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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 Modelling (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 impact 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 

1. PENDAHULUAN 
  
Perdagangan elektronik atau e-commerce saat ini sedang berkembang pesat di negara Indonesia. 
Sifat internet yang akses globalnya luas telah menjadikannya mode komunikasi yang sangat efektif 
antara bisnis dan konsumen dalam perdagangan elektronik (Rowley, 2001). 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. 

Reputasi perusahaan merupakan persepsi konsumen mengenai suatu kualitas yang dihubungkan 
dengan nama perusahaan (Keller & Aaker, 1998). Reputasi memiliki peran sebagai sumber 
potensial dan dianggap sebagai keunggulan kompetitif (Hall, 1993). Reputasi yang baik akan 
menghasilkan kepercayaan dan sikap konsumen secara langsung terhadap belanja online (Aaker, 
2004). 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 dengan 
mengandalkan informasi dari website yang menjual produk dan jasa tersebut  (Zhang et al., 2011). 
Reputasi dan kualitas website merupakan faktor ekstrinsik dan intrinsik yang dapat memengaruhi 
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keputusan pembelian online konsumen. Niat beli konsumen atau purchase intention dapat muncul 
tergantung pada perilaku konsumen dan persepsi risiko terhadap belanja online (Kim & Lennon, 
2013). Risiko 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. Tipe bisnis ini memberikan serta menampilkan 
berbagai jenis dan variasi produk yang konsumen dapat lihat secara visual dengan akurasi 
deskripsi produk yang sesuai. 

   !  
  Gambar 1.3 Product Category Most Purchased Online in Indonesia in 2014 
      Sumber: yStats.com 

Gambar 1.3 menunjukkan kategori produk yang diminati dan sering dibeli oleh konsumen pada 
perdagangan elektronik di Indonesia pada tahun 2014. 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 merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan social media 
sebagai media komunikasi dan bergerak di bidang fashion e-commerce dengan website bernama 
berrybenka.com. Pada penelitian ini, 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). 

2. LANDASAN TEORI 

Online Shopping Behavior 
Teori Planned Behavior merupakan model umum untuk menjelaskan hubungan antara perilaku 
konsumen dengan kepercayaan, sikap, dan niat (Schifter & Ajzen, 1985). Perilaku belanja online 
(disebut juga pembelian secara online) mengacu pada proses pembelian produk atau jasa melalui 
internet. 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. 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. 
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Reputation terhadap Attitude towards Online Shopping 

Reputasi dapat memberikan nilai positif bagi perusahaan. Kesuksesan perusahaan dalam 
membangun reputasi yang baik akan mewujudkan sikap konsumen secara langsung terhadap 
belanja online (Aaker, 2004). Semakin baik reputasi perusahaan, semakin besar kemungkinan 
konsumen berasumsi bahwa produk yang dihasilkan dan layanan yang ditawarkan oleh 
perusahaan lebih baik (Dolphin, 2004). Maka dapat dibentuk hipotesis: 

H1: Reputation berpengaruh positif terhadap Attitude towards Online Shopping 

Reputation terhadap Perceived Risk 

Reputasi memainkan peran penting dalam memprediksi respon konsumen terhadap perusahaan 
sebagai faktor yang menentukan kesediaan konsumen untuk membeli produk melalui website. 
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). 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). Maka 
dapat dibentuk hipotesis: 

H2: Reputation berpengaruh negatif terhadap Perceived Risk 

Website Design terhadap Attitude towards Online Shopping 

Dalam konteks perdagangan elektronik menunjukkan bahwa situs website dapat mempengaruhi 
sikap belanja konsumen secara online (Mummalaneni, 2005). Tampilan visual situs website dapat 
mempengaruhi penilaian konsumen akan kepercayaan pada perusahaan (Pengnate & Sarathy, 
2017). 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. Maka dapat dibentuk hipotesis: 

H3a: Website Design berpengaruh positif terhadap Attitude towards Online Shopping 

Website Design terhadap Perceived Risk 

Keyakinan konsumen mengenai kualitas yang baik dari suatu website dapat mengurangi persepsi 
konsumen terhadap risiko (Kim & Lennon, 2013). Persepsi risiko dianggap sebagai konsep dasar 
perilaku konsumen dan sering digunakan untuk menjelaskan risiko yang dirasakan oleh 
konsumen. 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). Maka dapat dibentuk hipotesis: 

