tidak menggunakan 

prosedur pemilihan peluang melainkan mengandalkan judgement pribadi peneliti. Teknik 

non probability yang digunakan ini adalah convenience sampling. Convenience sampling 

merupakan sebuah teknik sampling non probabilitas yang berupaya untuk memperoleh 
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sampel elemen yang mudah. Pemilihan unit sampling diserahkan terutama ke 

pewawancara (Malhotra, 2009). Pemilihan elemen ini, sepenuhnya bergantung pada 

penilaian peneliti atau pewawancara sehingga peneliti bebas menentukan elemen yang 

paling mudah. Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang valid terhadap sampel, 

pedoman ukuran sample tergantung pada jumlah indikator dikali 5 sampai 10 (Hair et al., 

2010) Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dalam penelitian ini dapat diketahui 

jumlah sampel sebagai berikut: 

  Jumlah Sampel = Jumlah Indikator x 5 sampai 10 

  Jumlah Sampel = 26 x 5 = 130 Sampel 
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3.4 Operasionalisasi Variabel 

 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh reputation dan website quality 

terhadap attituds towards online shopping, perceived risk dan purchase intention 

maka dibuat indikator skala pengukuran dari beberapa peneliti terdahulu. 

Indikator-indikator tersebut akan dijadikan sebuah survei untuk mendapatkan data 

primer dari responden di wilayah Indonesia. Berikut tabel operasionalisasi 

variabel:     

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel  

Variabel Definisi Measurement Instrumen 

Reputation (REP) Reputation didefinisikan 

sebagai representasi 

perseptual dari 

keseluruhan daya tarik 

perusahaan dibandingkan 

dengan pesaing 

terkemuka lainnya 

 

(Fombrun, 1996) 
 

REP1 : Berrybenka merupakan 

perusahaan yang banyak 

diketahui oleh masyarakat 

REP2 : Berrybenka.com 

merupakan website belanja 

online yang diketahui oleh 

masyarakat 

REP3 : Berrybenka.com 

memiliki reputasi yang baik 

 

(Kim & Lennon, 2013) 

Likert Scale (1-7) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Instrumen 

Website Design (WD) Website Design 

merupakan berbagai 
unsur interaksi antara 

buyer dan seller melalui 
situs website seperti 
navigasi dan informasi 

 
(Kim & Lennon, 2013) 

WD1: Desain website 

berrybenka.com sangat menarik 

WD2: Desain website 

berrybenka.com dirancang 

secara profesional 

WD3: Desain website 

berrybenka.com memilki 

tampilan visual yang sangat 

menarik 

WD4: Desain website 

berrybenka.com memilki 

 tampilan dan nuansa yang 

secara visual terlihat sesuai 

 

(Cyr, Head, & Ivanov, 2006) 

Likert Scale (1-7) 

Fulfillment/ 

Reliability (FR) 

Fulfillment/              
reliability adalah ukuran 
kemampuan perusahaan 
untuk memenuhi kebutuhan 
informasi produk secara 
akurat    serta memberikan 
produk yang sesuai pada    
jangka waktu yang telah       
disepakati 
 
(Kim & Lennon, 2013) 

FR1 : Produk disampaikan 

dideskripsikan secara akurat 

pada website berrybenka.com 

FR2 : Produk yang saya terima 

sesuai dengan yang saya 

harapkan 

FR3 : Produk yang saya beli 

disampaikan tepat waktu seperti 

yang telah dijanjikan 

 

(Kim & Lennon, 2013) 

Likert Scale (1-7) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Instrumen 

Customer Service (CS) Customer service 

merupakan hasil dari 
keseluruhan sistem yang 
dihasilkan dari semua 

fungsi baik internal 
maupun eksternal 

perusahaan  
 
(Stevens, 1989) 

CS1 : Website berrybenka.com 

memiliki sistem layanan yang 

selalu siap untuk merespon 

kebutuhan konsumen 

CS2 : Website berrybenka.com 

memilki sistem layanan yang 

mampu menjawab pertanyaan 

konsumen dengan cepat 

CS3 : Website berrybenka 

memiliki sistem layanan 

yang membantu 

menyelesaikan masalah 

konsumen 

 

(Kim & Lennon, 2013) 

Likert Scale (1-7) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Instrumen 

Security/ 

Privacy (SP) 

Security/privacy adalah 
keamanan situs web pada 
saat konsumen akan 
melakukan pembayaran   
dengan kartu debit/kartu 
kredit dan pertukaran data 
 
(Kim & Lennon, 2013) 

SP1 : Saya merasa privasi saya 

terlindungi ketika belanja online 

pada website berrybenka.com 

SP2 : Saya merasa aman ketika 

melakukan transaksi secara 

online saat membeli produk 

pada website berrybenka.com 

SP3 : Website berrybenka.com 

memiliki sistem keamanan yang 

memadai 

 

(Kim & Lennon, 2013) 

Likert Scale (1-7) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Instrumen 

Attitudes Toward Online 

Shopping (ATT) 

Sikap terhadap perilaku 

yang mengacu pada 
sejauh mana seseorang 

memiliki evaluasi atau 
penilaian terhadap 
perilaku yang akan 

ditindaklanjuti  
 

 
(Taylor & Todd, 1995). 

ATT1 : Saya akan 

merasakan hal yang positif 

ketika membeli produk dari 

website berrybenka.com 

ATT2 : Saya sangat tertarik 

dalam berpikir untuk 

membeli produk dari website 

berrybenka.com 

ATT3 : Membeli produk dari 

website berrybenka.com 

merupakan suatu ide yang 

menarik 

 

(Hassanein & Head, 2007) 

 

 

Likert Scale (1-7) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Instrumen 

Perceived risk (PR) Persepsi risiko merupakan 
fungsi       ketidakpastian 
akan hasil dan 
ketidaknyamanan yang 
mungkin terjadi          
 

(Forsythe & Shi, 2003) 

PR1 : Saya merasa tidak aman 

ketika melakukan transaksi 

pembayaran atas pembelian 

produk berrybenka 

PR2 : Saya merasa kesulitan 

menilai kualitas produk/layanan 

pada website berrybenka.com 

PR3 : Saya tidak percaya 

bahwa informasi data pribadi 

saya akan dijaga 

kerahasiaannya pada website 

berrybenka.com 

 

(Kim & Lennon, 2013) 

Likert Scale (1-7) 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Measurement Instrumen 

Purchase intention (PI) Niat konsumen dalam 

melakukan pembelian 
secara online pada situs 

website akan menentukan 
keputusan konsumen 
dalam melakukan 

pembelian secara online  
 

(Ling et al., 2010) 

PI1 : Saya akan membeli 

produk yang saya lihat pada 

website berrybenka.com dalam 

waktu dekat 

PI2 : Saya akan membeli 

produk  pada website 

berrybenka.com apabila saya 

menemukan sesuatu yang saya 

sukai 

PI3 : Saya mungkin akan 

membeli produk yang saya lihat 

pada website berrybenka.com di 

waktu yang akan datang 

PI4 : Saya akan mengunjungi 

website berrybenka.com ketika 

saya ingin membeli produk 

tertentu dalam waktu dekat 

 

(Kim & Lennon, 2013) 

Likert Scale (1-7) 

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2017; Ms. Word 2010 

 

3.5 Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SEM. 

Structural Equation Modeling pada dasarnya merupakan gabungan dari analisis 

faktor dan regresi berganda yang melibatkan banyak variabel. Saat ini, 

penggunaan metode SEM sudah berkembang pesat. Metode ini digunakan untuk 

melakukan analisis struktur kovarians dan menjelaskan kasualitas diantara 
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konstruk. Konstruk eksogen merupakan variabel laten yang ditentukan dari faktor 

diluar dari model dan tidak bisa dijelaskan oleh konstruk atau variabel dalam 

model. Variabel eksogen mempunyai jalur ke variabel lain. Aplikasi yang akan 

digunakan untuk mengolah data dan analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS.  

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Spesifikasi Model 

 Dalam penelitian ini terdapat variabel laten yaitu reputation, website 

design, fulfillment/reliability, customer service, dan security/privacy. Adapun 

variabel endogen dalam penelitian ini adalah attitude towards online shopping, 

perceived risk, dan purchase intention. Variabel indikator merupakan variabel 

teramati atau variabel terukur yamg dapat diamati. Variabel terukur merupakan 

indikator dari variabel eksogen dan endogen. Terdapat 26 indikator pertanyaan 

pada metode survei kuesioner yang juga merupakan variabel teramati. Hubungan 

antar variabel dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel reputation, 

website design, fulfillment/reliability, customer sevice, dan security/privacy 

mempengaruhi attitude towards online shopping dan perceived risk. Sedangkan 

variabel attitude towards online shopping dan perceived risk mempengaruhi 

purchase intention. Terakhir, variabel perceived risk mempengaruhi attitude 

towards online shopping Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat digambarkan 

path diagaram penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Model Struktural 

Sumber:  Pengolahan Data oleh Peneliti; Amos Graphics 22 

3.6.2 Identifikasi 

 Proses identifikasi sederhana yang dikenal sebagai t-rule secara garis besar 

terdiri dari 3 kategori identifikasi dalam persamaan stimultan, yaitu: 

1. Under Identified Model merupakan model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (yang merupakan 

variance dan covariance dari variabel-variabel teramati) 

2. Just Identified Model merupakan model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui 

3. Over Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui 

Peran Reputasi dan Kualitas..., Agnes Ajeng Galih Pramudita, Ma.-IBS, 2017



57 

 

 
 

Indonesia Banking School 

 

Penjelasan tentang identifikasi, dapat digunakan untuk menghitung banyaknya 

degree of freedom (df) dari susunan persamaan. Banyaknya degree of freedom 

suatu susunan persamaan sama dengan jumlah data yang diketahui dikurangi 

dengan jumlah nilai/parameter yang diestimasi. Hubungan antara identifikasi 

dengan banyaknya degree of freedom dijelaskan sebagai berikut: 

1. Under Identified Model pada SEM mempunyai degree of freedom negatif 

2. Just Identified Model pada SEM mempunyai degree of freedom nol 

3. Over Identified Model pada SEM mempunyai degree of freedom positif 

3.6.3 Estimasi 

 Setelah proses identifikasi dari model, tahap berikutnya adalah melakukan 

estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-parameter yang ada di dalam model. 

Pemilihan metode estimasi yang sering digunakan ditentukan berdasarkan 

karakteristik variabel-variabel yang dianalisis. 

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit) 

 Tahap estimasi menghasilkan solusi nilai akhir dari parameter-parameter yang 

diestimasi. Pada tahap ini akan diperiksa tingkat kecocokan antara data dengan model, 

validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-koefisien dari 

model struktural. Menurut Hair et al., 2010 evaluasi terhadap tingkat kecocokan data 

dengan model dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

2. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 

3. Kecocokan model structural (structural model fit) 
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3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Dalam uji instrumen akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas dari kuesioner 

pada penelitian ini dan akan menjadi alat ukur penelitian. 

