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ABSTRAK 
 

Niat membeli untuk produk kecantikan seringkali memerlukan 
pemeriksaan fisik sebelum membeli. Oleh karena itu, risiko yang lebih besar 
terkait dengan belanja online untuk produk kecantikan. Sehingga penting untuk 
memeriksa faktor-faktor yang mengurangi berbagai risiko yang dapat 
mempengaruhi niat pembelian online. Penelitian ini menguji dan menganalisis 
pengaruh product brand image dan online store image terhadap purchase 
intention yang di mediasi oleh perceived risk.  

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner online dengan sampel 
yang digunakan sebanyak 125 responden yang belum pernah melakukan 
pembelian online di Sociolla.com yang berada di wilayah Jabodetabek. Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). 

 Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)  Product 
brand image terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap niat pembelian 
online, 2) Online store image terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap niat 
pembelian online. 

Kata Kunci: Product Brand Image, Online Store Image, Perceived Risk, 
Purchase  Intention. 
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ABSTRACT 

Intention to buy for beauty products often requires a physical examination 
before buying. Therefore, a greater risk is related to online shopping for beauty 
products, so it is important to examine factors that reduce various risks that affect 
online purchase intentions. This research examines and analyzes the effect of 
product brand image and online store image on purchase intention mediated by 
perceived risk.  

Data collection method  used in this research is online questionnaire with  
sample of 125 respondents who had never made an online purchase at 
Sociolla.com in Jabodetabek. Data analysis is done by using Structural Equation 
Modelling (SEM). 

 The summary of the result from this research are: 1) Product brand 
image is proven have a positive influence to purchase intention, 2) Online Store 
image is proven have a positive influence to online purchase intention. 

Keywords: Product Brand Image, Online Store Image, Perceived Risk, 
Purchase  Intention. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengguna internet di Indonesia setiap tahun semakin bertambah. Data dari 

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menurut Lembaga 

riset pasar e-marketer, populasi netter Tanah Air mencapai 83.7 juta orang pada 

2014. Pada 2017 e-Marketer memperkirakan netter Indonesia mencapai 112 juta 

orang, yang mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 dimana pertumbuhan jumlah 

pengguna internetnya lebih lamban. Secara keseluruhan, jumlah pengguna internet 

diseluruh dunia diproyeksikan mencapai 3 miliar orang pada 2015. Tiga tahun 

setelahnya, pada 2018 diperkirakan sebanyak 3,6 miliar manusia dibumi akan 

mengakses internet setidaknya sekali tiap satu bulan. (www.kominfo.go.id). 

Tabel 1. Pengguna internet 25 negara teratas dari 2013-2018 

 

Sumber: www.kominfo.go.id 
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Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi 

RI kuartal I-2017 sebesar 5,01%. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama ini 

jika dilihat year on year, ditopang oleh beberapa sektor, salah satunya adalah 

informasi dan komunikasi yang tumbuh 9,01%. Hal itu didorong dengan 

banyaknya jumlah pengguna internet, dan salah satu contohnya adalah transaksi 

online, sehingga sektor informasi dan komunikasi tumbuh. (www.bps.go.id). 

Berdasarkan data dari Beauty Market Survey (BMS), yang diperoleh 

melalui Nielsen dan Euro Monitor, nilai industri kosmetik kecantikan Indonesia 

diperkirakan mencapai Rp. 36 triliun (sekitar USD $ 2,7 miliar) pada tahun 2016, 

naik sekitar 12 persen dari nilai di tahun sebelumnya. Produk kecantikan seperti 

kosmetik terus mengalami pertumbuhan positif karena konsumen Indonesia 

sekarang terbiasa menggunakan make-up dan skincare untuk aktivitas sehari-hari. 

Hal ini didorong dengan adanya peningkatan permintaan untuk produk beauty dan 

personal care di Indonesia. Pendorong utama pertumbuhan ini adalah produk 

perawatan rambut (37 persen), diikuti oleh produk perawatan kulit (32 persen), 

dan make-up (10 persen). Peningkatan produk tersebut didukung dengan sejumlah 

faktor: Make-up semakin menjadi bagian dari gaya hidup wanita Indonesia, 

populasi wanita Indonesia yang sekarang berjumlah lebih dari 130 juta. Semakin 

banyak wanita Indonesia, terutama di daerah perkotaan, kini telah membeli dan 

memakai produk beauty dan personal care. Bahkan pada saat Indonesia 

mengalami perlambatan ekonomi, wanita Indonesia terus membeli produk 

kecantikan. Melihat potensi industri kosmetik, Pemerintah Indonesia 

menempatkan industri ini di antara industri prioritasnya dalam Rencana 
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Pembangunan Industri Nasional hingga 2019. Oleh karena itu, kosmetik telah 

mendapatkan peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. 

(www.indonesia-invesments.com).   

Sociolla sebagai tujuan belanja online tepercaya dan terlengkap di 

Indonesia yang menawarkan produk kecantikan otentik, seperti make up, 

perawatan kulit, perawatan rambut, parfum dan alat kecantikan yang melayani 

wanita di seluruh Indonesia. Kualitas dan keaslian produk kecantikan adalah sama 

pentingnya dengan merawat kulit sendiri, suatu keharusan bagi semua perempuan 

dan Sociolla menanganinya dengan sangat serius. Penggunaan produk kecantikan 

yang tidak asli atau palsu dapat menyebabkan kerusakan kulit permanen. Ini telah 

mendorong Sociolla untuk berkolaborasi langsung dengan distributor nasional dan 

pemilik merek resmi di Indonesia untuk memastikan bahwa setiap produk yang 

dibeli dari Sociolla asli, dengan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (‘BPOM’). Jaminan kualitas penyimpanan produk dilakukan langsung 

oleh manajemen operasi Sociolla sendiri dengan mematuhi standar internasional 

dan panduan penyimpanan oleh pemilik merek. Pelayanan prima adalah 

kebutuhan belanja. Dengan fasilitas penyimpanan sendiri, Sociolla memastikan 

pengiriman produk dilakukan dengan lancar dan pengembalian produk dapat 

diselesaikan tanpa kerumitan. Terinspirasi untuk menjadi penasihat kecantikan 

terpercaya, Sociolla mempersembahkan Beauty Journal, portal media kecantikan 

online yang didedikasikan bagi wanita untuk mengeksplorasi dan 

mengembangkan gaya kecantikan unik mereka sendiri, sambil menerima 

informasi terbaru  tentang  tren dan  perkembangan  merek. (www.sociolla.com). 
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Tabel 1.2 15 besar peta e-commerce di Indonesia 

 

Sumber: www.iprice.co.id. 
 

Berdasarkan tabel hasil ranking yang didapatkan dari website 

www.iprice.co.id yang dapat dilihat pada gambar II dari ke-15 peta e-commerce di 

Indonesia, website toko online www.sociolla.com  menduduki peringkat ke-13, 

apabila dibandingkan dengan  perusahaan online shop lainnya. 

Sociolla sebagai e-ritel memiliki banyak produk di dalamnya. Verhagen & 

van Dolen, (2009), mengemukakan bahwa kualitas website merupakan salah satu 

bagian dari online store image, sehingga muncul niat beli pada benak masyarakat. 
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Niat beli akan memberi pemilik toko online terhadap wawasan komprehensif yang 

dapat mereka gunakan untuk meningkatkan niat pengunjung mereka untuk 

membeli (Chen & Teng, 2013).  

Store image merupakan faktor penting bagi konsumen dalam pemilihan 

toko dan dapat menjadi penyebab dalam pembentukan loyalitas pada toko (Yoo & 

Chang, 2005). Store image dalam dunia internet sering dikenal dengan online 

store image. Online store image sendiri mengandung pengertian yang tidak jauh 

berbeda dengan online store pada umumnya yaitu suatu persepsi konsumen 

mengenai sebuah toko online (Van der Heijden & Verhagen, 2004). Online store 

image dalam penelitian ini juga didefinisikan sebagai persepsi konsumen 

mengenai sifat, fungsi dan psikologi yang mempengaruhi perilaku mereka saat 

mereka berinteraksi dengan  toko online (Chen & Teng, 2013). 

Store image merupakan salah satu faktor penting dalam proses keputusan 

pembelian oleh konsumen. Store image dipengaruhi oleh kualitas produk, lalu 

selanjutnya, store image lah yang menjadi kunci utama konsumen saat sebelum 

melakukan keputusan pembelian produk (Ekonomika, Bisnis, & Diponegoro, 

2016). 

Keller, (1993) product brand image juga merupakan salah satu faktor yang 

harus diperhatikan dalam menarik niat beli masyarakat. Product brand image 

didefinisikan sebagai persepsi tentang merek yang tercermin dari asosiasi merek 

yang ada dalam memori konsumen  (Aghekyan-Simonian et al., 2012). Brand 

image yang semakin baik akan memberikan sikap positif terhadap produk 
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bermerek dan  atributnya. 

Risiko produk digambarkan sebagai kerugian yang dialami konsumen saat 

ekspektasi produk mereka tidak mengaktualisasikan setelah pembelian (Forsythe 

& Shi, 2003). Risiko ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan 

pembelanja online untuk memeriksa produk secara fisik sebelum membeli 

(Bhatnagar, Misra, & Rao, 2000), dan risiko produk yang dirasakan konsumen 

cenderung meningkat bila informasi yang diinginkan mengenai produk terbatas, 

bila harganya tinggi, dan ketika konsumen tidak dapat mengevaluasi produk 

secara memadai (Forsythe & Shi, 2003). Risiko produk pun bervariasi di antara 

kategori produk dan saluran ritel.  

Konsumen sering memandang tingkat risiko dari segi merek produk atau 

toko yang memiliki reputasi baik sebagai sarana untuk mengurangi ketidakpastian 

mereka (Derbaix, 1983). Konsumen merasakan tingkat risiko yang lebih tinggi 

saat berbelanja online dari pada saat berbelanja di saluran tradisional (Bhatnagar 

& Ghose, 2004). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tiga jenis risiko kinerja 

produk, risiko finansial, dan waktu sangat relevan dengan belanja online 

(Forsythe & Shi, 2003). 

Yoo & Chang, (2005) mengklasifikasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan belanja online konsumen, menemukan bahwa risiko 

adalah salah satu konstruksi yang paling banyak diteliti. Namun demikian, 

penelitian tentang risiko yang dirasakan melaporkan temuan yang tidak konsisten. 

Beberapa studi melaporkan adanya hubungan negatif antara risiko yang dirasakan 
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dan niat berbelanja online (Kimery, K.M., 2002), sementara yang lain tidak 

menemukan keterkaitan seperti itu (Liao & Cheung, 2001). Ketidakkonsistenan 

mengenai pengaruh risiko yang dirasakan mungkin karena pemeriksaan hanya 

“risiko keseluruhan” atau konseptualisasi terbatas terhadap konstruk risiko 

(Aghekyan-Simonian et al., 2012). 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis 

mengajukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Product Brand Image dan Online 

Store Image Terhadap Purchase Intention Melalui Mediasi Perceived Risk: Studi 

Pada: Online Store (Sociolla.com). 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian (Aghekyan-Simonian et al., 2012) dan mengujinya pada objek yang 

berbeda. Dimana pada penelitian (Aghekyan-Simonian et al., 2012) menggunakan 

5 variabel yaitu product brand image, online store image, financial risk, time risk, 

product risk, terhadap purchase intention. Konstruk yang terlibat dalam penelitian 

ini adalah exogenous construct dan endogenous construct. Dimana exogenous 

construct adalah product brand image, dan online store image. Sedangkan 

endogenous construct adalah  financial risk, time risk,  dan product risk. 