H4a: Website Design berpengaruh negatif terhadap Perceived Risk 

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). Pemenuhan dan kehandalan merupakan faktor yang paling 
penting dalam meningkatkan kepuasan konsumen dan sikap belanja konsumen secara online 
(Wolfinbarger & Gilly, 2003). Maka dapat dibentuk hipotesis: 

H3b: Fulfillment/reliability berpengaruh positif terhadap Attitude towards Online Shopping 

�3
Peran Reputasi dan Kualitas..., Agnes Ajeng Galih Pramudita, Ma.-IBS, 2017



Fulfillment/Reliability terhadap Perceived Risk 

Pada situs website, informasi mengenai detail produk harus ditampilkan dengan jelas dan terbukti 
otentikasinya. Perusahaan harus 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). 

H4b: Fulfillment/reliability berpengaruh negatif signifikan terhadap Perceived Risk 

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). Pelayanan konsumen berkualitas tinggi seperti 
responsiveness cenderung mempengaruhi pengembangan sikap belanja konsumen sebagai 
perasaan positif atau negatif 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). Maka dapat dibentuk hipotesis: 

H3c: Customer Service berpengaruh positif terhadap Attitude towards Online Shopping 

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. Sebagai 
perusahaan penyedia produk dan jasa yang dibutuhkan konsumen, pelayanan sangat penting 
diterapkan. Kualitas yang dirasakan penyedia 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). Maka dapat dibentuk 
hipotesis: 

H4c: Customer Service berpengaruh negatif terhadap Perceived Risk 

Security/Privacy terhadap Attitude towards Online Shopping 

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). Maka dapat dibentuk hipotesis: 

H3d: Security/privacy berpengaruh positif signifikan terhadap  
Attitude towards Online Shopping 

Security/Privacy terhadap Perceived Risk 

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). 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 untuk memunculkan sikap pembelian konsumen. Maka dapat dibentuk hipotesis: 

H4d: Security/Privacy berpengaruh negatif terhadap Perceived Risk 
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Attitude towards Online Shopping terhadap Purchase Intention 

Pembelian melalui internet merupakan salah satu bentuk belanja paling efektif dan efisien 
(Messinger, 2001). Sikap terhadap kebiasaan berbelanja memiliki pengaruh yang signfikan 
terhadap niat pembelian. Niat beli secara online mencerminkan keinginan konsumen untuk 
melakukan pembelian melalui website. (Evans, Christiansen, & Gill, 1996). Maka dapat dibentuk 
hipotesis: 

H5: Attitude towards Online Shopping positif berpengaruh terhadap Purchase Intention 

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. Maka dapat dibentuk hipotesis: 

H6: Perceived Risk beprengaruh negatif terhadap Purchase intention 

Perceived Risk terhadap Attitude towards Online Shopping 

Persepsi risiko pada gilirannya, secara negatif akan mempengaruhi sikap terhadap belanja secara 
online. Semakin seseorang mempercayai perusahaan e-commerce, semakin sedikit konsumen 
yang akan merasakan risiko terkait dengan pembelian secara online. Kepercayaan terhadap 
perusahaan e-commerce dapat secara langsung mempengaruhi sikap konsumen (Jarvenpaa et 
al., 1999). Risiko yang dirasakan konsumen dalam konteks pengambilan keputusan pembelian 
dapat mempengaruhi perilaku pembelian (Sarkar & Khare, 2017). Maka dapat dibentuk hipotesis: 

H7: Perceived Risk berpengaruh negatif terhadap Attitude towards Online Shopping 

!  
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

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. 
Berrybenka memiliki tujuan untuk menjadi fashion e-commerce yang kredibel dan terpercaya di 
mata masyarakat Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan survei online kepada responden. 
Target responden untuk penelitian ini 130 responden pria dan wanita yang berada di wilayah 
Indonesia dan pernah melakukan belanja secara online pada toko online shopping berrybenka. 

Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. 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 dengan karakteristik penelitian yang digunakan adalah cross sectional dimana peneliti 
melakukan survei atau pengukuran variabel satu kali dalam satu periode tertentu (Malhotra, 2009). 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Teknik non 
probability yang digunakan adalah convenience sampling. Convenience sampling merupakan 
sebuah teknik sampling non probabilitas yang berupaya untuk memperoleh sampel elemen yang 
mudah (Malhotra, 2009). 

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)

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)

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)

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) 

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

Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SEM. Metode ini digunakan 
untuk melakukan analisis struktur kovarians dan menjelaskan kasualitas diantara konstruk. Aplikasi 
yang akan digunakan untuk mengolah data dan analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS. 
Variabel indikator merupakan variabel teramati atau variabel terukur yamg dapat diamati. Terdapat 
26 indikator pertanyaan pada metode survei kuesioner yang juga merupakan variabel teramati 
(Hair et al., 2010). 

Terdapat beberapa tahapan dalam menggunakan metode SEM diantaranya spesifikasi, 
identifikasi, estimasi,  dan uji kecocokan (testing fit). Tahap berikutnya akan dilakukan pengujian 
validitas dan reliabilitas terhadap 30 responden dengan menggunakan IBM SPSS 23 dan 
selanjutnya pengujian validitas dan reliabilitas terhadap 130 responden dengan menggunakan IBM 
SPSS AMOS 22. Apabila sudah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas, maka selanjutnya 
dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui signifikansi dari hubungan sebab akibat 
yang ada dalam model secara keseluruhan (Hair et al., 2010). 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

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. Adapun mayoritas pekerjaan 
responden sebagai pelajar/mahasiswa dengan pendidikan terakhir SMA/Sederajat. Generasi muda 
dalam hal ini kalangan pelajar terobsesi untuk melakukan belanja online khususnya dalam bidang 
fashion (Williams & Page, 2011). Jenis kelamin responden didominasi oleh kaum wanita dengan 
rata-rata pengeluaran per bulan sebesar Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000 dan memilki tempat tinggal 
lebih banyak di wialayah Jakarta. 

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)
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Tabel 4.1 Computation Degrees of Freedom 

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

Tabel 4.1 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 yang 
selanjutnya dapat dilakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas terhadap indikator. 
Setelah melakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas indikator, selanjutnya dilakukan uji 
model keseluruhan untuk mengetahui Goodness of Fit dan melihat spesifikasi model dengan data 
sampel. 

Tabel 4.2 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

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

Tabel 4.2 menunjukkan hasil pengujian terhadap Goodness of Fit. Tabel tersebut menjelaskan 
bahwa indeks CMIN/DF memiliki evaluasi model good fit. Indeks CFI dan RMSEA memiliki 
evaluasi model Poor Fit. Setelah mengetahui Goodness of Fit, tahap selanjutnya adalah dilakukan 
hasil pengujian hipotesis atau uji kecocokan keseluruhan yang dijelaskan pada tabel output 
regression berikut: 

Tabel 4.3 Output Regression 

Number of distinct sample moments 377

Number of distinct parameters to be estimated 91

Degrees of freedom 286

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

�10

Hipotesis Estimasi C.R p Kesimpulan

0.203 3.120 0.002 H1 didukung oleh data

0.101 0.624 0.533 H2 tidak didukung oleh data

0.198 3.844  *** H3a didukung oleh data

-0.037 -0.281 0.778 H4a tidak didukung oleh data

ATT  #   WD

ATT  #   REP

PR  #   WD

PR  #   REP
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Tabel 4.3 Output Regression (Lanjutan) 

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

Tabel 4.4 Nilai Average Variabel Perceived Risk 

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

Tabel 4.4 menunjukkan nilai rata-rata variabel perceived risk yang perhitungannya didapatkan 
dengan cara menjumlahkan seluruh penilaian responden terhadap setiap indikator dan dibagi 
dengan jumlah responden. 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: 

Pengaruh Reputation terhadap Attitude towards Online Shopping 

Berdasarkan hasil analisa membuktikan bahwa hipotesis reputation terbukti memiliki pengaruh 
positif terhadap attitude towards online shopping. 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.  