3.7.1 Uji Validitas (Pretest) 

 Uji Validitas merupakan ketepatan atau kecenderungan suatu instrumen dalam 

mengukur sesuatu yang hendak diukur (Hair et al., 2010). Pengukuran validitas dilakukan 

dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-test untuk melihat nilai Kaiser Mayer-

Okin (KMO) Measure of Sampling Adequacy. Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image 

Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix. Setiap nilai memiliki ketentuan 

masing-masing yang akan dijelaskan sebagai berikut:  

1. Kaiser Mayer-Okin (KMO) Measure of Sampling Adequacy merupakan statistik 

proporsi dalam variabel yang merupakan variasi umum (common variance), 

yakni variasi dalam penelitian. Nilai KMO diatas 0,5 menunjukkan bahwa faktor 

analisis dapat digunakan 

2. Barlett’s Test of Sphericity mengindikasikan bahwa matriks kolerasi merupakan 

matriks identitas dimana variabel-variabel dalam faktor bersifat related atau 

unrelated. Nilai yang kurang dari 0,05 menunjukkan hubungan yang signifikan 

antar variabel dan merupakan nilai yang diharapkan 

3. Anti Image Matrices merupakan setiap nilai pada kolom diagonal matriks 

kolerasi anti image menunjukan Measure of Sampling Adequacy dari masing-

masing indikator. Nilai diagonal anti-image correlation matrix diatas 0,5 

menunjukkan variabel sesuai dengan struktur variabel lainnya didalam faktor 

tersebut. 

4. Component Matrix Nilai Factor Loading merupakan varaibel komponen faktor. 

Nilai Factor Loading lebih besar atau sama dengan 0,5. 
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3.7.2 Uji Reliabilitas (Pretest) 

 Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang (Hair et al., 2010). Terdapat beberapa metode dalam pengujian 

reliabilitas diantaranya adalah Cronbach’s Alpha dimana metode ini memiliki nilai 0,6 

sampai 0,7 atau diatas nilai tersebut. Setelah melakukan pengujian validitas, item yang 

gugur dan item yang tidak gugur akan dilakukan uji reliabilitas. Pengukuran reliabilitas 

dalam SEM akan digunakan composite reliability measure dan variance extracted 

measure. Konstruk yang tidak reliabel tidak bisa valid. Perhitungan reliabilitas dengan 

menggunakan rumus composited reliability (CR) dapat dijelaskan dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

Sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) 

lebih besar atau sama dengan 0,7. Estimasi diantara 0,6 dan 0,7 bisa dianggap dapat 

diterima jika estimasi dari validitas model bagus. 

 Pengukuran lain untuk menguji reliabilitas adalah average variance extracted 

(AVE). AVE merupakan varians dalam indikator atau variabel teramati yang dijelaskan 

oleh konstruk laten. Rumus dari AVE adalah sebagai berikut: 
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Sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai average variance extracted 

(AVE) lebih besar atau sama dengan 0,50.  Jika suatu AVE adalah 0,5 atau lebih dapat 

dikatakan sebagai valid, sebaliknya jika AVE dibawah dari 0,5 maka validitasnya dapat 

dipertanyakan. 

3.8 Teknik Pengujian Hipotesis 

 Untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis, yaitu dengan cara mengetahui 

signifikansi dengan melihat nilai 𝜌 dari hubungan sebab akibat yang ada dalam 

model secara keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan 

positif dan nilai 𝜌 < 0,05 pada hasil analisis, maka hipotesis terbukti signifikan 

dan didukung oleh data (Ho ditolak). Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil 

negatif dan nilai 𝜌 > 0,05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak 

didukung oleh data (Ho diterima). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Berrybenka merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan social media 

sebagai media komunikasi dan bergerak di bidang fashion e-commerce dengan website 

bernama berrybenka.com. Perusahaan ini didirikan pada pertengahan 2011 oleh Jason 

Lamuda dan Ferry Tenka melalui website resmi perusahaan ini yaitu berrybenka.com. 

Sejak berdiri pada tahun 2011 dan grand launching situs Berrybenka.com pada tahun 

2012, Berrybenka menjual lebih dari 1000 merek lokal maupun internasional termasuk 

in-house label berrybenka. Berrybenka memasarkan produknya secara online dan berhasil 

menarik perhatian 600.000 pengunjung webstite setiap bulannya pada tahun 2013. 

Berrybenka memiliki tujuan untuk menjadi fashion e-commerce yang kredibel dan 

terpercaya di mata masyarakat Indonesia. Hingga pada tahun 2016-2017, perusahaan 

Berrybenka tetap memiliki fokus core business dan kekuatan pada bidang fashion sebagai 

ciri khas perusahaan. Berrybenka mengukuhkan posisinya sebagai fashion e-

commerce terbesar dan terlengkap di Indonesia. Perusahaan ini menjual berbagai 

produk fashion pria dan wanita seperti pakaian, sepatu, tas, aksesoris hingga alat 

kecantikan. Produk pakaian, sepatu, tas, dan aksesoris yang ditawarkan terdiri dari 

berbagai jenis dan  berbagai merek dengan 90% merek yang ditawarkan merupakan 

produk lokal. Berrybenka memiliki situs website yang menarik dan memberikan 

kemudahan pada konsumen. Pada halaman pertama situs website ini menampilkan 

berbagai produk-produk yang ditawarkan yang dapat dilihat dan diketahui oleh konsumen 
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secara jelas. Supaya terlihat lebih menarik, produk yang ditawarkan menggunakan 

peragaan model yang secara visual dapat meningkatkan niat beli konsumen terhadap 

produk atau hanya sekedar menjelajahi situs untuk mengetahui berbagai produk yang 

ditawarkan. Selain itu, untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dan untuk 

mengetahui detail produk secara lebih jelas, website ini memiliki live chat dimana 

konsumen dapat melakukan interaksi dengan penjual. Berbegai informasi dideskripsikan 

secara jelas pada situs website sehingga dapat membantu konsumen apabila konsumen 

merasakan kesulitan (Yusra, 2016) 

Sepanjang 2016, Berrybenka telah mulai memperkenalkan strategi omni-

channel dengan memadukan kenyamanan berbelanja online melalui website atau 

aplikasi dan offline melalui 14 pop-up store Berrybenka di seluruh Indonesia. 

Suksesnya strategi ini menjadi landasan Berrybenka untuk semakin serius 

menjalankan strategi ini dalam mencapai target pertumbuhan yang stabil di angka 

300 persen pada 2017. Selain melalui channel offline, di 2016 Berrybenka juga 

telah mengembangkan layanan baru kepada konsumen melalui inisiatif Chat 

Commerce. Layanan ini memungkinkan pelanggan Berrybenka melakukan 

pembelanjaan melalui aplikasi chat seperti Whatsapp, Facebook messenger, 

LINE, dan live chat. Layanan ini telah menghasilkan pertumbuhan revenue dan 

jumlah pelanggan baru yang menggembirakan. Menindaklanjuti keberhasilan ini, 

Berrybenka berencana untuk meluncurkan layanan yang spesial khususnya untuk 

pelanggan setianya, yaitu layanan Personal Shopper. Melalui program personal 

shopper ini, pelanggan akan dilayani secara eksklusif oleh agen customer 

service yang disebut 'Stella’ melalui layanan pesan singkat dengan aplikasi 

Whatsapp. Agen Stella ini tidak hanya mampu membantu pelanggan di dalam 
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proses pembelian dan promo namun juga dapat memberikan informasi dan saran 

terkait tren fesyen yang up-to-date saat ini. Strategi lain yang dikembangkan di 

2017 adalah terkait produk atau merchandising. Melihat pertumbuhan yang 

signifikan dari koleksi private label, yakni mampu mencapai lebih dari 40 persen 

dari total penjualan, Berrybenka ingin memperkenalkan kategori lainnya yakni 

Berrybenka Curve dan Berrybenka Premium. (Ika, 2017) 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test) 

4.2.1 Uji Validitas (Pre-test) 

 Pada sub bab ini dilakukan pengukuran validitas dengan cara melakukan 

analisis terhadap 30 responden. Tabel 4.1 menunjukkan hasil uji validitas pretest 

berdasarkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 23. Pengukuran validitas 

dilakukan dengan melakukan analisis faktor terhadap hasil pretest untuk melihat 

nilai Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Barlett’s Test of 

Sphericity, Anti-Image Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix. 

Adapun tabel hasil uji validitas pretest sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test 

Variabel Laten 
Indikator KMO SIG MSA 

Factor 

Loading Kriteria 

Nilai yang diisyaratkan > 0.5 < 0.05 > 0.5 ≥ 0.7  

Reputation 

REP1 

0.678 0.000 

0.640 0.923 Valid 

REP2 0.621 0.940 Valid 

REP3 0.873 0.820 Valid 

Website Design 

WD1 

0.812 0.000 

0.849 0.873 Valid 

WD2 0.781 0.908 Valid 

WD3 0.813 0.860 Valid 

WD4 0.810 0.865 Valid 

Fulfillment/Reliability 

FR1 

0.684 0.000 

0.770 0.823 Valid 

FR2 0.631 0.914 Valid 

FR3 0.685 0.869 Valid 

Customer Service 

CS1 

0.763 0.000 

0.785 0.926 Valid 

CS2 0.745 0.937 Valid 

CS3 0.760 0.932 Valid 

Security/Privacy 

SP1 

0.710 0.000 

0.695 0.883 Valid 

SP2 0.794 0.836 Valid 

SP3 0.667 0.902 Valid 

Attitude Toward Online 

Shopping 

ATT1 

0.748 0.000 

0.728 0.920 Valid 

ATT2 0.797 0.896 Valid 

ATT3 0.725 0.921 Valid 

Perceived Risk 

PR1 

0.748 0.000 

0.716 0.925 Valid 

PR2 0.789 0.899 Valid 

PR3 0.745 0.914 Valid 

Purchase Intention 

PI1 

0.769 0.000 

0.727 0.847 Valid 

PI2 0.830 0.735 Valid 

PI3 0.736 0.854 Valid 

PI4 0.820 0.796 Valid 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPPS 23, Ms. Excel 2010 

Pada tabel 4.1 menunjukkan hasil analisis uji validitas dengan menggunakan 

SPPS 23. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indikator 

dalam penelitian ini terbukti valid. Seluruh hasil alat ukur memenuhi standar yang 

diisyaratkan yaitu KMO > 0.5, SIG < 0.05, MSA > 0.5, dan Factor Loading ≥ 0.7. 
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Setiap indikator penelitian memiliki hasil rata-rata lebih dari atau kurang dari 

standar yang diisyaratkan sehingga peneliti menggunakan seluruh indikator 

tersebut sebagai tahap penelitian selanjutnya. 

4.2.2 Uji Reliabilitas (Pre-test) 

 Pengukuran tahap uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan pengukuran 

terhadap 30 responden. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi 

dan reliabilitas indikator terhadap variabelnya. Pengukuran reliabilitas dilakukan 

dengan melakukan analisis faktor terhadap hasil pre-test untuk melihat nilai 

croanbach’s alpha ≥ 0.60. Apbila didapatkan hasil croanbach’s alpha ≥ 0.60 

maka indikator tersebut dapat dikatakan reliabel, konsisten, dan relevan terhadap 

variabel (Malhotra, 2010). Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji reliabilitas pretest 

yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 23. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 

Variabel Croanbach's Alpha Kriteria 

Reputation 0.873 Reliabel 

Website Design 0.897 Reliabel 

Fulfillment/Reliability 0.828 Reliabel 

Customer Service 0.921 Reliabel 

Security/Privacy 0.843 Reliabel 

Attitude Toward Online Shopping 0.896 Reliabel 

Perceived Risk 0.898 Reliabel 

Purchase Intention  0.898 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPPS 23, Ms. Excel 2010 
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Pada tabel 4.2 menunjukkan hasil analisis uji reliabilitas dengan menggunakan 

SPPS 23. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua indikator 

dalam penelitian ini terbukti reliabel. Seluruh indikator memiliki nilai 

croanbach’s alpha ≥ 0.60 sehingga dapat dikatakan reliabel, konsisten, dan 

relevan terhadap variabel. 