Sesuai dengan saran (Aghekyan-Simonian et al., 2012) bahwa 

penelitiannya dapat dikembangkan kembali dengan mengganti objek 

penelitiannya yaitu pada e-retailer. Penelitian ini akan diuji pada wanita yang 

berdomisili di Jabodetabek. Adapun objek penelitian yang akan diuji adalah 
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Sociolla.com Menurut (Aghekyan-Simonian et al., 2012) dalam saran penelitian 

lanjutan e-retailer dapat memberikan peningkatan kepercayaan pada temuan 

mengenai peran product brand image dan online store image di lingkungan 

belanja online. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalah  penelitian  sebagai berikut: 

1. Apakah product brand image berpengaruh positif terhadap purchase 

intention? 

2. Apakah online store image berpengaruh positif terhadap purchase 

intention? 

3. Apakah product brand image berpengaruh negatif terhadap product 

risk? 

4. Apakah online store image berpengaruh negatif terhadap product 

risk? 

5. Apakah online store image berpengaruh negatif terhadap financial 

risk? 

6. Apakah  online store image  berpengaruh  negatif  terhadap time risk? 

7. Apakah financial risk berpengaruh negatif terhadap purchase 

intention? 

8. Apakah product risk berpengaruh negatif terhadap purchase 

intention? 

9. Apakah  time risk  berpengaruh positif  terhadap  purchase intention? 
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 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Peneliti ingin mencari tahu apakah variabel-variabel yang diajukan pada 

rumusan memberikan pengaruh positif pada purchase intention. Adapun tujuan 

yang ingin dicapai penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif product brand image 

terhadap  purchase intention. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif online store image 

terhadap  financial risk. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif product brand image 

terhadap  product risk. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif online store image 

terhadap  product risk. 

5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif online store image 

terhadap  financial risk. 

6. Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif online store image 

terhadap  time risk. 

7. Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif financial risk terhadap 

purchase intention. 

8. Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif product risk terhadap 

purchase intention. 

9. Mengetahui dan menganalisis pengaruh negatif time risk terhadap 

purchase intention. 
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 1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini: 

Manfaat Akademik 

Bagi mahasiswa atau akademisi, dapat menambah literatur dalam bidang 

manajemen pemasaran khususnya terkait dengan perilaku konsumen. Bagaimana 

product brand image, online store image mempengaruhi perceived risk (financial 

risk, product risk, time risk) dan purchase intention. 

Manfaat Praktis 

Bagi praktisi yang diharapkan dapat memberikan dampak positif, 

khususnya kepada pembisnis Indonesia yang ingin meningkatkan purchase 

intention  pada e-retail online. 

1. Penilitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pada penelitian 

berikutnya dan dapat menjadi literatur dalam ilmu manajemen 

pemasaran. 

1.6  Sistematika Penulisan 

      Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah: 

  BAB I. PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup    

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi 

akademik dan praktisi. 
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BAB II. LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan mengeai landasan teori, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis yang mencakup variabel product brand image, online store 

image, product risk, financial risk, time risk  dan  purchase intention. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai sasaran objek penelitian, desain penelitian, 

metode pengambilan sampel, variabel dan operasional variabel, teknik 

pengolahan dan analisis data dan  teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV. HASIL PENELITIAN 

 Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, pembahasan hasil 

penelitian yang mencakup kesesuaian dengan landasan teori, argumentasi 

penelitian dan perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis 

pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian serta 

saran  bagi  peneliti  sejenis dan  implikasi  penelitian  praktik yang ada.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Online Shopping 

Internet menawarkan kepada konsumen bukan hanya akses ke sejumlah 

besar informasi tetapi juga cara alternatif untuk melakukan suatu pembelian dari 

yang menunjang kebutuhan sampai keinginan konsumen. Namun, penelitian 

terdahulu telah menemukan bahwa konsumen melakukan lebih banyak pencarian 

informasi di internet daripada pembelian yang sebenarnya. Bila dihubungkan 

dengan gender, meskipun didominasi pria, lebih dari 40% pengguna internet 

adalah wanita dan wanita terdiri dari setengah atau lebih dari separuh pengguna 

baru  (Heppell, Caswell, & Crowder, 2000). 

Penjelajahan online dapat didefinisikan sebagai melihat online barang 

dagangan situs website ritel untuk informasi atau tujuan rekreasi tanpa niat untuk 

membeli. Penjelajahan toko telah ditemukan terkait dengan minat produk, 

pengetahuan produk, pengeluaran produk, kepuasan pembelian, dan untuk 

melayani fungsi informasi, sosial, dan rekreasi (Bloch, Sherrell, & Ridgway, 

1986). 

Store image adalah cara dimana toko didefinisiakan dalam pikiran para 

konsumen, sebagian dengan kualitas fungsional toko dan sebagian oleh pancaran 

atribut psikologis (Moore & Birtwistle, 2004). Konsumen merasakan tingkat 

risiko yang lebih tinggi saat berbelanja online dari pada saat berbelanja di saluran 
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tradisional (Bhatnagar & Ghose, 2004). Penelitian Forsythe & Shi (2003), 

menunjukkan bahwa tiga jenis risiko kinerja produk, risiko finansial, dan waktu 

sangat relevan dengan belanja online. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan 

bahwa fitur situs website yang mengurangi risiko juga mempengaruhi perilaku 

pembelian konsumen. Misalnya, kepercayaan yang lebih tinggi dalam keamanan 

transaksional dan perlindungan informasi rahasia menghasilkan sikap konsumen 

yang lebih positif terhadap pembelian online (Keeney, 1999). Mengingat bahwa 

risiko yang dirasakan telah terbukti mengurangi niat pembelian baik tradisional 

(Grewal, Krishnan, Baker, & Borin, 1998) dan saluran belanja online (Kwon & 

Lennon, 2009), diharapkan bahwa tiga jenis risiko yang dirasakan didefinisikan 

dalam penelitian ini juga akan mengurangi niat pembelian di kalangan pembeli 

online. 

2.1.2  Product Brand Image 

Brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi 

yang mengidentifikasi pembuat atau penjual produk atau layanan. konsumen 

memandang brand sebagai bagian penting dari suatu produk, dan branding dapat 

menambah  nilai  suatu  produk (Kotler Philip, 2009). 

Brand memberi sinyal kepada pelanggan sumber produk, dan melindungi 

pelanggan dan produsen dari pesaing yang akan berusaha menyediakan produk 

yang tampak sama. Brand sudah pasti memegang peran penting dalam sudut 

pandang masyarakat akan suatu produk. Keller (1993), produk brand image 

sering didefinisikan sebagai persepsi tentang brand sebagaimana tercermin dari 

asosiasi  brand  yang  disimpan  dalam  ingatan  konsumen. 
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Brand image melahirkan kepercayaan dan citra positif bagi produk dan 

perusahaan. Produk akan lebih mudah diterima oleh konsumen apabila terbukti 

atau mampu menunjukkan kinerja sesuai dengan komitmen perusahaan (Reid & 

Levy, 2008). Türkyılmaz & Özkan, (2007), mengidentifikasi brand image 

merupakan proses evaluasi yang mengacu pada pengalaman memakai produk oleh 

seorang konsumen. Konsumen melakukan evaluasi dari nilai customization and 

reliability atas produk dan jasa yang diterima oleh mereka. Customization 

diartikan sebagai nilai yang dirasakan oleh konsumen atas kesesuaian barang dan 

jasa dengan harapan dan kebutuhan mereka (Wahyuni, 2013). Reliability akan 

dinilai oleh konsumen dengan melihat dari kinerja, standar dan efisiensi saat 

mempergunakan produk atau jasa tersebut. Kedua unsur inilah yang menjadikan 

suatu produk mampu merubah keputusan pembelian (Weijters, Rangarajan, Falk, 

& Schillewaert, 2007).  

Kemantapan asosiasi brand menghasilkan sikap konsumen yang lebih 

relevan dalam memilih suatu produk. Brand image yang lebih tinggi akan 

menimbulkan sikap konsumen yang  lebih condong terhadap produk bermerek 

dan atributnya. Lebih jauh lagi, product brand image yang tinggi memiliki efek 

positif pada niat pembelian (Belén del Rio, Vázquez, & Iglesias, 2001), dan 

konsumen lebih cenderung berbelanja online untuk produk dengan nama brand 

yang mapan (K. S. Lee & Tan, 2003). 

Cateora, (2013) brand image terbentuk atas beberapa dimensi jangka 

panjang  selama  beberapa  tahun  sejak brand tersebut ada, dimensi tersebut 

yaitu:  
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1. Advertising  

2. Goodwill  

3. Quality evaluations  

4. Product experience 

Kategori produk yang biasanya memerlukan evaluasi fisik, seperti 

pakaian, beberapa informasi yang diinginkan untuk membuat keputusan 

pembelian tidak tersedia secara online. Sehingga, brand image dapat berfungsi 

sebagai pengganti penting untuk informasi atribut produk intrinsik yang tidak 

tersedia secara  online. 

Konsep-konsep brand didefinisikan sebagai makna abstrak brand-unique 

yang biasanya berasal dari konfigurasi fitur produk tertentu dan dari upaya 

perusahaan untuk menciptakan makna dari pengaturan (Park, Milberg, & Lawson, 

1991). Sebuah brand dengan manfaat fungsional adalah yang dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen untuk memecahkan  masalah yang terkait dengan 

konsumsi. Brand dengan manfaat simbolis (atau sosial) adalah yang dirancang 

untuk memenuhi keinginan konsumen untuk peningkatan diri, posisi peran, 

keanggotaan kelompok, atau identifikasi ego. Brand dengan manfaat pengalaman 

adalah yang dirancang untuk memenuhi keinginan konsumen untuk kesenangan 

inderawi, variasi, atau stimulasi kognitif. Seperti yang mereka miliki untuk 

hubungan antara kebutuhan dan konsumsi fungsional, para peneliti telah 

membuktikan bahwa hubungan antara kebutuhan simbolik dan konsumsi dan 

antara kebutuhan pengalaman dan konsumsi adalah signifikan (Holbrook & 

Hirschman, 1982).  
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Park Whan C., Jaworski J. Bernard, (1986), mengusulkan tiga konsep 

brand dalam kerangka kerja normatif mereka: (1) manfaat fungsional, (2) manfaat 

simbolis, dan (3) manfaat pengalaman. Ketiga konsep ini menjadi indikator dalam 

penelitian  seperti  pada  penelitian (Hsieh & Pan, 2004), diantaranya: 

PBI 1:  produk-produk pada toko online ini secara umum dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

PBI 2: produk-produk toko online ini secara umum dapat meningkatkan 

harga diri konsumen. 