 PR1 PR2 PR3

Total Nilai 421 451 427
Nilai Average 3.23 3.46 3.28

�11

Hipotesis Estimasi C.R p Kesimpulan

0.245 3.978 *** H3b didukung oleh data

-0.485 -3.290 0.001 H4b didukung oleh data

0.215 3.982 *** H3c didukung oleh data

0.325 2.430 0.015 H4c tidak didukung oleh data

0.360 6.391 *** H3d didukung oleh data

-0.166 -1.265 0.206 H4d tidak didukung oleh data

0.575 4.233 *** H5 didukung oleh data

0.033 0.801 0.423 H6 tidak didukung oleh data

0.035 0.940 0.347 H7 tidak didukung oleh data

ATT #   FR

PR  #   CS

 PI  #   ATT

ATT  #   CS

PR  #   SP

ATT  #   PR

PR  #   FR

ATT  #   SP

PI  #   PR
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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. 

Pengaruh Reputation terhadap Perceived Risk 

Berdasarkan hasil analisa membuktikan bahwa reputation terbukti tidak memiliki pengaruh 
terhadap perceived risk. Hasil hipotesis ini tidak mendukung teori Ewing et al., 1999 dimana pada 
penelitian tersebut membuktikan bahwa reputasi memiliki pengaruh terhadap persepsi risiko.  

Kecenderungan konsumen untuk belanja online memilki tujuan untuk memperoleh kemudahan 
dalam melakukan transaksi (Torkzadeh & Dhillon, 2002). Selain itu, reputasi perusahaan online 
shopping dinilai memilki pengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada perdagangan elektronik 
(Jarvenpaa et al., 1999). Kemudahan dan kepercayaan konsumen dalam mengakses situs 
website, membuat konsumen cenderung tidak melihat reputasi perusahaan karena faktor tersebut 
dapat memberikan kepuasan konsumen (Ishak, 2008). 

Pengaruh Website Design terhadap Attitude towards Online Shopping 

Berdasarkan hasil analisa membuktikan bahwa website design terbukti memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap attitude towards online shopping. Hubungan variabel website 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. 
Tampilan desain website merupakan salah satu hal yang diperhatikan oleh perusahaan berrybenka 
karena mengacu pada ketertarikan dan kepuasan konsumen yang dibentuk oleh berrybenka.

Pengaruh Website Design terhadap Perceived Risk 

Berdasarkan hasil analisa 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 secara keseluruhan harus dibuat menarik agar konsumen tertarik untuk mengunjungi dan 
menjelajahi situs website (Lohse & Spiller, 1998). Desain yang simple, menarik, dan unik menjadi 
diferensiasi berrybenka terhadap pesaingnya. Kemudahan pada situs website membuat konsumen 
merasa nyaman. 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). 

Pengaruh Fulfillment/Reliability terhadap Attitude towards Online Shopping 

Berdasarkan hasil analisa membuktikan bahwa fulfillment/reliability memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap attitude towards online shopping. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 
Wolfinbarger & Gilly, 2003 yang membuktikan bahwa fulfillment/reliability dapat mempengaruhi 
sikap belanja konsumen secara online.  

Salah satu image yang ingin dibentuk oleh perusahaan berrybenka sebagai fashion e-commerce 
adalah dengan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berbelanja. 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.  
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Pengaruh Fulfillment/Reliability terhadap Perceived Risk 

Berdasarkan hasil analisa membuktikan bahwa hipotesis fulfillment/reliability memiliki pengaruh 
negatif terhadap perceived risk. 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. 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 yang diterima oleh konsumen. 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 

Pengaruh Customer Service terhadap Attitude towards Online Shopping 

Berdasarkan hasil analisa membuktikan bahwa hipotesis customer service memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap attitude towards online shopping. 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 berrybenka 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. Pelayanan 
tersebut dilakukan untuk mengenali produk-produk perusahaan sehingga konsumen dapat 
merasakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan terhadap belanja online di berrybenka. 

Pengaruh Customer Service terhadap Perceived Risk 

Berdasarkan hasil analisa membuktikan bahwa hipotesis customer service tidak memiliki pengaruh 
dengan hasil estimasi tidak negatif terhadap perceived risk. 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. 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. 
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.   