4.3 Profil Responden 

 Pada sub bab penelitian ini, akan dijelaskan tentang profil responden 

secara keseluruhan. Profil responden ini didapatkan dengan cara menyebarkan 

kuesioner secara online dengan menggunakan google form kepada para responden 

yang pernah maupun tidak pernah melakukan belanja online pada website 

berrybenka.com. Karakteristik responden  dalam penelitian ini terbagi dalam 

beberapa kategori yaitu pekerjaan, pendidikan terakhir, umur, jenis kelamin, 

pengeluaran per bulan, tempat tinggal, dan pertanyaan screening. Dalam 

penelitian ini, peneliti mendapatkan 221 responden. Dari 221 responden yang 

mengisi kuesioner online, terdapat 130 responden yang memiliki pengalaman 

pernah melakukan belanja online pada website berrybenka.com atau sekitar 58.8% 

responden. Karakteristik profil responden akan dijelaskan melalui grafik dibawah 

sebagai berikut:  
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4.3.1 Pekerjaan Responden 

 

Gambar 4.1 Grafik Pekerjaan Responden, Sumber: Hasil Pengolahan 

Data oleh Peneliti, Ms. Office 2010 

Gambar 4.1 menunjukkan jumlah hasil dari pekerjaan responden. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa 80.8% atau 105 responden memiliki pekerjaan sebagai 

pelajar/mahasiswa. Selain itu, sebanyak 15.4% atau 20 responden memiliki 

pekerjaan sebagai pekerja/karyawan,  3.1% atau 4 responden bekerja sebagai 

wirausaha dan sisanya 0.7% atau 1 responden menjawab pilihan lainnya. 

Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalangan 

pelajar/mahasiswa lebih sering dan lebih memiliki pengalaman belanja secara 

online pada website berrybenka.com. Generasi muda dalam hal ini kalangan 

pelajar terobsesi untuk melakukan belanja online khususnya dalam bidang fashion 

(Williams & Page, 2011). 
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4.3.2 Pendidikan Terakhir Responden 

 

Gambar 4.2 Grafik Pendidikan Terakhir Responden, 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms. Offfice 2010 

Gambar 4.2 menunjukkan grafik pendidikan terakhir responden. Gambar tersebut 

menunjukkan mayoritas responden telah menempuh pendidikan terakhir paling 

banyak pada tingkat SMA atau sederajat sebanyak 60% atau 78 responden. Selain 

itu, sebanyak 7.7% atau 10 responden telah menempuh pendidikan terakhir pada 

tingkat D1-D3, sebanyak 30.8% atau 40 responden dengan pendidikan terakhir 

S1, dan sebanyak 1.5% atau 2 responden berpendidikan terakhir S2-S3. 

Berdasarkan gambar grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden memilki pendidikan terakhir SMA atau sederajat dimana saat ini 

termasuk kalangan pelajar/mahasiswa.  
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4.3.3 Umur Responden 

 

Gambar 4.3 Grafik Umur Responden, Sumber:Hasil Pengolahan Data 

oleh Penliti,  Ms.Office 2010 

Gambar 4.3 merupakan grafik hasil dari umur responden. Pada gambar tersebut 

didapatkan hasil mayoritas umur responden adalah pada umur 21-25 tahun dengan 

persentase sebesar 67% atau sebanyak 87 responden. Adapun responden yang 

memiliki umur 16-20 tahun memiliki persentase sebesar 27.7% atau 36 

responden, responden yang memiliki umur 26-30 tahun dengan persentase 3.9% 

atau 5 responden dan terakhir responden berusia 31-35 tahun dan 36-40 tahun 

dengan masing-masing persentase sebesar 0.7% dan hanya terdiri dari 1 

responden. Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa responden yang 

pernah melakukan belanja online pada website berrybenka.com merupakan 

konsumen dengan usia dewasa 21-25 tahun dimana saat ini responden tersebut 

bekerja sebagai pelajar/mahasiswa atau baru memiliki pekerjaan. 
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4.3.4 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4.4 Grafik Jenis Kelamin Responden, Sumber: Hasil Pengolahan 

Data oleh Peneliti, Ms.Office 2010 

Gambar 4.4 menunjukkan hasil dari jenis kelamin responden. Berdasarkan 

gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang melakukan 

belanja online pada website berrybenka.com merupakan wanita dengan persentase 

sebesar 78.5% atau 102 responden. Sedangkan jumlah responden pria yang pernah 

melakukan belanja online pada website berrybenka.com adalah sebanyak 28 

responden dengan persentase sebesar 21.5%. Berdasarkan gambar grafik tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa wanita lebih banyak dan lebih sering melakukan belanja 

online pada website berrybenka.com. Secara umum, wanita memiliki keterlibatan 

lebih tinggi dalam belanja online dibandingkan pria (Herter et al., 2014). 
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4.3.5 Pengeluaran per Bulan Responden 

 

Gambar 4.5 Grafik Pengeluaran per Bulan Responden, 

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Peneliti, Ms.Office 2010 

Gambar 4.5 menunjukkan jumlah pengeluaran responden setiap bulannya. 

Berdasarkan grafik ditunjukkan hasil bahwa responden yang memiliki 

pengeluaran kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 40 responden dengan persentase 

sebesar 30.8%. Grafik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengeluaran 

responden per bulan adalah sebesar Rp.1.000.000 – Rp. 3.000.000 per bulan 

dengan persentase sebesar 56.9% atau sebanyak 74 responden. Terdapat 16 

responden atau persentase sebesar 12.3% yang memiliki pengeluaran lebih dari 

Rp. 3.000.000 per bulan. Dapat disimpulkan bahwa pengeluaran responden per 

bulan didominasi sebesar Rp. 1.000.000-Rp. 3.000.000 dimana mayoritas 

konsumen berrybenka merupakan kalangan pelajar atau mahasiswa yang memiliki 

pengeluaran tidak lebih dari Rp.3.000.000 setiap bulannya. 

40

74

16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Kurang dari Rp.

1.000.000
Rp. 1.000.000 - Rp.

3.000.000
Lebih dari Rp.

3.000.000

Pengeluaran per Bulan

Pengeluaran per Bulan

Peran Reputasi dan Kualitas..., Agnes Ajeng Galih Pramudita, Ma.-IBS, 2017



72 

 

 
Indonesia Banking School 

 

4.3.6 Tempat Tinggal Responden 

 

Gambar 4.6 Grafik Tempat Tinggal  Responden, Sumber: Hasil Pengolahan 

Data oleh Peneliti, Ms.Office 2010 

Grafik 4.6 menunjukkan daerah tempat tinggal responden. Berdasarkan gambar 

tersebut ditunjukkan bahwa mayoritas dari responden bertempat tinggal diluar 

wilayah Jabodetabek. Adapun sebanyak 24 responden atau dengan persentase 

sebesar 18.5% yang memiliki tempat tinggal diluar Jabodetabek. Selain itu, 

sebanyak 47 responden atau 36.2% responden bertempat tinggal di Jakarta, 3 

responden atau 2.3% berada di Bogor, 15 responden atau 11.5% berada di Depok, 

32 responden atau 24.6% memiliki tempat tinggal di Tangerang dan 9 responden 

atau 6.9% bertempat tinggal di Bekasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah 

tempat tinggal responden mayoritas berada diwilayah Jakarta.  
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4.3.7 Pertanyaan Screening 

Tabel 4.3  Pertanyaan Screening 

Keterangan Kuesioner Jumlah Kuesioner 

Jumlah kuesioner yang didapat 221 

Jumlah kuesioner yang digugurkan 91 

Kuesioner yang digunakan 130 

Tingkat persentase kuesioner yang digugurkan 41.2% 

Tingkat persentase kuesioner yang digunakan 58.8% 

Jumlah 100% 

 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 oleh Peneliti, Ms.Office 2010 

Gambar 4.7 menunjukkan tabel pertanyaan screening untuk mengetahui jumlah 

responden yang pernah melakukan belanja online pada website berrybenka.com 

dan responden yang tidak pernah melakukan belanja online. Berdasarkan tabel 

tersebut dapat diketahu bahwa jumlah responden yang pernah melakukan belanja 

online di berrybenka sebanyak 130 responden atau 58.8%, sedangkan yang tidak 

pernah melakukan belanja online di berrybenka sebanyak 91 responden atau 

41.2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak responden yang menggunakan 

website berrybenka.com untuk melakukan online shopping.  

4.4 Hasil Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi AMOS 22 dan 

sebagai aplikasi pendukung analisis digunakan Structural Equation Model (SEM). 

Aplikasi AMOS 22 digunakan peneliti untuk mengolah data yang terdiri dari dua 
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bagian yaitu Measurement Model dan Structural Model. Hasil Measurement 

Model dan Structural Model yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

AMOS 22 selanjutnya dapat dianalisis dengan Structural Model Equation (SEM) 

untuk menguji kecocokan model dengan data yang diperoleh. Setelah mengetahui 

hasil dari analisis data maka akan diinterpretasikan dan akan disimpulkan melalui 

interpretasi. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

 Dalam pengujian hipotesis, peneliti menggunakan analisis SEM setelah 

melakukan pengolahan data dengan menggunakan AMOS 22. Spesifikasi model 

dan path diagram telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Model penelitian terdiri 

dari 8 variabel yang terdiri dari reputation, website design, fulfillment/reliability, 

customer service, security/privacy, attitude towards online shopping, perceived 

risk, dan purchase intention. Setiap variabel memiliki hubungan satu sama lain 

yang membentuk 13 hipotesis. Selain itu, penelitian ini memiliki 26 indikator. 

4.4.2 Identifikasi Model 

 Untuk mengidentifikasi model, terdapat 3 kategori sebagai faktor penentu 

yaitu under-identified, just-identified, dan over-identified. Untuk menentukan 

kategori dari data yang dimiliki, dapat dilakukan dengan melihat Degree of 

Freedom. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditunjukkan hasil analisa 

Degree of Freedom pada tabel 4.3 sebagai berikut:  
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  Tabel 4.4 Computation Degree of Freedom 

Number of distinct sample moments 377 

Number of distinct parameters to be estimated 91 

Degrees of freedom 286 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2010 

Tabel 4.3 merupakan tabel yang menunjukkan Computation Degree of  Freedom. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diambil kesimpulan kategori model dari data 

tersebut. Data tersebut memiliki hasil Degree of Freedom (DF > 0)  sehingga data 

tersebut termasuk dalam kategori over-identified dan positif. Setelah mengetahui 

hasil analisis Degree of Freedom, tahap selanjutnya perlu dilakukan pengujian 

kembali uji validitas dan uji reliabilitas terhadap keseluruhan responden yang 

didapatkan melalui online kuesioner. Setelah dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas dengan menggunakan AMOS 22, selanjutnya perlu dilakukan estimasi 

dan penilaian terhadap model. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Menurut Hair et al., (2010), variabel mempunyai validitas yang baik jika 

variabel tersebut memiliki standardized loading factor (SLF) ≥ 0.5. Namun, SLF 

memiliki ideal nilai sebesar  ≥ 0.7.  Apabila suatu variabel memiliki standardized 

factor loading ≥ 0.5 maka variabel tersebut dapat dikatakan memiliki validitas 

yang baik. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Average Variance 

Extended (AVE) dan Construct Reliability (CR). Masing-masing nilai memiliki 
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reliabilitas yang baik apabila AVE ≥ 0.5 dan CR ≥ 0.7. Berdasarkan hasil uji 

validitas dan uji reliabilitas (measurement) maka dapat dilakukan analisis 

terhadap data yang ditunjukkan pada tabel 4.4: 

Tabel 4.5 Uji Validitas dan Reliabilitas - Measurement 

Variabel Laten Indikator 
Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan 