PBI 3: produk-produk toko online ini secara umum memuaskan keinginan 

hati konsumen. 

2.1.3 Online Store Image 

Praktik e-commerce berbasis internet telah menyebar ke seluruh dunia, dan 

potensi internet sebagai alat pemasaran internasional telah diakui secara luas 

(Soopramanien & Robertson, 2007). Namun demikian, untuk perusahaan yang 

melakukan bisnis online, persaingan komersial juga telah berubah secara dramatis 

dari lokal ke internasional (Grewal et al., 1998).  

(Verhagen & van Dolen, 2009), mengemukakan bahwa kualitas website 

merupakan salah satu bagian dari online store image, sehingga muncul niat beli 

pada benak masyarakat. Store image adalah cara dimana toko didefinisiakan 

dalam pikiran para konsumen, sebagian dengan kualitas fungsional toko dan 

sebagian oleh pancaran atribut psikologis (Moore & Birtwistle, 2004). Store 

image merupakan faktor penting bagi konsumen dalam pemilihan toko dan dapat 

menjadi penyebab dalam pembentukan loyalitas pada toko (Yoo & Chang, 2005). 
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Store image dalam dunia internet sering dikenal dengan online store image. 

Online store image sendiri mengandung pengertian yang tidak jauh berbeda 

dengan online store pada umumnya yaitu suatu persepsi konsumen mengenai 

sebuah toko online (Van der Heijden & Verhagen, 2004). Online store image 

dalam penelitian ini juga didefinisikan sebagai persepsi konsumen mengenai sifat, 

fungsi dan psikologi yang mempengaruhi perilaku mereka saat mereka 

berinteraksi dengan  took  online (Chen & Teng, 2013). 

Store image merupakan salah satu faktor penting dalam proses keputusan 

pembelian oleh konsumen. Store image dipengaruhi oleh kualitas produk, lalu 

selanjutnya, store image lah yang menjadi kunci utama konsumen saat sebelum 

melakukan  keputusan  pembelian  produk (Ekonomika et al., 2016). 

Terdapat indikator yang menunjukkan sejauh mana konsumen menilai 

tingkat online store image, seperti yang sudah dijelaskan oleh (Collins, Collins-

dodd, & Lindley, 2003),  diantaranya: 

OSI 1:  toko online menyediakan jenis barang yang bervariasi. 

OSI 2: Seluruh produk yang ada di toko online memiliki kualitas yang 

bagus. 

OSI 3: Seluruh produk yang ada di toko online memiliki harga yang relatif 

rendah. 

OSI 4: Produk yang ada di toko online memiliki nilai yang sepadan dengan 

harga. 

OSI 5: Desain pada toko online membuat konsumen merasa  nyaman. 
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OSI 6: Secara keseluruhan, saya memiliki kesan positif pada toko online ini. 

2.1.4  Perceived Risk 

Menurut (Page‐Thomas, Moss, Chelly, & Yabin, 2006), risiko yang 

dirasakan dapat mempengaruhi komunikasi dari mulut ke mulut pelanggan, niat 

pembelian akhir dan loyalitas mereka akan berdampak pada konsumsi pelanggan. 

Konsep risiko yang dirasakan memainkan peran penting dalam memahami 

bagaimana konsumen membuat pilihan pembelian (Aqueveque, 2006). Pada 

lingkungan ritel yang lebih spesifik, yaitu, lingkungan internet virtual, risiko yang 

dirasakan juga telah diakui sebagai penentu penting perilaku pembelian (Lwin & 

Williams, 2006). Jadi, konsumen akan merasakan risiko pada online shopping 

yang akan menentukan keputusan pembelian mereka. 

Konsumen merasakan tingkat risiko yang lebih tinggi saat berbelanja 

online daripada saat berbelanja di saluran tradisional (Bhatnagar & Ghose, 2004). 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tiga jenis risiko kinerja produk, risiko 

finansial, dan waktu sangat relevan dengan belanja online (Forsythe & Shi, 2003).  

2.1.4.1 Product Risk 

Risiko produk bervariasi di seluruh kategori produk dan saluran ritel. 

Dikarenakan inspeksi produk pakaian jadi terbatas dalam lingkungan online, 

konsumen cenderung mengurangi risiko kinerja produk dengan membeli produk 

dengan nama brand yang terkenal dari situs website ritel terkenal (Aghekyan-

Simonian et al., 2012).  
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Risiko produk digambarkan sebagai kerugian yang dialami oleh konsumen 

ketika harapan mereka terhadap suatu produk tidak terwujud setelah pembelian 

(Forsythe & Shi, 2003). Risiko kinerja produk dapat dihasilkan dari pilihan 

produk yang buruk karena ketidakmampuan pembeli untuk menilai kualitas 

produk secara online secara akurat (Forsythe & Shi, 2003). Kemampuan untuk 

menilai kualitas produk atau layanan secara online mungkin dibatasi oleh 

hambatan untuk menyentuh, merasakan, dan mencoba produk atau layanan, warna 

produk yang tidak akurat dan informasi yang tidak memadai tentang atribut 

kualitas yang relevan dengan konsumen sehingga meningkatkan risiko kinerja 

produk (Aghekyan-Simonian et al., 2012). 

Aghekyan-Simonian et al., (2012) mendefinisikan risiko yang dirasakan 

dalam berbelanja di internet sebagai harapan yang ditentukan secara subyektif dari 

kerugian oleh pembeli internet dalam mempertimbangkan pembelian online 

tertentu. Risiko ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan pembelanja 

online untuk memeriksa produk secara fisik sebelum membeli (Bhatnagar et al., 

2000), Risiko produk yang dirasakan konsumen cenderung meningkat bila 

informasi yang diinginkan mengenai produk terbatas, bila harganya tinggi, dan 

ketika konsumen tidak dapat mengevaluasi produk secara memadai (Forsythe & 

Shi, 2003).  

Terdapat indikator yang menunjukkan sejauh mana konsumen menilai 

tingkat product risk, seperti yang sudah dijelaskan oleh (Hong & Cha, 2013) dan 

(Pascual-Miguel, Agudo-Peregrina, & Chaparro-Peláez, 2015) diantaranya: 
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PR 1: Tampilan produk mungkin berbeda dari gambar produk yang        

ditampilkan di toko online. 

PR 2:  Spesifikai produk tidak sesuai dengan deskripsi. 

PR 3:  Produk rusak dalam pengiriman. 

PR 4:  Kualitas produk lebih rendah dari yang diharapkan. 

2.1.4.2  Financial Risk  

Risiko keuangan didefinisikan sebagai kerugian uang bersih kepada 

pelanggan (Sweeney, Soutar, & Johnson, 1999), dan termasuk kemungkinan 

bahwa informasi kartu kredit (alat pembayaran secara online) seseorang dapat 

disalahgunakan. Rasa ketidakamanan konsumen yang jelas terkait penggunaan 

kartu kredit online terutama berasal dari kekhawatiran tentang risiko keuangan. 

Ketidaksediaan konsumen untuk memberikan informasi kartu kredit mereka 

melalui website telah disebut sebagai hambatan utama untuk pembelian online 

(Maignan & Lukas, 1997). Banyak konsumen percaya bahwa terlalu mudah untuk 

mencuri  data  kartu  kredit  secara  online (Caswell, 2000).  

Risiko keseluruhan yang dirasakan cenderung menurun ketika toko online 

menggunakan isyarat keamanan. Noort, G. V., Kerkhof, P., & Fennis, (2008), 

menunjukkan bahwa risiko keuangan yang dirasakan dipengaruhi oleh citra 

konsumen dari toko online. Ketika pengecer online menggunakan suatu prosedur 

untuk petunjuk keamanan, seperti memastikan perlindungan dari tindak kejahatan 

yang cukup memadai dari transaksi online, mereka dapat membangun 

kepercayaan terhadap konsumen dan dengan demikian dapat meningkatkan online 

store image. 
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Terdapat indikator yang menunjukkan sejauh mana konsumen menilai 

tingkat financial risk, seperti yang sudah dijelaskan oleh (Forsythe, Liu, Shannon, 

2006) dan (M. C. Lee, 2009) , diantaranya: 

FR 1: Memungkinkan  produk  yang di beli tidak dikirim. 

FR 2: Memungkinkan nomor kartu elektronik (kartu debit atau kartu 

kredit)  tidak aman. 

FR 3: Ketika mentransfer uang, saya khawatir akan kehilangan uang 

karena kesalahan yang tidak hati-hati seperti salah memasukkan 

nomer rekening dan salah memasukkan jumlah uang.  

FR 4:  Ketika kesalahan transaksi terjadi, saya khawatir bahwa saya tidak 

dapat  memperoleh  kompensasi  dari  bank. 

2.1.4.3 Time Risk 

Risiko waktu dalam belanja online digambarkan sebagai kehilangan waktu 

karena kesulitan dalam navigasi situs website, mengirimkan pesanan produk, dan 

menunggu pengiriman produk (Forsythe & Shi, 2003). Selanjutnya, desain situs 

mempengaruhi atribut fungsional dari toko online, seperti kemudahan navigasi 

dan pengiriman pesanan produk (Littler & Melanthiou, 2006). Oleh karena itu, 

tampilan toko online yang lebih lengkap dapat mengurangi tanggapan buruk 

konsumen terhadap atribut gambar toko lainnya, seperti fungsionalitas (misalnya, 

kemudahan navigasi dan menempatkan pesanan) sehingga mengurangi risiko 

waktu (Aghekyan-Simonian et al., 2012).  
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Terdapat indikator yang menunjukkan sejauh mana konsumen menilai 

tingkat time risk, seperti yang sudah dijelaskan oleh (Kim et al., 2005) dan (M. C. 

Lee, 2009), diantaranya: 

TR 1: Pembelian tiket pesawat melalui website dapat menyebabkan 

penggunaan waktu saya yang tidak efisien. 

TR 2:  Pembelian tiket pesawat melalui website akan memakan terlalu 

banyak waktu atau membuang waktu. 

TR 3:  Menggunakan layanan perbankan online akan menyebabkan 

hilangnya kenyamanan saya karena saya harus membuang banyak 

waktu untuk memperbaiki kesalahan pembayaran. 

TR 4:  Butuh banyak waktu untuk mempelajari cara memanfaatkan 

layanan perbankan online. 

2.1.5 Purchase Intention 

Niat membeli didefinisikan sebagai kesediaan konsumen untuk membeli 

produk atau layanan dari situs website tertentu. Niat membeli dapat dipengaruhi 

oleh keinginan individu untuk mempercayai situs website (Yoon, 2002). 