Pengaruh Security/Privacy terhadap Attitude towards Online Shopping 

Berdasarkan hasil analisa membuktikan bahwa security/privacy memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap attitude towards online shopping. 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 seperti ketentuan privasi. 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 transaksi pembayaran. Dengan 
kebijakan tersebut, maka konsumen merasakan keamanan bahwa data dan informasi pribadi yang 
mereka berikan dapat dijamin keamanannya oleh perusahaan. 
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Pengaruh Security/Privacy terhadap Perceived Risk 

Berdasarkan hasil analisa membuktikan bahwa security/privacy terbukti tidak memiliki pengaruh 
terhadap perceived risk. Hasil hipotesis ini tidak mendukung teori Hui et al., 2007 yang 
membuktikan bahwa keamanan dan privasi dapat berpengaruh terhadap persepsi risiko.  

Berrybenka bekerja sama dengan beberapa bank ternama di Indonesia yang memiliki kredibilitas 
baik dalam sistem pembayaran. Perkembangan sistem pembayaran tertentu mengakibatkan 
konsumen tidak terlalu memperhatikan unsur keamanan 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. 

Pengaruh Attitude towards Online Shopping terhadap Purchase Intention 

Berdasarkan hasil analisa membuktikan bahwa hipotesis attitude towards online shopping memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap purchse intention. Penelitian yang dilakukan oleh Evans 
et al., 1996 membuktikan bahwa sikap berbelanja online memiliki pengaruh terhadap niat 
pembelian.  

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.  

Pengaruh Perceived Risk terhadap Purchase Intention 

Berdasarkan hasil analisa membuktikan bahwa  perceived risk terbukti tidak memiliki pengaruh 
terhadap purchase intention. Persepsi risiko konsumen dapat mempengaruhi niat pembelian 
konsumen Park et al., 2005. Namun hasil penelitian ini tidak mendukung teori tersebut.  

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 
karena memiliki nilai average yang cukup rendah pada variabel perceived risk yang sudah 
dijelaskan sebelumnya. 

Pengaruh Perceived Risk terhadap Attitude towards Online Shopping 

Berdasarkan hasil analisa membuktikan bahwa perceived risk terbukti tidak memiliki pengaruh 
terhadap attitude towards online shopping. 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.  

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).  
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan diatas maka pada penelitian ini menunjukkan hasil 7 hipotesis terbukti 
berpengaruh sedangkan 6 hipotesis terbutkti tidak berpengaruh. Dalam pengujian hipotesis, maka 
dapat disimpulkan: 1) Reputation terbukti memilki pengaruh positif terhadap Attitude towards 
Online Shopping. 2) Reputation terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap Peceived Risk. 3) 
Website Design terbukti memilki pengaruh positif signifikan terhadap Attitude towards Online 
Shopping 4) Website Design terbukti tidak memilki pengaruh terhadap Perceived Risk. 5) 
Fulfillment/Reliability terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Attitude towards Online 
Shopping. 6) Fulfillment/Reliability terbukti memiliki penaruh negatif terhadap Perceived Risk. 7) 
Customer Service terbukti memilki pengaruh positif signifikan terhadap Attitude towards Online 
Shopping. 8) Customer Service tidak terbukti memilki pengaruh terhadap Perceived Risk. 9) 
Security/Privacy terbukti memilki pengaruh positif signifikan terhadap Attitude towards Online 
Shopping. 10) Security/Privacy tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap Perceived Risk. 11) 
Attitude towards Online Shopping terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Purchase 
Intention. 12) Perceived Risk terbukti tidak memilki pengaruh terhadap Purchase Intention. 13) 
Perceived Risk terbukti tidak memilki pengaruh terhadap Attitude towards Online Shopping. 

Adapun saran yang diberikan untuk perusahaan berrybenka adalah perusahaan perlu 
meningkatkan platform e-commerce untuk menunjang aktivitas perdagangan. 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.  

Selain untuk perusahaan berrybenka, saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah 
melakukan pengukuran kualitas website dengan menggunakan beberapa pengukuran seperti 
WebQual. Dengan menggunakan pengukuran WebQual, peneliti dapat mengukur persepsi 
konsumen tentang kualitas situs website yang dapat dilihat dari ease of use dan usefulness. 
Peneliti juga dapat menggunakan pengukuran SiteQual dimana pengukuran ini digunakan untuk 
mengembangkan cara pengukuran kualitas situs website yang dirasakan 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. 
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