AVE ≥ 

0.5 

CR ≥ 

0.7 
Kesimpulan 

Reputation 

REP1 0.837 Valid 

0.702 0.876 Reliabel REP2 0.902 Valid 

REP3 0.769 Valid 

Website Design 

WD1 0.851 Valid 

0.749 0.923 Reliabel 
WD2 0.879 Valid 

WD3 0.864 Valid 

WD4 0.868 Valid 

Fulfillment/Reliability 

FR1 0.813 Valid 

0.649 0.847 Reliabel FR2 0.811 Valid 

FR3 0.793 Valid 

Customer Service 

CS1 0.868 Valid 

0.782 0.915 Reliabel CS2 0.905 Valid 

CS3 0.880 Valid 

Security/Privacy 

SP1 0.872 Valid 

0.775 0.912 Reliabel SP2 0.884 Valid 

SP3 0.885 Valid 

Attitude Toward Online Shopping 

ATT1 0.914 Valid 

0.793 0.920 Reliabel ATT2 0.890 Valid 

ATT3 0.867 Valid 

Perceived Risk  

PR1 0.950 Valid 

0.816 0.930 Reliabel PR2 0.863 Valid 

PR3 0.894 Valid 

Purchase Intention 

PI1 0.584 Valid 

0.563 0.835 Reliabel 
PI2 0,718 Valid 

PI3 0.843 Valid 

PI4 0.827 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2010 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas pada measurement 

model. Berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasil bahwa semua indikator dari 
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setiap variabel dinyatakan valid dan reliabel karena memenuhi standar yang 

diisyaratkan. Adapun nilai yang diisyaratkan untuk validitas adalah memiliki 

factor loading ≥ 0.5. Sedangkan nilai yang diisyaratkan untuk reliabilitas adalah 

memiliki nilai AVE ≥ 0.5 dan CR ≥ 0.7 

4.4.4 Uji Model Keseluruhan 

4.4.4.1 Goodness of Fit 

 Pada subbab ini, peneliti melakukan pengujian terhadap Goodness of Fit. 

Pengujian Goodness of Fit memiliki tujuan untuk melihat spesfikasi model 

dengan data sampel. Dari pengujian ini dapat ditentukan seberapa baik spesifikasi 

model penelitian dengan data sampel atau teramati. Evaluasi model dapat 

dikatakan good fit apabila memiliki nilai CMIN/DF ≤ 5.0, CFI ≥ 0.90, dan 

RMSEA < 0.08. Tabel berikut menjelaskan hasil analisis dari beberapa indeks 

GOF: 

Tabel 4.6 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 5.0 (Good Fit) 3.439 Good Fit 

CFI ≥ 0.90 (Good Fit) 0.769 Poor Fit 

RMSEA < 0.08 (Good Fit) 0.138 Poor Fit 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2010 

Tabel 4.5 menunjukkan hasil pengujian terhadap Goodness of Fit. Berdasarkan 

tabel tersebut menjelaskan bahwa indeks CMIN/DF memiliki evaluasi model 

good fit karena indeks tersebut memiliki cut of value sebesar 3.439 dan nilai 
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tersebut kurang dari standar yang diisyaratkan ≤ 5.0. Indeks CFI dan RMSEA 

memiliki evaluasi model Poor Fit. Kedua nilai indeks tersebut berada dibawah 

dan berada diatas standar yang telah diisyaratkan. Indeks CFI memiliki         

sebesar 0.769 lebih rendah dari standard yang diisyaratkan yaitu  ≥ 0.90. 

Sedangkan untuk indeks RMSEA memiliki cut of value sebesar 0.138 lebih tinggi 

dari standar yang diisyaratkan yaitu < 0.08. 

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi dengan 

melihat nilai p dari model secara keseluruhan terhadap variabel-variabel yang 

mempunyai sebab akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Hasil 

kesimpulan hipotesis dapat ditentukan dengan melihat nilai estimasi dan p. Jika 

nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan nilai positif dan nilai  p < 0.05 

maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data. Namun, apabila nilai 

estimasi menunjukkan hasil negatif dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak 

terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data. Pada tabel berikut dijelaskan 

hasil analisis data dari model secara keseluruhan: 
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    Tabel 4.7 Output Regression 

Hipotesis Estimasi C.R p Kesimpulan 

ATT               REP 0.203 3.120 0.002 H1 didukung oleh data 

PR                  REP 0.101 0.624 0.533 H2 tidak didukung oleh data 

ATT               WD 0.198 3.844  *** H3a didukung oleh data 

PR                  WD -0.037 -0.281 0.778 H4a tidak didukung oleh data 

ATT                FR 0.245 3.978 *** H3b didukung oleh data 

PR                   FR -0.485 -3.290 0.001 H4b didukung oleh data 

ATT                CS 0.215 3.982 *** H3c didukung oleh data 

PR                   CS 0.325 2.430 0.015 H4c tidak didukung oleh data 

ATT                SP 0.360 6.391 *** H3d didukung oleh data 

PR                   SP -0.166 -1.265 0.206 H4d tidak didukung oleh data 

PI                    ATT 0.575 4.233 *** H5 didukung oleh data 

PI                    PR 0.033 0.801 0.423 H6 tidak didukung oleh data 

ATT                PR 0.035 0.940 0.347 H7 tidak didukung oleh data 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan AMOS 22, Ms. Excel 2010 

Tabel 4.6 menunjukkan hasil output regression model secara keseluruhan. 

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan analisa setiap hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Variabel reputation berpengaruh positif terhadap attitude towards online 

shopping karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu sebesar 

0.203, nilai Critical Ratio > 1.96 yaitu sebesar 3.120, dan nilai p sebesar 

0.002 dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar yang diisyaratkan yaitu 

p < 0.05. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis reputation berpengaruh positif terhadap attitude towards 

online shopping dan didukung oleh data. 
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2. Variabel reputation tidak berpengaruh negatif terhadap perceived risk 

dengan hasil estimasi sebesar 0.101, nilai Critical Ratio < 1.96 yaitu 

sebesar 0.624, dan nilai p sebesar 0.533 dimana nilai tersebut lebih besar 

dari standar yang diisyaratkan yaitu p > 0.05. Berdasarkan hasil analisa 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis reputation tidak 

berpengaruh terhadap perceived risk. 

3. Variabel website design berpengaruh positif terhadap attitude towards 

online shopping karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu 

sebesar 0.198, nilai Critical Ratio > 1.96 yaitu sebesar 3.844, dan nilai p 

*** dimana nilai tersebut lebih kecil dari standard yang diisyaratkan yaitu 

p < 0.05. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis website design berpengaruh positif terhadap attitude 

towards online shopping dan didukung oleh data. 

4. Variabel website design berpengaruh negatif terhadap perceived risk 

karena memiliki nilai negatif pada hasil estimasi yaitu sebesar -0.037, nilai 

Critical Ratio < 1.96 yaitu sebesar -0.281, dan nilai p sebesar 0.778 

dimana nilai tersebut lebih besar dari standar yang diisyaratkan yaitu p > 

0.05. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis website design tidak berpengaruh terhadap perceived risk. 

5. Variabel fulfillment/reliability berpengaruh positif terhadap attitude 

towards online shopping karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi 

yaitu sebesar 0.245, nilai Critical Ratio > 1.96 yaitu sebesar 3.978, dan 

nilai p sebesar *** dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar yang 
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diisyaratkan yaitu p < 0.05. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis fulfiiment/reliability berpengaruh positif 

terhadap attitude towards online shopping dan didukung oleh data. 

6. Variabel fulfillment/reliability berpengaruh negatif terhadap perceived risk  

karena memiliki nilai negatif pada hasil estimasi yaitu sebesar -0.485, nilai 

Critical Ratio < 1.96 yaitu sebesar -3.290, dan nilai p sebesar 0.001 

dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar yang diisyaratkan yaitu p < 

0.05. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis fulfillment/reliability berpengaruh negatif terhadap perceived risk  

dan didukung oleh data. 

7. Variabel customer service berpengaruh positif terhadap attitude towards 

online shopping karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu 

sebesar 0.215, nilai Critical Ratio > 1.96 yaitu sebesar 3.982, dan nilai p 

sebesar *** dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar yang diisyaratkan 

yaitu p < 0.05. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis customer service berpengaruh positif terhadap attitude 

towards online shopping dan didukung oleh data. 

8. Variabel customer service tidak berpengaruh negatif terhadap perceived 

risk dengan hasil estimasi sebesar 0.325, nilai Critical Ratio > 1.96 yaitu 

sebesar 2.430, dan nilai p sebesar 0.015 dimana nilai tersebut lebih kecil 

dari standar yang diisyaratkan yaitu p < 0.05. Berdasarkan hasil analisa 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis customer service tidak 

berpengaruh terhadap perceived risk. 
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9. Variabel security/privacy berpengaruh positif terhadap attitude towards 

online shopping karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu 

sebesar 0.360, nilai Critical Ratio > 1.96 yaitu sebesar 6.391, dan nilai p 

sebesar *** dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar yang diisyaratkan 

yaitu p < 0.05. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis security/privacy berpengaruh positif terhadap attitude 

towards online shopping dan didukung oleh data. 

10. Variabel security/privacy berpengaruh negatif terhadap perceived risk 

karena memiliki nilai negatif pada hasil estimasi yaitu sebesar -0.166, nilai 

Critical Ratio < 1.96 yaitu sebesar -1.265, dan nilai p sebesar 0.206 

dimana nilai tersebut lebih besar dari standar yang diisyaratkan yaitu p > 

0.05. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis security/privacy tidak berpengaruh terhadap perceived risk. 

11. Variabel attitude towards online shopping berpengaruh positif terhadap 

purchase intention karena memiliki nilai positif pada hasil estimasi yaitu 

sebesar 0.575, nilai Critical Ratio > 1.96 yaitu sebesar 4.233, dan nilai p 

sebesar *** dimana nilai tersebut lebih kecil dari standar yang diisyaratkan 

yaitu p < 0.05. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis attitude towards online shopping berpengaruh positif 

terhadap purchase intention dan didukung oleh data. 

12. Variabel perceived risk tidak berpengaruh negatif terhadap purchase 

intention dengan  hasil estimasi sebesar 0.033, nilai Critical Ratio < 1.96 

yaitu sebesar 0.801, dan nilai p sebesar 0.423 dimana nilai tersebut lebih 
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besar dari standar yang diisyaratkan yaitu p > 0.05. Berdasarkan hasil 

analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis perceived risk 

tidak berpengaruh terhadap purchase intention. 

13. Variabel perceived risk tidak berpengaruh negatif terhadap attitude 

towards online shopping dengan hasil estimasi sebesar 0.035, nilai Critical 

Ratio < 1.96 yaitu sebesar 0.940, dan nilai p sebesar 0.347 dimana nilai 

tersebut lebih besar dari standar yang diisyaratkan yaitu p > 0.05. 

Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis perceived risk tidak berpengaruh terhadap attitude towards 

online shopping. 

4.5 Pembahasan 

 Pada sub bab ini, peneliti akan membahas seluruh hasil analisis data 

sebelumnya. Seluruh hasil analisis data tersebut telah menunjukkan bahwa seluruh 

variabel dan indikator telah terbukti valid dan reliabel. Pada hasil pengujian 

struktural model didapatkan hasil bahwa 7 hipotesis terbukti memiliki pengaruh 

dan didukung oleh data sedangkan 6 hipotesis terbukti tidak memiliki pengaruh 

dan tidak didukung oleh data.  