Sementara kepercayaan dianggap sebagai faktor penting dalam e-commerce 

(Corbitt, Thanasankit, & Yi, 2003), kepuasan juga memiliki dampak yang 

signifikan terhadap niat pembelian (Bai, Law, & Wen, 2008). Umumnya, 

hubungan langsung antara kepuasan, kepercayaan, dan niat membeli dianggap 

positif, tetapi efek tidak langsung melalui sikap positif juga dapat bermanfaat 

untuk pemahaman yang  lebih  baik  tentang  perilaku  pembelian  online. 
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Keputusan pembelian merupakan aktivitas dimana konsumen pada 

akhirnya memutuskan untuk membeli suatu produk dikarenakan kebutuhan dan 

keinginan konsumen itu sendiri (Kotler dan Keller 2009). Setelah konsumen 

akhirnya membeli suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, 

konsumen akan berada ditahap kepuasan, kepuasan didapat jika produk yang 

dibeli sesuai dengan apa yang mereka harapkan. 

Terdapat indikator yang menunjukkan sejauh mana konsumen menilai 

tingkat purchase intention, seperti yang sudah dijelaskan oleh (Kim & Lennon, 

2013)  dan  (Hsiao, Chuan‐Chuan Lin, Wang, Lu, & Yu, 2010), diantaranya: 

PI 1:   saya mungkin akan membeli barang yang saya lihat di situs website 

ini untuk saya sendiri dalam waktu dekat. 

PI 2: Saya akan mempertimbangkan untuk membeli produk di situs 

website ini. 

PI 3: Saya cenderung membeli produk di situs website ini. 

PI 4:  Saya bersedia membeli produk di situs website ini. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa acuan jurnal 

sebelumnya yang digunakan sebagai penelitian terdahulu. Penjelasan mengenai 

penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:  
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Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Variabel Hasil 

1. (Aghekyan-

Simonian et 

al., 2012) 

The role of product 

brand image and online 

store image on perceived 

risks and online 

purchase intentions  for 

apparel 

Product brand 

image, Online 

store image, 

Perceived risks, 

Purchase 

intentions 

1.   Product brand image 

mempengaruhi online purchase 

intention  konsumen baik secara 

langsung maupun tidak langsung 

dengan mengurangi berbagai persepsi 

risiko 

2.   Online store image 

mempengaruhi purchase intention 

secara tidak langsung dengan 

mengurangi persepsi risiko 

2. (Kwon & 

Lennon, 

2009) 

What induces online 

loyalty? Online versus 

offline brand images. 

Customer 

loyalty Multi-

channel retailer, 

Brand image, 

Perceived risk  

1.    Offline brand image memberikan 

efek yang signifikan pada online 

store image yang secara signifikan 

menjelaskan  risiko yang dirasakan  

online dan  loyalitas pelanggan online 

2.    Online perceived risk tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap online  customer  loyalty 

setelah mengendalikan efek  online 

dan offline brand image 
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No. Peneliti Judul Variabel Hasil 

3. (Verhagen & 

van Dolen, 

2009) 

Online purchase 

intentions: A multi-

channel store image 

perspective. 

Bricks-and-

clicks, Online 

store image, 

Offline store 

image, Online 

purchase 

intention, Multi-

channel synergy  

1.  Persepsi toko offline dan online 

secara langsung  mempengaruhi 

online  purchase intention 

2.   Layanan online  store  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

online purchase intention 

4. (Liang & Lai, 

2002) 

Effect of store design on 

consumer purchases: van 

empirical study of on-

line bookstores. 

Electronic 

commerce, On-

line shopping, 

Consumer 

behavior, Web 

system design, 

Electronic 

business 

1.   Kualitas desain e-store 

berpengaruh signifikan pada 

keputusan pembelian konsumen 

Sumber: Data diolah oleh  penulis (2018) 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1  Product Brand Image  terhadap  Purchase  Intention 

Product brand image melahirkan kepercayaan dan citra positif bagi 

produk dan perusahaan. Produk akan lebih mudah diterima oleh konsumen 

Pengaruh Product Brand Image..., Inge Fitrianti, Ma.-Ibs, 2018



26 
 

  Indonesia Banking School  
 

apabila terbukti atau mampu menunjukkan kinerja sesuai dengan komitmen 

perusahaan  (Reid & Levy, 2008). 

Kemantapan asosiasi brand menghasilkan sikap konsumen yang lebih 

relevan dalam memilih suatu produk. Product brand image yang lebih tinggi akan 

menimbulkan sikap konsumen yang lebih condong terhadap produk bermerek dan 

atributnya. Lebih jauh lagi, product brand image yang tinggi memiliki efek positif 

pada niat pembelian (Belén del Rio et al., 2001), dan konsumen lebih cenderung 

berbelanja online untuk produk dengan nama brand yang mapan (K. S. Lee & 

Tan, 2003). Penelitian (Aghekyan-Simonian et al., 2012), membuktikan bahwa 

product brand image memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. 

Temuan itu juga sejalan dengan  penelitian (Türkyılmaz & Özkan, 2007). 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut: 

H1: Product brand image memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention. 

2.3.2  Online Store Image terhadap Purchase Intention 

Online store image didefinisikan sebagai persepsi konsumen mengenai 

sifat, fungsi dan psikologi yang mempengaruhi perilaku mereka saat mereka 

berinteraksi  dengan  took  online  (Chen & Teng, 2013). 

Store image merupakan salah satu faktor penting dalam proses keputusan 

pembelian oleh konsumen. Store image dipengaruhi oleh kualitas produk, lalu 

selanjutnya, store image lah yang menjadi kunci utama konsumen saat sebelum 

melakukan keputusan pembelian produk (Ekonomika et al., 2016). Penelitian 
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(Liang & Lai, 2002), memberikan hasil bahwa kualitas desain e-store berpengaruh 

pada niat beli konsumen, berikutnya penelitian ini juga didukung oleh hasil yang 

sama oleh penelitian (Aghekyan-Simonian et al., 2012). Berdasarkan penelitian 

terdahulu, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut: 

H2: Online store image memiliki pengaruh positif terhadap purchase        

intention. 

2.3.3  Online Shopping terhadap Perceived Risk 

Konsumen merasakan tingkat risiko yang lebih tinggi saat berbelanja 

online dari pada saat berbelanja di saluran tradisional (Bhatnagar & Ghose, 2004). 

Penelitian (Forsythe & Shi, 2003), menunjukkan bahwa tiga jenis risiko kinerja 

produk, risiko finansial, dan waktu  sangat  relevan  dengan  belanja  online. 

(Aghekyan-Simonian et al., 2012) mendefinisikan risiko yang dirasakan 

dalam berbelanja di internet sebagai harapan yang ditentukan secara subyektif dari 

kerugian oleh pembeli internet dalam mempertimbangkan pembelian online 

tertentu. Risiko produk yang dirasakan konsumen cenderung meningkat bila 

informasi yang diinginkan mengenai produk terbatas, bila harganya tinggi, dan 

ketika konsumen tidak dapat mengevaluasi produk secara memadai (Forsythe & 

Shi, 2003).  Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat dibentuk hipotesis 

sebagai berikut: 

H3: Product brand image memiliki pengaruh negatif terhadap product 

risk. 
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H4: Online store image memiliki pengaruh negatif terhadap product 

risk. 

Ketidaksediaan konsumen untuk memberikan informasi kartu kredit 

mereka melalui website telah disebut sebagai hambatan utama untuk pembelian 

online (Maignan & Lukas, 1997). Risiko keseluruhan yang dirasakan cenderung 

menurun ketika toko online menggunakan isyarat keamanan. Noort, G. V., 

Kerkhof, P., & Fennis, (2008), menunjukkan bahwa risiko keuangan yang 

dirasakan dipengaruhi oleh citra konsumen dari toko online. Ketika pengecer 

online menggunakan petunjuk keamanan seperti memastikan perlindungan tinggi 

dari transaksi online, mereka dapat membangun kepercayaan terhadap pengecer 

dan dengan demikian meningkatkan online store image. Jadi, rasa ketidakamanan 

konsumen yang jelas terkait pada penggunaan kartu kredit online terutama berasal 

dari kekhawatiran tentang risiko keuangan. Berdasarkan penelitian terdahulu, 

maka dapat dibentuk  hipotesis  sebagai  berikut: 

H5: Online store image memiliki pengaruh negatif terhadap financial 

risk. 

Risiko waktu dalam belanja online digambarkan sebagai kehilangan waktu 

karena kesulitan dalam navigasi situs website, mengirimkan pesanan produk, dan 

menunggu pengiriman produk (Forsythe & Shi, 2003). Desain situs 

mempengaruhi atribut fungsional dari toko online, seperti kemudahan navigasi 

dan pengiriman pesanan produk (Littler & Melanthiou, 2006). Berdasarkan 

penelitian terdahulu, maka dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut: 
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H6: Online store image  memiliki  pengaruh  negatif terhadap time 

risk. 

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa fitur situs website yang 

mengurangi risiko juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Misalnya, 

kepercayaan yang lebih tinggi dalam keamanan transaksional dan perlindungan 

informasi rahasia menghasilkan sikap konsumen yang lebih positif terhadap 

pembelian online (Keeney, 1999). Mengingat bahwa risiko yang dirasakan telah 

terbukti mengurangi niat pembelian baik tradisional (Grewal et al., 1998) dan 

saluran belanja online (Kwon & Lennon, 2009), diharapkan bahwa tiga jenis 

risiko yang dirasakan didefinisikan dalam penelitian ini juga akan mengurangi 

niat pembelian di kalangan pembeli online. 

H7: Financial risk memiliki pengaruh negatif terhadap purchase 

intention. 

H8: Product risk memiliki pengaruh negatif  terhadap purchase 

intention. 

H9: Time risk memiliki pengaruh negatif terhadap purchase intention. 

2.4  Model Penelitian  

Dengan pendekatan teori pada penelitian ini maka kerangka konseptual 

yang dapat disusun pada penelitian ini seperti yang ditunjukan pada gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Struktur Model Penelitian 

 (Aghekyan-Simonian et al., 2012) 

Sumber: (Aghekyan-Simonian et al., 2012) 

 

Ho1: producut brand image tidak memiliki pengaruh positif terhadap purchase                      

intention. 

Ha1: product brand image memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. 

Ho2: online store image tidak memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention. 

Ha2: online store image memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. 

Ho3: product brand image tidak memiliki pengaruh positif terhadap product risk. 

Online Store 
Image (OSI) 

Financial Risk 
(FR) 

Product Risk 
(PR) 

Time Risk  
(TR) 

Purchase 
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Product Brand 
Image (PBI) 
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Ha3: product brand image memiliki pengaruh positif terhadap product risk. 

Ho4: online store image tidak memiliki pengaruh positif terhadap product risk. 

Ha4: online store imge memiliki pengaruh positif terhadap product risk. 

Ho5: online store image tidak memiliki pengaruh positif terhadap financial risk. 

Ha5: online store image memiliki pengaruh positif terhadap financial risk. 

Ho6: online store image tidak memiliki pengaruh positif terhadap time risk. 

Ha6: online store image memiliki pengaruh positif terhadap time risk. 

Ho7: financial risk tidak mmiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. 

Ha7: financial risk memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. 

Ho8: product risk tidak memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. 

Ha8: product risk memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. 

Ho9: time risk tidak memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. 

Ha9: time risk memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah responden toko online Sociolla.com yang 

menduduki peringkat ke-13 pada Q1 2017 di peta e-commerce www.iprice.co.id. 

Sasaran responden dari penelitian ini adalah target konsumen yang belum pernah 

melakukan pembelian online tetapi sudah pernah mengetahui website 

Sociolla.com. 

Sociolla sebagai tujuan belanja online tepercaya dan terlengkap di 

Indonesia yang menawarkan produk kecantikan otentik, seperti make up, 

perawatan kulit, perawatan rambut, parfum dan alat kecantikan yang melayani 

wanita di seluruh Indonesia. Kualitas dan keaslian produk kecantikan adalah sama 

pentingnya dengan merawat kulit sendiri, suatu keharusan bagi semua wanita dan 

Sociolla menanganinya dengan sangat serius. Penggunaan produk kecantikan 

yang tidak asli atau palsu dapat menyebabkan kerusakan kulit permanen. Ini telah 

mendorong Sociolla untuk berkolaborasi langsung dengan distributor nasional dan 

pemilik merek resmi di Indonesia untuk memastikan bahwa setiap produk yang 

dibeli dari Sociolla asli, dengan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (‘BPOM’). Jaminan kualitas penyimpanan produk dilakukan langsung 

oleh manajemen operasi Sociolla sendiri dengan mematuhi standar internasional 

dan panduan penyimpanan oleh pemilik merek. Pelayanan prima adalah 

kebutuhan belanja. Dengan fasilitas penyimpanan sendiri, Sociolla memastikan 
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pengiriman produk dilakukan dengan lancar dan pengembalian produk dapat 

diselesaikan tanpa kerumitan. Terinspirasi untuk menjadi penasihat kecantikan 

terpercaya, Sociolla mempersembahkan Beauty Journal, portal media kecantikan 

online yang didedikasikan bagi wanita untuk mengeksplorasi dan 

mengembangkan gaya kecantikan unik mereka sendiri, sambil menerima 

informasi  terbaru  tentang  tren  dan  perkembangan  merek. (www.sociolla.com). 

3.2 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode 

kuantitatif adalah suatu penelitian yang banyak dan biasa digunakan didalam riset 

pemasaran, Metode ini biasanya digunakan untuk mengukur perilaku konsumen, 

pengetahuan konsumen atas suatu produk, pendapat konsumen atas suatu produk, 

dan sikap konsumen. Selain itu metode ini biasanya digunakan untuk menjawab 

pertanyaan yang terkait dengan seberapa sering, seberapa banyak, kapan dan 

siapa. Metode penelitian ini banyak di dukung oleh survei kuesioner yang 

dianggap paling dominan (Cooper, 2010). 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk 

mendeskripsikan suatu karakteristik objek yang diteliti dengan tujuan utama untuk 

membantu pembuat keputusan dalam menentukan, mengevaluasi dan memilih 

alternatif terbaik. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini mengunakan metode 

cross-sectional dimana informasi didapat dari beberapa sampel populasi tertentu 

dan hanya dilakukan satu kali didalam suatu periode (Malhotra, 2010), dengan 

perkiraan waktu pengumpulan data dimulai dari bulan Juni sampai dengan Juli 
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2018. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode teknik pengumpulan data 

kuesioner yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawab melalui media sosial. Pengumpulan data 

dilakukan melalui teknik survei kuesioner kepada responden yaitu melalui daftar 

pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan beberapa pilihan jawaban yang 

mudah dipahami. Hasil dari data survei kuesioner tersebut kemudian diolah oleh 

peneliti dengan metode statistik menggunakan metode analisis Structural 

Equation Modeling (SEM) dengan  software AMOS 22. 

3.3  Metode Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini, penelitian  membutuhkan dan mengumpulkan dua 

jenis sumber data yaitu bersumber dari data primer dan data sekunder. Berikut dua 

jenis data berdasarkan sumbernya menurut (Malhotra, 2010a):  

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang dihasilkan secara langsung oleh peneliti 

untuk tujuan tertentu dalam menjawab permasalahan dalam penelitian 

(Malhotra, 2010). Pada penelitian ini data primer diperoleh menggunakan 

kuesioner Google form yang disebarkan kepada target responden secara 

online yaitu konsumen yang belum pernah melakukan pembelian online di 

website Sociolla yang berada di Jabodetabek.  

b. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai 

sumber seperti; buku, media internet serta jurnal penelitian terdahulu yang 
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signifikan dengan topik dengan tujuan berisikan informasi dan teori-teori 

yang digunakan untuk mendukung penelitian (Malhotra, 2010).  

3.4 Populasi dan Sampel 

Untuk memperlancar proses penelitian, maka dibutuhkan populasi atau 

sampel untuk dijadikan responden, hal ini berguna untuk mendapatkan informasi 

yang di butuhkan dari penelitian yang diambil dari jawaban responden. Populasi 

merupakan kumpulan elemen yang ingin dibuat dari beberapa kesimpulan, 

sedangkan sampel adalah elemen bagian dari populasi yang dipilih sebagai 

partisipan di dalam sebuah percobaan (Cooper, 2010).  

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah 

Jabodetabek yang aktif berbelanja online. Sampel merupakan suatu sub- 

kelompok dari sebuah populasi yang terpilih untuk berpartisipasi dari sebuah 

penelitian (Malhotra, 2010). Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

masyarakat yang belum pernah melakukan pembelian secara online melalui 

website  www.sociolla.com  dan  berdomisili  di wilayah  Jabodetabek. 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-

probability sampling dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel responden. Penelitian ini juga 

menggunakan teknik convenience sampling, teknik ini memperoleh sampel yang 

tersedia dan mudah diakses (Malhotra, 2010). 

 

Pengaruh Product Brand Image..., Inge Fitrianti, Ma.-Ibs, 2018

http://www.sociolla.com/


36 
 

  Indonesia Banking School  
 

Pada penelitian ini untuk mengetahui besarnya jumlah sampel digunakan 

Structural Equation Model (SEM). Menurut (Hair et al., 2010), ukuran sampel 

yang sesuai antara 100 – 200, bila ukuran sampel lebih besar dari yang disebutkan 

metode akan sangat sensitif, untuk mendapatkan hasil yang valid pedoman ukuran 

sampel tergantung pada jumlah indikator dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini 

maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah Sampel = 25x5 

Jumlah Sampel = 125 

3.5  Variabel dan Operasional Variabel 

Pada penelitian ini terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana keterlibatan product brand image dan online store image sebagai 

upaya mengurangi perceived risk (product risk, financial risk, time risk) didalam 

peningkatan purchase intention. Indikator tersebut diperoleh dari beberapa 

penelitian terdahulu dan akan digunakan sebagai ukuran keterlibatan responden 

didalam peningkatan purchase intention pada situs website belanja online Sociolla 

diwilayah Jabodetabek. Berikut indikator operasional varibael: 

Tabel 3.1 Variabel dan Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Instrumen 

Product Brand 
Image [PBI] 

Product Brand Image 
melahirkan kepercayaan dan 
citra positif bagi produk dan  

[PBI1] Produk-produk 
kecantikan  pada toko online 
Sociolla secara  umum dapat 

Likert 
Scale 1-7 

Pengaruh Product Brand Image..., Inge Fitrianti, Ma.-Ibs, 2018



37 
 

  Indonesia Banking School  
 

Variabel Definisi Indikator Instrumen 

perusahaan. Produk akan lebih 
mudah diterima oleh 
konsumen apabila terbukti 
atau mampu menunjukkan 
kinerja sesuai dengan 
komitmen perusahaan.  

(Reid & Levy, 2008). 

memenuhi kebutuhan 
konsumen.  

[PBI2] Produk-produk 
kecantikan toko online 
Sociolla secara  umum dapat 
meningkatkan harga diri 
konsumen. 

[PBI3] Produk-produk toko 
online Sociolla secara umum 
memuaskan keinginan hati 
konsumen. 

Online Store 
Image [OSI] 

Online store image dalam 
penelitian ini juga 
didefinisikan sebagai persepsi 
konsumen mengenai sifat, 
fungsi dan psikologi yang 
mempengaruhi perilaku 
mereka saat mereka 
berinteraksi dengan toko 
online.  

(Chen & Teng, 2013). 

 

[OSI1] Sociolla menyediakan 
jenis barang yang bervariasi. 

[OSI2] Seluruh produk 
kecantikan  yang ada di 
Sociolla memiliki kualitas 
yang bagus. 

[OSI3] Seluruh produk 
kecantikan  yang ada di 
Sociolla memiliki harga yang 
relatif rendah. 

[OSI4] Produk kecantikan 
yang ada di Sociolla memiliki 
nilai yang sepadan dengan 
harga. 

[OSI5] Desain pada toko 
online Sociolla membuat 
konsumen merasa nyaman. 

[OSI6] Secara keseluruhan, 
saya memiliki kesan positif 
pada toko online Sociolla. 

Likert 
Scale 1-7 

Product Risk 
[PR] 

Risiko produk bervariasi di 
seluruh kategori produk dan 
saluran ritel. Dikarenakan 
inspeksi produk pakaian jadi 

[PR1] Ada risiko tampilan 
produk  kecantikan mungkin 
berbeda dari gambar produk 

Likert 
Scale 1-7 
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Variabel Definisi Indikator Instrumen 

terbatas dalam lingkungan 
online, konsumen cenderung 
mengurangi risiko kinerja 
produk dengan membeli 
produk dengan nama brand 
yang terkenal dari situs 
website ritel terkenal.  

(Aghekyan-Simonian et al., 
2012). 

Risiko produk digambarkan 
sebagai kerugian yang dialami 
oleh konsumen ketika harapan 
mereka terhadap suatu produk 
tidak terwujud setelah 
pembelian.  

(Forsythe & Shi, 2003) 

yang ditampilkan di Sociolla. 

[PR2] Ada risiko spesifikasi 
produk kecantikan  tidak 
sesuai dengan deskripsi. 

[PR3] Ada risiko produk 
kecantikan  yang diterima 
rusak dalam pengiriman. 

[PR4] Ada risiko kualitas 
produk  kecantikan lebih 
rendah dari yang diharapkan. 

Financial Risk 
[FR] 

Risiko keuangan didefinisikan 
sebagai kerugian uang bersih 
kepada pelanggan. 

(Sweeney et al., 1999) 

[FR1] Ada risiko produk 
kecantikan  yang dibeli tidak 
dikirim oleh Sociolla. 

[FR2] Ada risiko nomer kartu 
elektronik (kartu debit atau 
kartu kredit) tidak aman di 
Sociolla. 

[FR3] Ada risiko pada saat 
melakukan transfer dana pada 
Sociolla saya salah input 
nomer rekening. 

[FR4] Ada risiko ketika 
terjadi kesalahan pada 
transaksi, saya  khawatir  
tidak dapat memperoleh 
kompensasi dari pihak 
Sociolla. 