Adapun hipotesis yang terbukti tidak memiliki pengaruh dan tidak 

didukung oleh data tersebut mayoritas mempengaruhi variabel perceived risk 

seperti reputation, website design, customer service, dan security/privacy. Selain 

itu, variabel perceived risk juga terbukti tidak berpengaruh terhadap purchase 

intention dan attitude towards online shopping. Beberapa hipotesis yang 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perceived risk terbukti tidak memilki 
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pengaruh terhadap variabel lain, sehingga pada tabel dibawah peneliti mencoba 

menghitung nilai average pada variabel perceived risk sebagai berikut:   

 
Tabel 4.8 Nilai Average Varaibel Perceived Risk 

 

 

 

 Tabel 4.8 menunjukkan nilai rata-rata variabel perceived risk yang 

perhitungannya didapatkan dengan cara menjumlahkan seluruh penilaian 

responden terhadap setiap indikator dan dibagi dengan jumlah responden. Adapun 

jumlah keseluruhan responden yang berpartisipasi dalam penelitian berjumlah 130 

responden. Berdasarkan hasil pada tabel tersebut menunjukkan hasil bahwa 

indikator PR1 memiliki nilai average sebesar 3.23, indikator PR2 memiliki nilai 

average sebesar 3.46, dan indikator PR3 memiliki nilai average 3.28. Dapat 

disimpulkan bahwa 130 responden yang merupakan konsumen berrybenka yang 

memilki pengalaman pernah berbelanja online pada website berrybenka 

menganggap bahwa berbelanja online di website berrybenka tidak berisiko tinggi. 

Hal ini menjadi salah satu dugaan tidak bekerjanya variabel perceived risk 

terhadap variabel lainnya diantaranya reputation, website design, customer 

service, security/privacy, purchase intention, dan attitude towards online 

shopping. Berdasarkan hasil analisis data pada subbab sebelumnya, hasil 

pengujian masing-masing hipotesis akan dibahas sebagai berikut: 

 

  PR1 PR2 PR3 

Total Nilai 421 451 427 

Nilai Average 3.23 3.46 3.28 
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4.5.1 Pengaruh Reputation terhadap Attitude towards Online Shopping 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel output regression membuktikan 

bahwa hipotesis reputation terbukti memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

towards online shopping. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 

berrybenka dinilai memiliki reputasi yang baik sehingga dapat mempengaruhi 

sikap belanja online konsumen secara langsung. Hubungan antara variabel 

reputation dan attitude towards online shopping juga pernah diteliti sebelumnya 

oleh (Aaker, 2004) yang membuktikan bahwa kesuksesan perusahaan dalam 

membangun reputasi yang baik akan menghasilkan kepercayaan dan sikap positif 

konsumen terhadap belanja online.  

Pada awal terbentuknya, berrybenka membentuk image mengenai dirinya 

sebagai perusahaan fashion e-commerce di Indonesia. Supaya calon konsumen 

percaya untuk berbelanja online, perusahaan berrybenka berusaha membangun 

image positif dengan membangun platform e-commerce untuk meningkatkan 

eksistensi dan kredibilitas berrybenka sebagai e-commerce yang dipercaya oleh 

konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap eksistensi dan kredibilitas 

berrybenka sebagai perusahaan fashion e-commerce dapat memengaruhi sikap 

positif konsumen terhadap belanja online. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada 

data berikut: 
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Gambar 4.7 Review Tentang Berrybenka 

         Sumber: trustedcompany.com 

Berdasarkan data pada gambar 4.8 dapat disimpulkan bahwa berrybenka 

memiliki reputasi yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 48% konsumen 

memberkan penilaian bintang 5 terhadap perusahaan berrybenka. Konsumen lain 

yang memberikan bintang 4 sebesar 22% dan sisanya yang memberikan bintang 3, 

bintang 2 dan bintang 1 sebesar 19%, 6%, dan 9%. Hasil diperoleh dari konsumen 

berrybenka yang memberikan review tentang perusahaan tersebut dan 

memberikan penilaian bintang. Sehingga berdasarkan data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa berrybenka memiliki reputasi perusahaan yang baik, sehingga 

dapat dipercaya oleh konsumen pada saat melakukan belanja online 

4.5.2 Pengaruh Reputation terhadap Perceived Risk 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel output regression membuktikan 

bahwa reputation terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap perceived risk. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa reputasi perusahaan berrybenka tidak dapat 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap persepsi risiko. Hasil hipotesis ini 
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tidak mendukung teori (Ewing et al., 1999) dimana pada penelitian tersebut 

membuktikan bahwa reputasi memiliki pengaruh terhadap persepsi risiko.  

Kecenderungan konsumen memutuskan untuk belanja online memilki 

tujuan untuk memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi (Torkzadeh & 

Dhillon, 2002). Dengan kemudahan tersebut, konsumen mengharapkan akan 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan dapat dipercaya. 

Reputasi sebuah perusahaan online shopping dinilai memilki pengaruh terhadap 

kepercayaan konsumen pada perdagangan elektronik (Jarvenpaa et al., 1999).  

Kepercayaan menjadikan berrybenka pilihan konsumen ketika berbelanja online 

khususnya produk fashion. Konsumen berrybenka dapat dengan mudah 

memperoleh berbagai informasi pada situs website seperti salah satunya tentang 

produk yang dibutuhkan. Kemudahan dan kepercayaan konsumen dalam 

mengakses situs website, membuat konsumen cenderung tidak melihat reputasi 

perusahaan karena faktor tersebut dapat memberikan kepuasan konsumen (Ishak, 

2008).  Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi kepercayaan konsumen 

terhadap berrybenka, maka akan meningkatkan keputusan pembelian secara 

online, meskipun semakin tinggi tingkat risiko yang mungkin muncul.  

4.5.3 Pengaruh Website Design terhadap Attitude towards Online Shopping 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel output regression membuktikan 

bahwa hipotesis website design terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap attitude towards online shopping. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

estetika desain website berrybenka mampu menarik perhatian konsumen sehingga 

memengaruhi sikap konsumen untuk belanja online. Hubungan variabel website 
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design dan attitude towards online shopping didukung oleh penelitian 

(Mummalaneni, 2005) yang membuktikan bahwa desain website dapat 

memengaruhi sikap belanja konsumen.  

Pengalaman dan kenyamanan berbelanja yang menyengangkan merupakan 

karakteristik yang dimiliki oleh situs website berrybenka untuk menimbulkan 

kepuasan pada konsumen online. Selain itu, desain website yang menarik juga 

terlihat pada tampilan desain website yang memadupadankan warna-warna 

menarik sehingga mampu memikat perhatian konsumen untuk berbelanja online. 

Tampilan desain website merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh 

perusahaan berrybenka karena mengacu pada ketertarikan dan kepuasan 

konsumen yang dibentuk oleh berrybenka. 

4.5.4 Pengaruh Website Design terhadap Perceived Risk 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel output regression membuktikan 

bahwa website design terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap perceived risk. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa desain website berrybenka tidak dapat 

mempengaruhi persepsi risiko konsumen secara online. Hasil hipotesis ini tidak 

mendukung teori (Kim & Lennon, 2013) yang membuktikan bahwa desain 

website memiliki pengaruh terhadap persepsi risiko.  

 Desain website merupakan salah satu karakteristik yang dapat menunjang 

penampilan sebuah situs website. Desain secara keseluruhan harus dibuat menarik 

agar konsumen tertarik untuk mengunjungi dan menjelajahi situs website (Lohse 

& Spiller, 1998). Ketertarikan konsumen untuk berbelanja secara online didukung 
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karena adanya faktor kenyamanan dan kesenangan yang dirasakan. Beragam jenis 

dan merek produk yang ditawarkan dan desain website yang menarik akan 

memberikan pengalaman menyenangkan bagi konsumen dan membangkitkan 

gairah berbelanja secara online (Irani & Hanzaee, 2011). Dalam hal ini, 

berrybenka mengusung desain yang simple pada website, logo, dan slogan yang 

dimiliki. Desain yang simple, menarik, dan unik menjadi diferensiasi berrybenka 

terhadap pesaingnya. Kenikmatan dan kemudahan dalam pencarian informasi 

pada situs website membuat konsumen merasa nyaman dan senang ketika 

melakukan belanja online di berrybenka. Jika kenyamanan dirasakan oleh 

konsumen dalam belanja dan bertransaksi secara online maka dapat  diindikasikan 

bahwa konsumen tidak mengalami kendala atau potensi kerugian, yang dapat pula 

dinyatakan bahwa tidak terdapat risiko. Sehingga kenyamanan akan sangat 

mempengaruhi persepsi risiko atau risiko yang dirasakan (Jiang et al., 2013). 

4.5.5 Pengaruh Fulfillment/Reliability terhadap Attitude towards Online 

Shopping 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel output regression membuktikan 

bahwa hipotesis fulfillment/reliability memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap attitude towards online shopping. Hasil analisa tersebut menunjukkan 

bahwa berrybenka mampu menyajikan informasi deskripsi produk yang akurat 

dan mengirim produk tepat waktu yang dapat mempengaruhi sikap konsumen 

untuk melakukan belanja online. Penelitian (Wolfinbarger & Gilly, 2003) 

membuktikan bahwa fulfillment/reliability dapat mempengaruhi sikap belanja 

konsumen secara online.  
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Salah satu image yang ingin dibentuk oleh perusahaan berrybenka sebagai 

fashion e-commerce adalah dengan memberikan keamanan dan kenyamanan 

dalam berbelanja. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan tersebut mendapatkan 

kepercayaan dan loyalitas konsumen. Beberapa cara dan strategi dilakukan oleh 

berrybenka seperti dalam hal pengiriman yang tepat waktu sampai ke customer 

dan packaging setiap paketan atas produk yang dibeli oleh konsumen di desain 

dengan cukup elegan.  

4.5.6 Pengaruh Fulfillment/Reliability terhadap Perceived Risk 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel output regression membuktikan 

bahwa hipotesis fulfillment/reliability memiliki pengaruh negatif terhadap 

perceived risk. Hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berrybenka 

mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan mengirim produk sesuai dengan 

waktu yang telah dijanjikan dan konsumen juga merasa puas karena produk yang 

terima sesuai dengan yang diharapkan. Hasil tersebut mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh (Kim & Lennon, 2013) dimana dibuktikan bahwa 

fulfillment/reliability dapat mempengaruhi persepsi  risiko konsumen.  

Fulfillment dalam hal ini pengiriman produk merupakan hal penting yang 

selalu diperhatikan oleh perusahaan fashion e-commerce berrybenka. Untuk 

menjamin hal tersebut, berrybenka bekerja sama dengan salah satu perusahaan 

fulfillment asal Thailand aCommerce dimana perusahaan tersebut menawarkan 

solusi yang lengkap bagi permasalahan logistik e-commerce khususnya dalam hal 

pengiriman produk. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kesesuaian produk 
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yang diterima oleh konsumen.  Selain itu, peran aCommerce tidak hanya dalam 

hal fulfillment, namun dapat dilihat dari sisi penjualan atau reliabilitas. Untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen terkait dengan informasi produk, perusahaan 

berrybenka tidak hanya menjual produk pada situs website, melainkan perusahaan 

dapat menjual dan memasarkan produknya dari media sosial karena platform yang 

dimiliki berrybenka memungkinkan perusahaan tersebut dapat memasarkan dan 

menjual produknya diluar website. 

4.5.7 Pengaruh Customer Service terhadap Attitude towards Online Shopping 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel output regression membuktikan 

bahwa hipotesis customer service memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap attitude towards online shopping. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pelayanan berrybenka yang responsif dapat mempengaruhi sikap konsumen 

terhadap online shopping. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pelayanan 

dapat mempengaruhi sikap belanja online konsumen. Salah satu penelitian 

dilakukan oleh (Chiu et al., 2014) membuktikan bahwa layanan dapat 

mempengaruhi sikap positif atau negatif konsumen terkait dengan pembelian 

secara online.  