Likert 
Scale 1-7 

Time Risk [TR] Risiko waktu dalam belanja 
online digambarkan sebagai 
kehilangan waktu karena 

[TR1] Ada risiko pembelian 
produk  kecanyikan melalui 
website Sociolla dapat 

Likert 
Scale 1-7 
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Variabel Definisi Indikator Instrumen 

kesulitan dalam navigasi situs 
website, mengirimkan pesanan 
produk, dan menunggu 
pengiriman produk. 

(Forsythe & Shi, 2003). 

menyebabkan penggunaan 
waktu saya yang tidak efisien. 

[TR2] Ada risiko pembelian 
produk  kecantikan melalui 
website Sociolla akan 
memakan terlalu banyak 
waktu. 

[TR3] Ada risiko 
menggunakan website 
Sociolla akan menyebabkan 
hilangnya kenyamanan karena 
harus membuang banyak 
waktu saya pada saat 
memberikan keluhan terhadap 
error pembayaran. 

[TR4] Ada risiko 
membutuhkan banyak waktu 
untuk mempelajari cara 
memanfaatkan website 
Sociolla. 

Purchase 
Intention [PI] 

Niat membeli didefinisikan 
sebagai keinginan konsumen 
untuk membeli produk atau 
layanan dari situs web 
tertentu. Niat membeli dapat 
dipengaruhi oleh kesediaan 
individu untuk mempercayai 
situs web. 

(Ha & Janda, 2014). 

[PI1] Saya mungkin akan 
membeli barang yang saya 
lihat di situs website Sociolla 
untuk saya sendiri dalam 
waktu dekat. 

[PI2] Saya akan 
mempertimbangkan untuk 
membeli produk kecantikan  
di situs website Sociolla. 

[PI3] Saya cenderung 
membeli produk di situs 
website Sociolla. 

[PI4] Saya bersedia membeli 
produk  kecantikan di situs 
website Sociolla. 

Likert 
Scale 1-7 

Sumber: Data diolah oleh penulis (2018) 
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Penelitian ini terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur dampak 

product brand image, online store image mempengaruhi perceived risk dan 

purchase intention pada calon konsumen Sociolla dengan menggunakan survei 

kuesioner. Kuesioner diukur dengan skala Likert 7 poin mulai 1 sampai 7 sesuai 

dengan tingkat kesetujuan. 

3.6  Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

Pada penelitian ini, metode analisis data yang tepat untuk melakukan 

pengolahan hubungan atau pengaruh dalam menguji suatu hipotesis adalah 

dengan megunakan Structural Equation Modeling (SEM). SEM adalah prosedur 

untuk memperkirakan serangkaian hubungan ketergantungan antara satu set 

konsep diwakili oleh beberapa variabel yang diukur dan dimasukan kedalam 

sebuah model yang terintegrasi (Malhotra, 2010). Menurut Hair et al., (2010), 

ukuran sampel yang sesuai antara 100 – 200, bila ukuran sampel lebih besar dari 

yang disebutkan metode akan sangat sensitif, untuk mendapatkan hasil yang valid 

pedoman ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator dikali 5 sampai 10. 

Dalam  penelitian  ini  maka  jumlah  sampelnya  adalah  25 X 5 = 125 sampel.  

Peneliti memilih SEM karena penelitian ini adalah model hubungan atau 

pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan. Aplikasi yang akan digunakan 

untuk mengolah data dan analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS 22. Tahapan 

pokok dalam menggunakkan SEM didalam suatu penelitian, yaitu: 

1. Spesifikasi model (model specification); 

2. Identifikasi (identification); 
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3. Estimasi (Estimation); 

4. Uji kecocokan (testing  fit). 

3.6.1  Spesifikasi Model 

SEM dimulai dengan memspsesifikasikan model yang akan diestimasi. 

Spesifikasi model yang mencerminkan permasalahan pada penelitian merupakan 

hal penting didalam SEM. Didalam penelitian ini terdapat variabel endogen dan 

variabel eksogen yaitu product brand image, online store image (variabel 

eksogen),  financial risk, product risk, time risk (variabel endogen). Selanjutnya 

variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat diamati dan bisa 

disebut sebagai variabel indikator. Variabel teramati merupakan indikator atau 

ukuran dari variabel eksogen dan endogen. Pada metode survei kuesioner ini 

terdapat 6 variabel dimana terdapat 25 indikator  pertanyaan. 

Pada penelitian ini variabel product brand image mempengaruhi perceived 

risk (product risk) dan purchase intention. Kemudian variabel online store image 

mempengaruhi perceived risk (financial risk, product risk, dan time risk) dan 

purchase intention. Berdasarkan penjelasan diatas maka path diagram dari 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Path Diagram Penelitian 

                    Sumber: Hasil pengolahan Amos 22 

Keterangan: 

PBI  : Prodcut Brand Image 

OSI  : Online Store Image 

FR   : Financial Risk 

PR  : Product Risk 

TR  : Time Risk 

PI  : Purchase Intention 

3.6.2. Identifikasi 

Pada tahap identifikasi, perlu diperiksa identitas dari persamaan simultan 

terkait. Wijanto, (2008) Secara garis besar terdapat 3 kategori identifikasi dalam 

persamaan simultan, yaitu:  

1. Under-identified model, adalah model dengan jumlah parameter yang 
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diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan 

variance dan convinience dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model 

dikatakan under identified jika degree of freedom adalah negatif. Jika terjadi 

under identified  maka  estimasi  dan  penilaian  model  tidak  perlu  dilakukan.  

2. Just-identified model, merupakan model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang di just 

identified mempunyai degree of freedom (nol) dan dalam terminologi SEM 

dinamakan saturated. Pada model yang  just identified, penilaian model tidak 

perlu dilakukan.  

3. Over-identified model, merupakan model dengan jumlah parameter yang 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model 

dikatakan over-identified jika degree of freedom adalah positif. Maka apabila 

terjadi  over-identified  estimasi  penilaian dapat dilakukan.  

3.6.3. Estimasi 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang 

tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan 

berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang 

paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likelihood Estimator 

(MLE). MLE akan meminimalisir fungsi F(S,∑(Ɵ)) sebagai berikut:  

FML (Ɵ) = log ǀ∑ǀ (Ɵ) + tr ( )(Ɵ)) – log ǀSǀ - (p+q)  
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Diasumsikan ∑(Ɵ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai wishart distribution, sedangkan p+q 

adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model (Wijanto, 2008).  

3.6.4  Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Pada tahap ini, peneliti akan akan memeriksa tingkat kecocokan antara 

data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran dan signifikansi 

koefisien- koefisien dari model structural. Evaluasi terhadap tingkat kecocokan 

data dengan model dilakutan dengan tahap sebagai berikut: 

1. Kecocokan keseluruhan model (overall  model  fit) 

2. Kecocokan model pengukuran (measurement  model  fit) 

3. Kecocokan model struktural (structural  model  fit) 

3.6.4.1  Kecocokan  Keseluruhan  Model (overall  model  fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau Godness Of Fit (GOF) antara data dengan model. 

(Hair et al., 2010) dalam  (Wijanto, 2008), mengelompokan GOF kedalam 3 

bagian diantaranya;  

1. Ukuran kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan (model struktural dan pengukuran) terhadap matriks kolerasi dan 

kovarian. Ukuran ini mengandung ukuran-ukuran yang mewakili sudut 

pandang overall fit yang telah disebutkan sebelumnya. Contoh salah satu dari 
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berbagai ukuran kecocokan absolut yang biasanya digunakan untuk 

mengevaluasi SEM adalah sebagai berikut:  

Root  Mean  Square  Error  of  Approximation  (RMSEA)  

Merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus perhitungan 

RMSEA adalah sebagai berikut:  

RMSEA =   

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 

menunjukan good fit.  

2. Ukuran kecocokan inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang 

diusulkan dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai 

null model atau independence model. Model dasar atau null model ini adalah 

model dimana semua variabel didalam model bebas satu sama lain dan paling 

dibatasi. Contoh salah satu dari berbagai ukuran kecocokan inkremental yang 

biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah  sebagai  berikut:  

                                    Comparative Fix Index  (CFI) 

CFI = 1 - 𝑙1
𝑙2

 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukan good fit, 

sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 sering disebut sebagai marginal  fit.  
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3. Ukuran kecocokan parsimoni 

Ukuran kecocokan parsimoni mengaitkan GOF model dengan jumlah 

parameter yang diestimasi, yakni yang diperlukan untuk mencapai kecocokan 

pada tingkat tersebut. Pada hal ini, parsimoni dapat didefinisikan sebagai 

memperoleh degree of fit (derajat kecocokan) setinggi-tingginya untuk setiap 

degree of freedom. Contoh salah satu dari berbagai ukuran kecocokan 

parsimoni yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai 

berikut:  

Parsimonious Goodness of Fit Index  

PGFI =  
𝒹Ϝh

𝒹ℎ𝑜
 x GFI 

Nilai GFI berkisar antara 0 dan 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukan 

model parsimoni yang lebih baik.  

4. Ukuran kecocokan lainnya 

Ukuran kecocokan diluar ketiga kategori diatas salah satunya adalah 

Critical N atau CN yang merupakan ukuran sampel terbesar yang dapat 

digunakan untuk menerima hipotesis bahwa model tersebut benar.  

CN = + 1  

Dimana  adalah 1-a  percentile  chi – square districution.  

3.6.4.2  Kecocokan Model Pengukuran (measurement model fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakuan terhadap setiap konstruk 
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atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel  teramati/ indikator) secara  terpisah  melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas dari model pengukuran. Uji validitas digunakan 

untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik instrument yang akan 

diukur  (Hair et al., 2010).  

2. Evaluasi terhadap reliabilitas dari model pengukuran. Reliabilitas adalah 

konsistensi suatu pengukuran, dimana reliabilitas tinggi menunjukan 

bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam mengukur 

konstruk latennya (Hair et al., 2010). Untuk mengukur reliabilitas SEM 

terdapat dua cara pengukuran sebagai berikut:  

a. Reliabilitas komposit (composite reliability measure)  

   CR =  
(𝛴𝑠𝑡𝑑.𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2

(𝛴𝑠𝑡𝑑.𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔)2+𝛴𝑒𝑗
 

 Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara 

langsung dari hasil perhitungan AMOS dan ej adalah measurement 

error  untuk  setiap  indicator  atau  variable  teramati (Hair et al., 

2010).   

b. Ukuran ekstrak Varian (variance extracted measure) 

 Mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator atau 

variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten yang dapat 
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dihitung  sebagai  berikut  (Hair et al., 2010):  

   VE = 
𝛴𝑠𝑡𝑑.𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔2

𝑁
 

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati. Menurut 

(Hair et al., 2010) sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik 

apabila konstruk reliabilitasnya  (construct reliability)  ≥ 0,70 dan 

nilai ekstrak variannya  (variance extracted)  ≥ 0,50.  

3.6.4.3  Kecocokan Model Struktural (structural model fit)  

Evaluasi atau analisis terhadap model struktural mencakup pemerikasaan 

terhadap signifikansi koefisien-koefisien yang diestimasi. Metode SEM dan 

LISREL tidak saja menyediakan nilai koefisien yang diestimasi tetapi juga nilai t-

hitung untuk setiap koefisien.  