Bagi perusahaan berkomunikasi lewat sosial media memiliki cakupan 

yang lebih luas dan responnya lebih cepat. Sosial media yang digunakan oleh 

berrybenka untuk melayani konsumen antara lain melalui facebook, twitter, 

instagram, blog, dan lain sebagainya. Berrybenka memberikan pelayanan terbaik 

untuk para konsumen dan calon konsumen seperti keamanan dan kemudahan 
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akses belanja online meliputi pengiriman barang, kemudahan sistem pembayaran, 

dan proses retur yang tidak rumit. Pelayanan tersebut dilakukan untuk mengenali 

produk-produk perusahaan sehingga konsumen dapat merasakan pengalaman 

berbelanja yang menyenangkan terhadap belanja online di berrybenka. 

4.5.8 Pengaruh Customer Service terhadap Perceived Risk 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel output regression membuktikan 

bahwa hipotesis customer service tidak memiliki pengaruh dengan hasil estimasi 

tidak negatif terhadap perceived risk. Hasil estimasi yang didapat tidak sesuai 

dengan model penelitian, sehingga dapat dikatakan hipotesis tersebut tidak 

memilki pengaruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan berrybenka yang 

responsif tidak dapat mempengaruhi persepsi risiko konsumen pada saat belanja 

online.  Hasil penelitian ini tidak mendukung teori (Grewal et al., 2007) yang 

membuktikan bahwa pelayanan konsumen yang berkualitas tinggi salah satunya 

responsiveness cenderung mrmpengaruhi persepsi risiko konsumen. 

Konsistensi perusahaan dalam mempertahankan kualitas pelayanan 

seringkali menghadapi banyak kendala. Estimasi pengiriman produk yang 

terlambat dan gangguan dalam sistem Cash On Delivery merupakan kendala dan 

risiko yang terjadi di Berrybenka dan seringkali menjadi risiko yang harus 

diterima oleh konsumen. Oleh sebab itu perusahaan memberikan solusi untuk 

menyelesaikan masalah tersebut dengan menyediakan kurir pengiriman in-house 

dan customer service yang responsif. Komunikasi menjadi kunci utama 

perusahaan berrybenka dalam setiap solusi yang diambil. Apabila terdapat 
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kendala, customer service berusaha mencoba untuk menjelaskan kepada customer 

jika pengiriman yang dilakukan mengalami keterlambatan dan masalah-masalah 

pengiriman lainnya yang terjadi. Berrybenka juga memberikan solusi alternatif 

untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga konsumen tidak merasa dirugikan 

akibat kendala tersebut. Dengan solusi alternatif yang diberikan berrybenka 

kepada konsumen, konsumen menganggap tidak akan menerima risiko. Hal 

tersebut dapat dibuktikan bahwa sebagian besar konsumen memilki persepsi 

risiko yang kecil pada perusahaan berrybenka dimana variabel perceived risk 

terbukti memilki nilai average yang kecil.   

4.5.9 Pengaruh Security/Privacy terhadap Attitude Toward Online Shopping 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel output regression membuktikan 

bahwa hipotesis security/privacy memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap attitude towards online shopping. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

keamanan informasi dan privasi konsumen dapat memunculkan sikap pembelian 

secara online. Beberapa penelitian membuktikan bahwa keamanan dapat 

mempengaruhi sikap belanja online konsumen (Roca et al., 2009).  

Untuk menjamin keamanan, pada halaman awal situs website berrybenka 

memberikan sejumlah informasi. Informasi tersebut terdiri dari tentang 

berrybenka, syarat penggunaan situs website berrybenka, ketentuan privasi, dan 

kontak. Ketentuan privasi menjelaskan kebijakan privasi dimana perusahaan 

berrybenka tidak sembarangan dalam menggunakan informasi data pribadi 

konsumen termasuk kepada pihak ketiga pada saat pembelian produk dan 
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transaksi pembayaran. Dengan kebijakan tersebut, maka konsumen merasakan 

keamanan bahwa data dan informasi pribadi yang mereka berikan dapat dijamin 

keamanannya oleh perusahaan. 

4.5.10 Pengaruh  Security/Privacy terhadap Perceived Risk 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel output regression membuktikan 

bahwa security/privacy terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap perceived risk. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa keamanan informasi dan privasi website 

berrybenka tidak dapat mempengaruhi konsumen berrybenka terhadap persepsi 

risiko. Hasil hipotesis ini tidak mendukung teori (Hui et al., 2007) yang 

membuktikan bahwa keamanan dan privasi dapat berpengaruh terhadap persepsi 

risiko.  

Bank sebagai pihak ketiga menjamin keamanan transaksi pembayaran 

yang dilakukan oleh kosnumen dalam pembelian produk. Berrybenka bekerja 

sama dengan beberapa bank ternama di Indonesia yang memiliki kredibilitas baik 

dalam sistem pembayaran. Pada proses pembayaran, konsumen diwajibkan untuk 

mengisi data informasi pribadi konsumen yang terdiri dari nama, alamat dan 

nomor telepon serta metode pembayaran yang dipilih. Pengisian data dalam 

proses pembayaran tersebut dinilai sesuai standar bilamana konsumen melakukan 

belanja online pada sebuah situs website. Metode pembayaran yang dapat dipilih 

konsumen antara lain melalui virtual account, transfer bank, kartu kredit, internet 

banking, bayar di tempat, dan lainnya dimana berrybenka sudah melakukan kerja 

sama dengan pihak ketiga yang terpercaya. Perkembangan sistem pembayaran 

tertentu mengakibatkan konsumen tidak terlalu memperhatikan unsur keamanan 
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dalam belanja online. (Swaminathan et al., 1999)  Keamanan informasi dan sistem 

pembayaran yang terjamin dapat menciptakan kepercayaan konsumen untuk 

berbelanja online tanpa memikirkan risiko yang diterima dalam hal tersebut. 

4.5.11 Pengaruh Attitude Toward Online Shopping terhadap Purchase 

Intention 

Berdasarkan hasil analisa pada tabel output regression membuktikan 

bahwa hipotesis attitude towards online shopping memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap purchse intention. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

konsumen berrybenka menunjukkan sikap yang positif terhadap belanja online 

sehingga dapat memunculkan niat pembelian. Penelitian yang dilakukan oleh 

(Evans et al., 1996) membuktikan bahwa sikap berbelanja online memiliki 

pengaruh terhadap niat pembelian.  

Perusahaan berrybenka mempertahankan reputasi dan kualitas website 

yang ditawarkan untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan konsumen dalam 

berbelanja online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reputation, website 

design, fulfillment/reliability, customer service, dan security/privacy terbukti 

mempengaruhi sikap positif konsumen terhadap belanja online. Reputasi yang 

baik, desain website yang menarik, pengiriman produk tepat waktu, keakuratan 

deskripsi produk, pelayanan konsumen yang responsif, dan keamanan informasi 

dan privasi terbukti dapat mempengaruhi sikap konsumen untuk berbelanja online 

yang berdampak pada niat beli konsumen.  
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4.5.12 Pengaruh Perceived Risk terhadap Purchase Intention 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel output regression membuktikan 

bahwa perceived risk terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap purchase 

intention. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap risiko 

tidak dapat mempengaruhi niat pembelian konsumen secara online. Persepsi risiko 

konsumen dapat mempengaruhi niat pembelian konsumen (Park et al., 2005). 

Namun hasil penelitian ini tidak mendukung teori tersebut.  

Persepsi risiko secara online dapat dipengaruhi oleh reputasi dan kualitas 

website. Namun, pada penelitian ini menunjukkan bahwa reputation, website 

design, customer service, dan security/privacy terbukti tidak memiliki pengaruh 

terhadap perceived risk. Karena keempat faktor tersebut tidak memiliki pengaruh 

terhadap persepsi risiko, maka dalam hal ini tidak dapat mempengaruhi niat beli  

konsumen. Seperti telah diketahui sebelumnya, berdasarkan profil responden, 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa kaum wanita lebih banyak memiliki 

pengalaman belanja online di berrybenka dibandingkan pria. Wanita memilki 

kemauan untuk membeli produk secara online lebih tinggi dibandingkan pria. 

Meskipun berbelanja online dianggap lebih berisiko, namun bagaimanapun wanita 

akan menganggap bahwa risiko tersebut lebih kecil atau tidak berisiko apabila 

belanja online memberikan kemudahan dan kepuasan (Garbarino & Strahilevitz, 

2004). Hal tersebut sesuai dengan penelitian ini dimana mayoritas responden yang 

merupakan konsumen berrybenka memilki jenis kelamin wanita dan responden 

menganggap bahwa belanja online di berrybenka tidak memiliki risiko yang tinggi 
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karena memiliki nilai average yang cukup rendah pada variabel perceived risk 

yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

4.5.13 Pengaruh Perceived Risk terhadap Attitude Toward Online Shopping 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel output regression membuktikan 

bahwa perceived risk terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap attitude towards 

online shopping. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap 

risiko tidak dapat mempengaruhi sikap belanja online konsumen berrybenka. 

Namun, teori (Sarkar & Khare, 2017) membuktikan bahwa persepsi risiko 

konsumen dapat mempengaruhi sikap belanja online konsumen, sehingga dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini tidak mendukung teori tersebut.  

Mayoritas responden yang merupakan konsumen berrybenka termasuk 

dalam kelompok gen Y dimana responden berusia 21-25 tahun dan memilki 

pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa. Kategori produk pakaian atau fashion 

diketahui sebagai kategori produk paling populer pada kalangan gen Y. Hal 

tersebut dapat dibuktikan bahwa sebanyak 30% gen Y memilki pengalaman 

belanja online khususnya produk fashion. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh 

gen Y, mereka menganggap bahwa belanja online produk fashion tidak memilki 

risiko yang tinggi sehingga mereka cenderung memilki sikap yang positif 

terhadap belanja online produk fashion (Cowart & Goldsmith, 2007). Demikian 

pula pada penelitian ini membuktikan bahwa konsumen berrybenka yang 

didominasi oleh kalangan gen Y menganggap bahwa belanja di berrybenka tidak 

memilki risiko yang tinggi dimana hal tersebut dapat ditunjukkan dari nilai 

average variabel perceived risk pada pembahasan sebelumnya. 
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4.6 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisa dan penelitian maka dapat diberikan implikasi 

manajerial untuk perusahaan fashion e-commerce berrybenka. Berikut adalah 

implikasi manajerial kepada Berrybenka:  

1. Sikap belanja online konsumen pada hasil penelitian ini memiliki pengaruh 

paling besar terhadap niat beli konsumen. Hal tersebut ditunjukkan bahwa 

attitude towards online shopping memilki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap purchase intention. Dengan nilai estimasi yang kuat sebesar 0.575, 

berrybenka harus mempertahankan dan meningkatkan niat beli konsumen 

dalam berbelanja online dengan membangun reputasi yang baik dan kualitas 

website yang dipercaya. Peningkatan kepercayaan konsumen terhadap 

reputasi perusahaan dapat dilakukan melalui ulasan atau review pada website 

berrybenka atau situs website tertentu. Meningkatkan kualitas website dapat 

dilakukan dengan meningkatkan platform e-commerce berrybenka yang 

terdiri dari berbagai aspek sehingga platform tersebut mampu mengarahkan 

dan membantu konsumen dalam berbelanja online lebih mudah, efektif, dan 

efisien. 

2. Keamanan dan privasi merupakan dimensi dalam kualitas website. Keamanan 

dan privasi pada hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang cukup besar 

terhadap sikap belanja online konsumen. Security/privacy terbukti memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap attitude towards online shopping. 

Keamanan yang telah dijamin oleh berrybenka atas informasi yang lengkap 
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pada situs website secara langsung dapat mempengaruhi sikap belanja online 

konsumen. Dengan hasil estimasi sebesar 0.360, berrybenka harus tetap 

mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan privasi 

konsumen dengan menjamin keamanan informasi dan transaksi yang 

dilakukan oleh konsumen. Untuk menjamin keamanan konsumen, berrybenka 

harus memilki platform e-commerce yang menyediakan fitur privasi dan 

keamanan.  

3. Pemenuhan kebutuhan dan kehandalan pada hasil penelitian ini menunjukkan 

pengaruh yang cukup besar pada sikap belanja online konsumen terhadap 

website berrybenka.  Fulfillment/reliability terbukti memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap attitude towards online shopping. Untuk memenuhi 

harapan konsumen atas produk yang sudah dibeli, berrybenka melakukan 

pengiriman produk tepat waktu sampai ke konsumen dengan packaging setiap 

paketan yang di desain cukup elegan namun dapat menjadi daya tarik 

konsumen. Nilai estimasi yang kuat sebesar 0.245, melalui pemenuhan 

kebutuhan, berrybenka harus mempertahankan kualitas pengiriman produk 

dengan memberikan informasi produk yang terbukti otentikasinya. Salah satu 

bentuk peningkatan reliabilitas yang dapat dilakukan berrybenka adalah 

dengan mendesain packaging produk yang dibeli konsumen dengan 

packaging yang sesuai dengan hari raya, hari spesial, atau event tertentu 

misalnya pada saat valentine’s day berrybenka dapat mendesain packaging 

dengan nuansa berwarna pink.  
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4. Dimensi selanjutnya dari kualitas website dapat dilihat dari customer service. 

Pelayanan konsumen pada hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif 

terhadap sikap belanja online konsumen. Customer service terbukti memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap attitude towards online shopping. 

Sebagai perusahaan fashion e-commerce, berrybenka memberikan 

kenyamanan dan kecepatan dalam berbelanja serta pelayanan yang 

berorientasi kepada konsumen. Customer service berrybenka dinilai cepat dan 

responsif dalam merespon konsumen. Dengan nilai estimasi sebesar 0.215, 

berrybenka harus mempertahankan responsiveness untuk mendorong 

konsumen belanja online. Pelayanan konsumen dapat lebih di kembangkan  

perusahaan berrybenka dengan melayani konsumen melalui berbagai media 

sosial seperti live chat, direct messages instagram, whatsapp, dan LINE 

sebagai media komunikasi antara perusahaan, partnership, dan konsumen. 

5. Reputasi merupakan faktor ekstrinsik yang dapat menciptakan sikap belanja 

online konsumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa reputation 

memilki pengaruh positif terhadap attitude towards online shopping. Dengan 

nilai estimate sebesar 0.203, berrybenka harus tetap mempertahankan reputasi 

perusahaan dengan membangun dan mengembangkan image positif dan 

platform e-commerce berrybenka. Untuk lebih membangun reputasi dan 

image positif terhadap perusahaan, pada platform website berrybenka dapat 

ditambahkan fitur ulasan atau review mengenai produk yang telah dibeli oleh 

konsumen. Dengan menulis review, secara langsung ataupun tidak langsung 

dapat dibaca oleh perusahaan dan konsumen yang mengunjungi situs website. 
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Selain itu, dengan ulasan tersebut, berrybenka dapat melakukan perbaikan dan 

pengembangan lebih baik lagi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen 

dan mendorong sikap belanja online pada website. 

6. Dimensi dari kualitas webiste merupakan faktor intrinsik perusahaan. Website 

design berrybenka terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

attitude towards online shopping. Tampilan website berrybenka yang 

memadupadankan warna-warna yang menarik dapat mendorong konsumen 

untuk belanja online pada website tersebut. Hasil penelitian desain website 

terhadap attitude towards online shopping memilki angka estimasi sebesar 

0.101. Dengan hasil tersebut, berrybenka harus tetap merancang dan 

mengelola desain website untuk mendorong konsumen dalam berbelanja 

online. Berrybenka sebagai perusahaan fashion e-commerce harus lebih 

menonjolkan tampilan website yang mampu menarik perhatian konsumen. 

Tampilan website yang menarik dapat dilakukan dengan menyesuaikan 

perpaduan warna, tampilan model busana, dan fashion season tertentu. 

Dengan tampilan desain yang menarik, maka dapat meningkatkan 

pengalaman dan kenyamanan belanja online konsumen pada website 

berrybenka sehingga akan memunculkan sikap konsumen terhadap belanja 

online. 

7. Selain berpengaruh positif terhadap sikap belanja online, pemenuhan 

kebutuhan dan kehandalan pada hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh 

negatif terhadap persepsi risiko. Fulfillment/reliability terbukti memiliki 
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pengaruh negatif terhadap perceived risk. Dengan nilai estimasi -0.485, 

perusahaan berrybenka harus dapat menciptakan sistem yang memfokuskan 

pada pengiriman produk lebih cepat dengan bekerja sama kemitraan logistik 

dan meningkatkan platform e-commerce untuk memberikan akurasi informasi 

dan promosi tentang produk. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  

 Pada sub bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis dan 

pembahasan pada penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membuktikan hubungan variabel reputation, website design, fulfillment/reliability, 

customer service, dan security/privacy terhadap attitude towards online shopping 

dan peceived risk. Kemudian membuktikan variabel attitude towards online 

shopping dan perceived risk terhadap purchase intention. Berdasarkan hasil 

analisis yang telah dijelaskan, pada penelitian ini menunjukkan 7 hipotesis 

terbukti berpengaruh signifikan dan 6 hipotesis terbukti tidak memilki pengaruh. 

Dalam pengujian hipotesis, maka dapat disumpulkan bahwa: 

1. Reputation terbukti memilki pengaruh positif terhadap Attitude towards 

Online Shopping pada hasil penelitian ini 

2. Reputation terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap Peceived Risk pada 

hasil penelitian ini 

3. Website Design terbukti memilki pengaruh positif signifikan terhadap Attitude 

towards Online Shopping pada hasil penelitian ini 

4. Website Design terbukti tidak memilki pengaruh terhadap Perceived Risk pada 

hasil penelitian 
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5. Fulfillment/Reliability terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Attitude towards Online Shopping pada hasil penelitian ini 

6. Fulfillment/Reliability terbukti memiliki penaruh negatif terhadap Perceived 

Risk pada hasil penelitian ini 

7. Customer Service terbukti memilki pengaruh positif signifikan terhadap 

Attitude towards Online Shopping pada hasil penelitian ini 

8. Customer Service tidak terbukti memilki pengaruh terhadap Perceived Risk 

pada hasil penelitian ini 

9. Security/Privacy terbukti memilki pengaruh positif signifikan terhadap 

Attitude towards Online Shopping pada hasil penelitian ini 

10. Security/Privacy tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap Perceived Risk 

pada hasil penelitian ini 

11. Attitude towards Online Shopping terbukti memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap Purchase Intention pada hasil penelitian ini 

12. Perceived Risk terbukti tidak memilki pengaruh terhadap Purchase Intention 

pada hasil penelitian ini 

13. Perceived Risk terbukti tidak memilki pengaruh terhadap Attitude towards 

Online Shopping pada penelitian ini 

5.2 Saran 

 Hasil analisis, pembahasan, implikasi manajerial, dan kesimpulan dari 

penelitian ini dapat dijadikan saran untuk perusahaan berrybenka. Saran tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap belanja online 

khususnya pada website berrybenka sehingga dapat membangun reputasi 
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perusahaan yang baik dimata konsumen. Selain itu, berrybenka juga dapat 

meningkatkan kualitas website yang dapat memunculkan sikap konsumen 

terhadap belanja online. Berikut saran yang dapat diberikan kepada perusahaan 

berrybenka dan untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1) Bagi Perusahaan Berrybenka 

a) Berrybenka perlu meningkatkan platform e-commerce untuk menunjang 

segala aktivitas perdagangan elektronik. Platform e-commerce tersebut 

harus dapat menunjang segala aktivitas belanja online yang terdiri dari 

berbagai aspek-aspek penting. Aspek tersebut diantaranya seperti 

memberikan ulasan atau review pada website berrybenka untuk 

meyakinkan konsumen terhadap reputasi perusahaan dan menambahkan 

fitur privasi dan keamanan pada platform berrybenka untuk meningkatkan 

keamanan dan kenyamanan saat berbelanja. Dengan platform e-commerce 

yang terdiri dari fitur yang lengkap dan terpercaya, dapat mendorong 

konsumen untuk melakukan belanja online setiap saat. 

2) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti 

tema tentang fashion e-commerce di Indonesia adalah sebagai berikut:  

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti 

tema tentang fashion e-commerce di Indonesia adalah sebagai berikut:  

a) Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengukuran kualitas website dengan 

menggunakan beberapa pengukuran seperti WebQual. Dengan 

menggunakan pengukuran WebQual, peneliti dapat mengukur persepsi 
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konsumen tentang kualitas situs website yang dapat dilihat dari ease of use 

dan usefulness dengan dimensi-dimensi yang dapat mengidentifikasi 

aspek-aspek situs website yang mudah digunakan sehingga dapat 

mempengaruhi perilaku konsumen seperti niat pembelian. Selanjutnya, 

peneliti juga dapat menggunakan pengukuran SiteQual dimana 

pengukuran ini digunakan untuk mengembangkan cara pengukuran 

kualitas situs website yang dirasakam oleh konsumen dengan menekankan 

tiga aspek utama yang mengutamakan kepentingan dan kualitas 

konsumen. Terakhir, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan 

pengukuran dengan menggunakan EsQ dimana pengukuran ini 

memberikan kualitas pelayanan kepada konsumen yang superior dan 

bagaimana konsumen memandang dan mengevaluasi kualitas pelayanan 

secara online. Pengukuran ini juga dapat digunakan ntuk melakukan 

pembelian, belanja, serta pengiriman produk dan layanan. 

b) Pada penelitian ini, variabel perceived risk dianggap tidak bekerja 

terhadap beberapa variabel endogen dan eksogen. Tidak bekerjanya 

variabel perceived risk disebabkan oleh beberapa dugaan salah satunya 

terkait indikator variabel perceived risk yang menyebabkan variabel 

menjadi bias. Selain itu, responden pada penelitian ini menganggap bahwa 

belanja online di berrybenka tidak memilki risiko yang tinggi. Sehingga 

hal tersebut menyebabkan tidak bekerjanya variabel perceived risk 

terhadap beberapa variabel lainnya. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti 

menyarankan untuk memfokuskan pembahasan variabel perceived risk 

Peran Reputasi dan Kualitas..., Agnes Ajeng Galih Pramudita, Ma.-IBS, 2017



108 

 

 
Indonesia Banking School 

dengan membatasi permasalahan variabel persepsi risiko pada risiko 

terkait transaksi pembayaran. Peneliti selanjutnya juga tetap dapat 

menggunakan variabel perceived risk untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh persepsi risiko konsumen terhadap belanja online pada toko 

online shopping lainnya dengan responden yang berbeda sehingga 

diharapkan variabel ini dapat bekerja terhadap variabel lainnya. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pretest 

1. Reputation 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .678 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 51.955 

Df 3 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

    