3.7  Uji Validitas & Realibilitas 

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

menguji validitas dan realibilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai 

alat ukur. 

3.7.1  Uji Validitas (Pre-test) 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecenderungan suatu instrumen dalam 

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

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

Kaiser Meyer Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy. Barlett’s Test of 
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Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix. 

Setiap nilai memiliki ketentuan masing-masing yang akan dijelaskan satu persatu 

sebagai berikut: 

1. Kaiser Meyer Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy adalah 

statistik proporsi dalam variabel yang merupakan variasi umum (common 

variance), yaitu variasi dalam penelitian. Nilai KMO diatas 0,5 

menunjukkan bahwa faktor analisis bisa 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 0,5 menunjukkan 

hubungan yang signifikan antar variabel dan merupakan nilai yang 

diharapkan. 

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

kolerasi anti image menunjukkan Measure of Sampling Adequacy dari 

masing-masing indikator. Niali diagonal anti-image correlation matrix 

diatas 0,5 menunjukkan bahwa variabel sesuai dengan struktur variabel 

lainnya di dalam  faktor  tersebut. 

4. Factor Loading of Component Matrix merupakan variabel komponen 

faktor.  Nilai  Factor Loading  lebih  besar  atau  sama  dengan  0,5.  

3.7.2  Uji Reliabilitas (Pre-test) 

 Uji realibilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apaakah alat ukur yang digunakan bisa diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Hair et al., 2010). Beberapa metode 
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dalam pengujian realibilitas antara lain adalah Cronbach’s Alpha yang mana 

metode tersebut 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 realbilitas. Pengukuran realibilitas di dalam SEM akan 

menggunakan composite reliability measure dan variance extracted measure. 

Konstruk yang tidak reliabel tidak dapat valid. Perhitungan reliabilitas dengan 

menggunakan rumus composited reliability (CR) dapat dijelaskan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Sebuah konstruk memiliki realibilitas yang baik apabila nilai construct reliability 

(CR) lebih besar atau sama dengan 0,7. Estimasi diantara 0,6 dan 0,7 dapat 

dianggap bisa diterima apabila estimasi dari validitas model bagus. 

 Pengukuran lain untuk menguji realibilitas adalah average variance 

extracted (AVE), dimana AVE merupakan varians dalam indikator atau variabel 

teramati yang dijelaskan oleh konstruk laten. Berikut merupakan rumus dari AVE: 

 

Sebuah konstruk memiliki realibilitas yang baik apabila nilai avarage variance 

extracted (AVE) lebih besar atau sama dengan 0,5. Apabila suatu AVE adalah 0,5 
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atau lebih, maka bisa dikatakan sebagai valid, namun sebaliknya apabila AVE 

dibawah dari 0,5 maka validitasnya bisa dipertanyakan. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Sociolla diluncurkan sejak awal Maret 2015, Sociolla bekerja sama 

dengan distributor resmi dan pemilik brand, yang saat ini telah menjadi brand 

partner resmi lebih dari 100 brand dan 3000 produk. Sociolla sendiri dibentuk 

oleh tiga orang Co-Founder, Chrisanti Indiana (CMO), Christopher Madiam 

(COO) dan John Rasjid (C0-Founder). Sebelum mendirikan Sociolla, Christopher 

menjalankan bisnis keluarga di bidang penyimpanan dan pengolahan ikan dan 

mengembangkannya hingga memiliki lebih dari 400 staf. Ia sempat bekerja 

sebagai manajer rantai pasokan (supply chain manager) di perusahaan 

pengemasan produk skala besar di Sydney, Australia. John seorang pekerja 

keuangan di perusahaan korporat sebelum bergabung dengan Sociolla. Bersama 

dengan UBS Investment Bank, ia bekerja di pasar modal internasional dan 

transaksi M&A (Merger and Acquisition). Chrisanti adalah seorang desainer 

profesional di salah satu brand agency di Sydney, Australia sebelum kembali ke 

Jakarta. (https://id.techinasia.com/sociolla-investasi-ecommerce-kecantikan). 

Sociolla sebagai tujuan belanja online tepercaya dan terlengkap di 

Indonesia yang menawarkan produk kecantikan otentik, seperti make up, 

perawatan kulit, perawatan rambut, parfum dan alat kecantikan yang melayani 

wanita di seluruh Indonesia. Sociolla untuk berkolaborasi langsung dengan 

distributor nasional dan pemilik merek resmi di Indonesia untuk memastikan 
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bahwa setiap produk yang dibeli dari Sociolla asli, dengan sertifikasi dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (‘BPOM’). Terinspirasi untuk menjadi penasihat 

kecantikan terpercaya, Sociolla mempersembahkan Beauty Journal, portal media 

kecantikan online yang didedikasikan bagi wanita untuk mengeksplorasi dan 

mengembangkan gaya kecantikan unik mereka sendiri, sambil menerima 

informasi terbaru tentang tren dan perkembangan merek. (www.sociolla.com). 

Beauty journal menghadirkan berbagai panduan, tips dan insipirasi mulai dari 

karir, kesehatan, relationship, beauty trend dalam bentuk artikel dan video. 

Beauty journal memiliki sistem Single Sign-on (SSO) dan menjadi media pertama 

Indonesia yang memiliki built in commerce dengan meluncurkan social 

connection (SOCO). SOCO adalah digital platform pertama di dunia dengan 

teknologi SSO yang mempermudah para user dan subscriber untuk mengakses 

konten artikel dan video, mengunakan fasilitas berbelanja, dan bergabung di 

dalam komunitas digital. Dengan memiliki account di SOCO pengguna dapat 

menikmati semua servis dan fitur dari semua kanal di Beauty Journal dan 

Sociolla.  

4.2 Uji Validitas dan Realibilitas (Pre-test) 

4.2.1  Uji Validitas (Pre-test) 

Pengukuran validitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan 

analisis dengan menggunakan software SPSS 24 yang diuji pada 30 responden 

dan melihat nilai. 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 Matrix, dan Factor 
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Loading of Component Matrix. Adapun tabel hasil uji validitas pretest sebagai 

berikut: 

 Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Pre-test 

Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 

(Anti-

image) 

Faktor 

Loading 

 

Kriteria 

Nilai yang disyaratkan > 0,5 < 0,5 > 0,5 ≥ 0,5 

 

Product Brand 
Image 

PBI1  

0.658 

 

0.000 

0.752 0.856 Valid 

PBI2 0.662 0.902 Valid 

PBI3 0.600 0.954 Valid 

Online Store 
Image 

OSI1  

 

 

0.844 

 

 

 

0.000 

0.863 0.847 Valid 

OSI2 0.847 0.886 Valid 

OSI3 0.866 0.715 Valid 

OSI4 0.919 0.826 Valid 

OSI5 0.808 0.902 Valid 

OSI6 0.802 0.914 Valid 

 

Product Risk 

PR1  

0.739 

 

0.000 

0.935 0.568 Valid 

PR2 0.890 0.849 Valid 

PR3 0.686 0.925 Valid 

PR4 0.664 0.934 Valid 

Financial Risk FR1  

0.663 

 

0.000 

0.656 0.801 Valid 

FR2 0.686 0.910 Valid 

FR3 0.633 0.905 Valid 
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Variabel Laten Indikator KMO SIG MSA 

(Anti-

image) 

Faktor 

Loading 

 

Kriteria 

Nilai yang disyaratkan > 0,5 < 0,5 > 0,5 ≥ 0,5 

FR4 0.679 0.887 Valid 

Time Risk TR1  

0.821 

 

0.000 

0.831 0.854 Valid 

TR2 0.758 0.934 Valid 

TR3 0.850 0.890 Valid 

TR4 0.870 0.850 Valid 

Purchase 
Intention 

PI1  

0.758 

 

0.000 

0.740 0.864 Valid 

PI2 0.806 0.656 Valid 

PI3 0.788 0.803 Valid 

PI4 0.730 0.850 Valid 
 Sumber Hasil pengolahan data SPSS 24 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan hasil validitas dengan menggunakan 

SPSS 24. Bahwa hasil analisis uji validitas semua variabel indikator pernyataan 

dalam instrumen penelitian dapat memenuhi kriteria nilai yang disyaratkan dan 

dapat disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test ini adalah 

valid. 

4.2.2  Uji Reliabilitas (Pre-test) 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap 30 

responden. Dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator 

pernyataan-pernyataan dalam kuesioner terhadap variabelnya. Pengukuran 
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reliabilitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor terhadap hasil pre-test 

untuk melihat nilai cronbach's alpha ≥ 0.6. Apabila didapatkan hasil cronbach's 

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

terhadap  variabel  (Malhotra, 2010). 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-test 

Variabel Cronbach’s Alpha N of Item Kesimpulan 

Product Brand Image 
0.888 3 Reliabel 

Online Store Image 
0.919 6 Reliabel 

Product Risk 
0.849 4 Reliabel 

Financial Risk 
0.897 4 Reliabel 

Time Risk 
0.902 4 Reliabel 

Purchase Intention 
0.807 4 Reliabel 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 24 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua 

variabel penelitian, yaitu product brand imge, online store image, product risk, 

financial risk, time risk, dan purchase intention memenuhi nilai yang disyaratkan 

yaitu cronbach’s alpha ≥ 0.60 dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang diberikan 

kepada responden adalah reliabel, akan memberikan hasil yang konsisten dan 

relevan  untuk  digunakan  dalam  penelitian  ini.  
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4.3 Profil Responden 

 Profil responden akan dijelaskan melalui grafik pada sub bab berikut: 

Profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden secara 

keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, 

pekerjaan responden saat ini, total pendapatan perbulan, tempat tinggal dan 

pertanyaan screening. Jumlah kuesioner yang didapatkan sebanyak 218 kuesioner. 

Dari keseluruhan yang didapat, terdapat 76 responden yang tidak dapat digunakan 

karena tidak sesuai dengan karakteristik responden yang diperlukan, yaitu 

responden yang sudah pernah melakukan pembelian di Sociolla (64  responden), 

responden yang berjenis kelamin laki-laki (7 responden), responden yang berusia 

dibawah 18 tahun (2 responden), dan responden yang bertempat tinggal diluar 

Jabodetabek (3 responden). Maka, tingkatan responden yang lulus uji screening 

sebanyak 142 responden. Dalam penelitian ini jumlah sampelnya adalah 125 

berdasarkan ukuran pedoman sampel pada jumlah indikator dikali nilai 5. Dengan 

demikian, jumlah kuesioner yang digunakan adalah 125 responden. 