Anti-image Covariance  .252 -.188 -.041 
 -.188 .229 -.115 
 -.041 -.115 .579 

Anti-image Correlation  .640a -.780 -.108 
 -.780 .621a -.316 
 -.108 -.316 .873a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrix
a 

 

Component 

1 
 .923 
 .940 
 .820 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

2. Website Design 

                    

                       KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .812 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 67.526 

Df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

     

Anti-image Covariance  .402 -.059 -.126 -.141 
 -.059 .305 -.162 -.154 
 -.126 -.162 .400 .004 
 -.141 -.154 .004 .391 

Anti-image Correlation  .849a -.170 -.314 -.355 
 -.170 .781a -.465 -.446 
 -.314 -.465 .813a .011 
 -.355 -.446 .011 .810a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrix
a 

 

Component 

1 
 .873 
 .908 
 .860 
 .865 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

3. Fulfillment/Reliability 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .684 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 35.263 

Df 3 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

    

Anti-image Covariance  .582 -.206 -.062 
 -.206 .379 -.251 
 -.062 -.251 .462 

Anti-image Correlation  .770a -.438 -.119 
 -.438 .631a -.599 
 -.119 -.599 .685a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrix
a 

 

Component 

1 
 .823 
 .914 
 .869 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

4. Customer Service 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .763 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 62.079 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

    

Anti-image Covariance  .306 -.126 -.115 
 -.126 .269 -.139 
 -.115 -.139 .282 

Anti-image Correlation  .785a -.439 -.390 
 -.439 .745a -.504 
 -.390 -.504 .760a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrix
a 

 

Component 

1 
 .926 
 .937 
 .932 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peran Reputasi dan Kualitas..., Agnes Ajeng Galih Pramudita, Ma.-IBS, 2017



Lampiran 3 
 

133 

 

Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

5. Security/Privacy 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .710 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 35.435 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

    

Anti-image Covariance  .447 -.119 -.244 
 -.119 .573 -.178 
 -.244 -.178 .410 

Anti-image Correlation  .695a -.236 -.569 
 -.236 .794a -.367 
 -.569 -.367 .667a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrix
a 

 

Component 

1 
 .883 
 .836 
 .902 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

6. Attitude Towards Online Shopping 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .748 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 50.771 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

    

Anti-image Covariance  .331 -.133 -.179 
 -.133 .405 -.136 
 -.179 -.136 .328 

Anti-image Correlation  .728a -.363 -.545 
 -.363 .797a -.374 
 -.545 -.374 .725a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrix
a 

 

Component 

1 
 .920 
 .896 
 .921 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

7. Perceived Risk 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .748 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 50.873 

Df 3 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

    

Anti-image Covariance  .318 -.151 -.176 
 -.151 .395 -.120 
 -.176 -.120 .348 

Anti-image Correlation  .716a -.427 -.530 
 -.427 .789a -.325 
 -.530 -.325 .745a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrix
a 

 

Component 

1 
 .925 
 .899 
 .914 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas Pretest (Lanjutan) 

8. Purchase Intention 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .769 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 40.097 

Df 6 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

     

Anti-image Covariance  .460 -.026 -.240 -.168 
 -.026 .676 -.153 -.159 
 -.240 -.153 .459 -.072 
 -.168 -.159 -.072 .595 

Anti-image Correlation  .727a -.047 -.521 -.320 
 -.047 .830a -.275 -.251 
 -.521 -.275 .736a -.138 
 -.320 -.251 -.138 .820a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 

Component Matrix
a 

 

Component 

1 
 .847 
 .735 
 .854 
 .796 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
    
 

Peran Reputasi dan Kualitas..., Agnes Ajeng Galih Pramudita, Ma.-IBS, 2017



Lampiran 4 
 

136 

 

Lampiran 3: Hasil Uji Reliabilitas Pretest 
 

1. Reputation 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.873 3 
 

2. Website Design 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.897 4 
 

3. Fulfillment/Reliability 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.828 3 
 

4. Customer Service 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.921 3 
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Lampiran 3: Hasil Uji Reliabilitas Pretest (Lanjutan) 
 

5. Security/Privacy 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.843 3 
 

6. Attitude Towards Online Shopping 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.896 3 
 

7. Perceived Risk 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.898 3 
 

8. Purchase Intention 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.898 3 
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Lampiran 4a: Measurement Model Fit 
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Lampiran 4b: Output Standardized Regression Weight 

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

REP3 <--- REP ,769 

REP2 <--- REP ,902 

REP1 <--- REP ,837 

WD4 <--- WD ,868 

WD3 <--- WD ,864 

WD2 <--- WD ,879 

WD1 <--- WD ,851 

FR3 <--- FR ,793 

FR2 <--- FR ,811 

FR1 <--- FR ,813 

CS3 <--- CS ,880 

CS2 <--- CS ,905 

CS1 <--- CS ,868 

SP3 <--- SP ,885 

SP2 <--- SP ,884 

SP1 <--- SP ,872 

ATT3 <--- ATT ,867 

ATT2 <--- ATT ,890 

ATT1 <--- ATT ,914 

PR3 <--- PR ,894 

PR2 <--- PR ,863 

PR1 <--- PR ,950 

PI4 <--- PI ,827 

PI3 <--- PI ,843 

PI2 <--- PI ,718 

PI1 <--- PI ,584 
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Lampiran 5a: Overall Model Fit 
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Lampiran 5b: Output Standardized Regression Weight (Overall Model Fit) 

 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

PR <--- REP ,101 ,162 ,624 ,533  

PR <--- WD -,037 ,130 -,281 ,778  

PR <--- FR -,485 ,147 -3,290 ,001  

PR <--- CS ,325 ,134 2,430 ,015  

PR <--- SP -,166 ,131 -1,265 ,206  

ATT <--- REP ,203 ,065 3,120 ,002  

ATT <--- WD ,198 ,052 3,844 ***  

ATT <--- FR ,245 ,062 3,978 ***  

ATT <--- CS ,215 ,054 3,982 ***  

ATT <--- SP ,360 ,056 6,391 ***  

ATT <--- PR ,035 ,037 ,940 ,347  

PI <--- ATT ,575 ,136 4,233 ***  

PI <--- PR ,033 ,042 ,801 ,423  

REP3 <--- REP 1,000     

REP2 <--- REP 1,497 ,164 9,142 ***  

REP1 <--- REP 1,396 ,154 9,086 ***  

WD4 <--- WD 1,000     

WD3 <--- WD 1,037 ,081 12,801 ***  

WD2 <--- WD ,990 ,076 13,005 ***  

WD1 <--- WD ,985 ,081 12,115 ***  

FR3 <--- FR 1,000     

FR2 <--- FR 1,088 ,119 9,109 ***  

FR1 <--- FR ,932 ,112 8,302 ***  

CS3 <--- CS 1,000     

CS2 <--- CS 1,122 ,081 13,921 ***  

CS1 <--- CS ,977 ,075 12,944 ***  

SP3 <--- SP 1,000     

SP2 <--- SP ,981 ,073 13,405 ***  

SP1 <--- SP 1,027 ,077 13,370 ***  

ATT1 <--- ATT 1,000     

ATT2 <--- ATT 1,037 ,114 9,071 ***  

ATT3 <--- ATT 1,006 ,118 8,559 ***  

PR3 <--- PR 1,000     

PR2 <--- PR ,969 ,066 14,731 ***  

PR1 <--- PR 1,107 ,064 17,418 ***  

PI1 <--- PI 1,000     

PI2 <--- PI ,982 ,201 4,899 ***  

PI3 <--- PI 1,303 ,242 5,394 ***  

PI4 <--- PI 1,259 ,235 5,356 ***  
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Lampiran 5c: Model Fit Summary 

 

Notes for Model (Default Model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 377 

Number of distinct parameters to be estimated: 91 

Degrees of freedom (377 - 91): 286 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 983,575 

Degrees of freedom = 286 

Probability level = ,000 

 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 91 983,575 286 ,000 3,439 

Saturated model 377 ,000 0   

Independence model 52 3344,751 325 ,000 10,292 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,706 ,666 ,772 ,737 ,769 

Saturated model 1,000  1,000  1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,138 ,128 ,147 ,000 

Independence model ,268 ,260 ,277 ,000 
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Lampiran 6: Nilai Variabel Perceived Risk 

 

Responden PR1 PR2 PR3 

1 3 3 3 

2 2 3 5 

3 3 4 4 

4 5 5 5 

5 5 3 3 

6 1 4 1 

7 5 4 4 

8 2 3 3 

9 2 3 3 

10 2 2 1 

11 2 1 2 

12 2 3 1 

13 2 2 2 

14 6 6 6 

15 3 3 3 

16 1 1 1 

17 4 4 4 

18 1 3 1 

19 4 4 3 

20 2 2 3 

21 3 3 2 

22 3 2 1 

23 6 6 6 

24 1 2 2 

25 3 2 3 

26 3 4 4 

27 3 5 2 

28 5 5 5 

29 4 4 4 

30 5 5 5 

31 4 4 4 

32 5 5 4 

33 1 1 1 

34 3 3 6 

Peran Reputasi dan Kualitas..., Agnes Ajeng Galih Pramudita, Ma.-IBS, 2017



Lampiran 6 
 

144 

 

Lampiran 6: Nilai Variabel Perceived Risk (Lanjutan) 

 

Responden PR1 PR2 PR3 

35 1 1 2 

36 1 3 3 

37 5 5 5 

38 2 2 2 

39 4 4 3 

40 3 4 3 

41 3 3 6 

42 3 3 3 

43 1 1 1 

44 4 4 3 

45 1 2 2 

46 3 3 3 

47 7 7 7 

48 3 3 3 

49 6 5 5 

50 5 5 5 

51 7 7 7 

52 4 4 4 

53 4 4 4 

54 2 2 2 

55 2 5 2 

56 3 4 3 

57 5 5 5 

58 4 4 4 

59 3 3 4 

60 4 3 4 

61 2 3 2 

62 2 4 2 

63 4 5 3 

64 2 2 2 

65 2 2 2 

66 7 7 6 

67 5 5 5 

68 3 3 2 

69 4 4 4 
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Lampiran 6: Nilai Variabel Perceived Risk (Lanjutan) 

  

Responden PR1 PR2 PR3 

70 4 4 4 

71 1 1 1 

72 3 4 4 

73 3 3 4 

74 6 6 6 

75 2 2 2 

76 6 6 5 

77 2 5 4 

78 5 6 7 

79 4 5 4 

80 4 3 3 

81 2 5 2 

82 3 4 4 

83 5 5 4 

84 4 5 4 

85 2 2 2 

86 2 2 3 

87 3 5 5 

88 6 5 5 

89 6 4 5 

90 5 4 4 

91 6 7 6 

92 1 2 2 

93 3 3 3 

94 4 5 4 

95 1 1 1 

96 1 2 1 

97 1 1 1 

98 1 1 1 

99 5 5 5 

100 3 3 2 

101 3 2 3 

102 1 1 1 

103 2 2 3 

104 7 7 7 
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Lampiran 6: Nilai Variabel Perceived Risk (Lanjutan) 

  

Responden PR1 PR2 PR3 

105 2 2 2 

106 3 3 3 

107 3 1 4 

108 2 2 1 

109 2 2 1 

110 5 6 5 

111 3 2 3 

112 2 3 3 

113 1 2 2 

114 2 2 3 

115 2 2 2 

116 1 5 1 

117 4 4 4 

118 3 3 3 

119 3 4 3 

120 6 6 4 

121 2 1 2 

122 4 3 5 

123 1 1 1 

124 3 4 4 

125 6 5 5 

126 6 6 5 

127 1 1 1 

128 5 3 4 

129 2 2 1 

130 3 3 3 
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