Tabel 4.3 Jumlah Kuesioner 

Keterangan Kuesioner Jumlah Kuesioner 

Jumlah Kuesioner yang didapat 
218 

Jumlah Kuesioner yang digugurkan 
76 

Jumlah kuesioner lulus screening 
142 

Jumlah kuesioner yang digunakan 
125 

Sumber: Data primer (diolah), 2018 

Pengaruh Product Brand Image..., Inge Fitrianti, Ma.-Ibs, 2018



57 
 

  Indonesia Banking School  
 

4.3.1 Jenis Kelamin 

 
Gambar 4.1 Grafik Jenis Kelamin Responden 

                           Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel 2010 

Pada gambar 4.1 dari pengamatan yang dilakukan terhadap 125 responden, 

diperoleh hasil bahwa jenis kelamin dari seluruh reponden yang lulus screening 

berjumlah 125 adalah 100% wanita, hasil tersebut sesuai dengan responden yang 

dituju untuk digunakan dalam penelitian ini. 

4.3.2 Usia Responden 

 
Gambar 4.2 Grafik Usia Responden 

                      Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel 2010 

 

125

0

20

40

60

80

100

120

140

Wanita

Jenis Kelamin

Wanita

1 11

47

56

5 3 1
0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4 5 6 7

Usia

Usia

Usia

Pengaruh Product Brand Image..., Inge Fitrianti, Ma.-Ibs, 2018



58 
 

  Indonesia Banking School  
 

Pada gambar 4.2 dari pengamatan yang dilakukan terhadap 125 responden, 

diperoleh hasil bahwa responden berusia 20 tahun 16% (11 orang), responden 

berusia 21 tahun 37.6 % (47 orang), responden berusia 22 tahun 42.4% (53 

orang), responden berusia 23 tahun 4 % (5 orang), responden berusia 24 tahun 

2.4%  (3 orang), responden berusia 25 tahun 1 % (1 orang), dan responden berusia 

26 tahun 1% (1 orang). Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden didominasi 

dengan usia 21 dan  22  tahun. 

4.3.3 Tempat Tinggal 

 
Gambar 4.3 Grafik Tempat Tinggal Responden 

                        Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel 2010 

Pada Gambar 4.3 dari pengamatan yang dilakukan terhadap 125 

responden, diperoleh hasil bahwa 61% responden bertempat tinggal di DKI 

Jakarta (76 orang), Bogor 1% (1 orang), Depok 17 % (21 orang), Tangerang 14% 

(18 orang), dan Bekasi 7% (9 orang). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

mayoritas dari responden bertempat tinggal di DKI Jakarta. 
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4.3.4  Pendidikan Terakhir 

 

Gambar 4.4 Grafik Pendidikan Terakhir Responden 
                        Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Execl 2010 

Pada Gambar 4.4 dari pengamatan yang dilakukan terhadap 125 

responden, diperoleh hasil bahwa responden yang telah menempuh pendidikan 

terakhir SMA Sederajat 73.6 %  (92 orang), D1-D3 4% (5 orang), dan S1 22.4 % 

(28 orang). Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki 

tingkat pendidikan terakhir dijenjang SMA Sederajat dimana saat ini termasuk 

kedalam kalangan pelajar atau mahasiswa. 

4.3.5  Profesi Utama Responden 

 

Gambar 4.5 Grafik Profesi Utama Responden 

                           Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel 2010 
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Pada gambar 4.5 dari pengamatan yang dilakukan terhadap 125 responden, 

diperoleh hasil bahwa responden yang memiliki profesi utama sebagai pelajar atau 

mahasiswa 89.6%  (112 orang). responden yang memiliki profesi utama sebagai 

pegawai atau karyawan 8.8 % (11 orang), dan responden yang memiliki profesi 

utama sebagai wirausaha 1.6 % (2 orang). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

responden didominasi oleh pelajar atau mahasiswa karena penyebaran kuesioner 

penelitian ini melalui media sosioal menyebabkan tertuju pada kelompok profesi 

yang paling dekat dengan peneliti sehingga didominasi oleh pelajar atau 

mahasiswa. 

4.3.6  Pengeluaran Perbulan Responden 

 

Gambar 4.6 Grafik Pengeluaran Perbulan Responden 
           Sumber: Hasil pengolahan data melalui Ms. Excel 2010 

Pada Gambar 4.6 dari pengamatan yang dilakukan terhadap 125 

responden, diperoleh hasil bahwa responden yang memiliki pengeluran perbulan 

kurang dari Rp. 1.000.000 21.6% (27 orang), responden yang memiliki 
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pengeluaran perbulan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 62.4% (78 orang), 

dan responden yang memiliki pengeluaran perbulan lebih dari Rp. 3.000.000 16% 

(20 orang). Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden didominasi oleh 

responden dengan pengeluaran perbulan sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 

dikarenakan berkaitan dengan profesi utama responden yang didominasi oleh 

pelajar atau mahasiswa yang menyebabkan pengeluaran responden tidak akan 

lebih dari Rp. 3.000.000. 

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 untuk mengolah data yang terdiri dari dua bagian 

yaitu measurement model dan structural model. Hasil measurement model dan 

structural model yang dilakukan dengan menggunakan AMOS 22 selanjutnya 

dapat dianalisis dengan structural equation model (SEM) untuk menguji 

kecocokan model dengan data yang diperoleh. Setelah mengetahui hasil dari 

analisis data maka akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis data SEM.  

4.4.1 Spesifikasi Model 

Pengujian hipotesis peneliti menggunakan analisis SEM, setelah 

melakukan pengolahan data dengan menggunakan AMOS 22. Spsifikasi model 

dan path diagram telah dijelaskan pada bab III gambar 3.1 dimana model 

penelitian terdiri dari 6 variabel (product brand image, online store image, 

product risk, financial risk, time risk dan purchase intetion), 5 hipotesis, dan 25 
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indikator untuk menguji adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel 

didalam model tersebut. 

4.4.2 Identifikasi Model 

Terdapat 3 kategori menurut  (Wijanto, 2008), under-identified, just-

indentified, dan over-identified. Ketiga kategori tersebut dapat dikategorikan 

melalui nilai degree of freedom (jumlah data yang diketahui dikurangi jumlah 

parameter yang diestimasikan) pada tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Computation Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 350 

Number of distinct parameter to be estimated 80 

Degrees of freedom (350-80)  270 

Sumber: Hasil pengolahan data AMOS 22 

Berdasarkan hasil data tabel diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

kategori model tersebut adalah over-identified, karena (DF > 0) atau positif 

sebesar 270 (positif). Setelah mengetahui model over-identified tahap selanjutnya 

adalah estimasi dan penilaian model, sebelum ketahap tersebut maka peneliti 

perlu melakukan uji model pengukuran (uji validitas dan reliabilitas) terhadap 

keseluruhan responden yang didapatkan melalui online kuesioner.  
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4.4.3 Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Hair et al., (2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang baik jika muatan faktor standarnya standardized loading factors 

(SLF)  ≥ 0.50. Pengujian reliabilitas pada SEM menggunakan average variance 

extended (AVE) dan construct reliability (CR) dengan batas reliabilitas yang baik 

jika nilai construct reliability (CR)  ≥  0.70 dan average variance extracted 

(AVE) ≥ 0.50. Berikut tabel hasil uji validitas dan reliabilitas: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (measurement) 

Variabel 
Laten 

Indikator Uji Validitas  Uji Realibilitas  

Factor 
Loading 

Kesimpulan AVE ≥ 
0.50 

CR ≥ 
0.70 

Kesimpulan 

Product 

Brand Image 

PBI1 0,887 Valid  

0.680 

 

0.863 

 

Reliabel PBI2 0.711 Valid 

PBI3 0.864 Valid 

 

Online Store 

Image 

OSI1 0.877 Valid  

 

 

0.617 

 

 

 

0.905 

 

 

 

 

Reliabel 

OSI2 0.794 Valid 

OSI3 0.757 Valid 

OSI4 0.599 Valid 

OSI5 0.867 Valid 

OSI6 0.787 Valid 

 

Product Risk 

PR1 0.908 Valid  

 

0.704 

 

 

0.904 

 

 

Reliabel 

PR2 0.875 Valid 

PR3 0.841 Valid 

Pengaruh Product Brand Image..., Inge Fitrianti, Ma.-Ibs, 2018



64 
 

  Indonesia Banking School  
 

Variabel 
Laten 

Indikator Uji Validitas  Uji Realibilitas  

Factor 
Loading 

Kesimpulan AVE ≥ 
0.50 

CR ≥ 
0.70 

Kesimpulan 

PR4 0.719 Valid 

 

Financial Risk 

FR1 0.857 Valid  

0.683 

 

0.896 

 

Reliabel FR2 0.820 Valid 

FR3 0.859 Valid 

FR4 0.766 Valid 

 

Time Risk 

TR1 0.813 Valid  

0.770 

 

0.930 

 

Reliabel 
 

TR2 
 

0.885 
 

Valid 

 
TR3 

 
0.910 

 
Valid 

 
TR4 

 
0.898 

 
Valid 

 
 
 

Purchase 
Intention 

 
PI1 

 
0.872 

 
Valid 

 
 
 

0.625 

 
 
 

0.869 

 
 
 

Reliabel 
 

PI2 
 

0.743 
 

Valid 

 
PI3 

 
0.687 

 
Valid 

 
PI4 

 
0.846 

 
Valid 

    Sumber: Hasil pengolahan data AMOS 22 

Berdasarkan tabel 4.5 menjelaskan bahwa hasil analisis uji validitas dan 

reliabilitas semua variabel indikator memenuhi nilai yang disyaratkan dan dapat 

disimpulkan alat ukur dalam penelitian ini adalah valid dan tidak adanya indikator 

yang dihilangkan. Nilai yang disyaratkan untuk validitas adalah memiliki factor 

loading ≥ 0.5 nilai yang disyaratkan untuk reliabilitas adalah memiliki AVE ≥ 0.5 

dan CR ≥ 0.7 semua indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap 

penelitian selanjutnya. 
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4.4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan 

4.4.4.1 Goodness of Fit 

Tahap pertama dari uji kecocokan ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau goodness of fit (GOF) antara data dengan model 

(Wijanto, 2008). Evaluasi model  dapat dikatakan  good  fit apabila  memiliki  

nilai CMIN/DF ≤ 5.0, CFI ≥ 0.90 dan RMSEA < 0.08. Berikut  tabel  hasil 

penelitian goodness of  fit: 

Tabel 4.6 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi 

Model 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 5.0 (good fit) 3.784 Good fit 

 

CFI 

CFI ≥ 0.90 (good fit)  

0.80 ≤ CFI ≤ 0.90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0.80 (poor fit) 

 

0.736 

 

Poor fit 

 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0.08 (good fit) 

0.08 ≤ RMSEA ≤ 0.10 (marginal 
fit) 

RMSEA > 0.10 (poor fit) 

 

0.887 

 

Poor fit 

Sumber: Hasil pengolahan data AMOS 22 

Berdasarkan tabel 4.6 menjelaskan bahwa hasil analisis goodness of fit 

untuk indikator CMIN/DF adalah good fit (tingkat kecocokan yang baik) karena 

hasil analisis menunjukan nilai dibawah 5.0.  Pada indikaor CFI menunjukan hasil 

poor fit karena hasil analisis menunnjukan nilai 0.80. Untuk indikator RMSEA 
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menunjukan hasil marginal fit karena hasil analisis menunjukan nilai dibawah 

0.10.  

4.4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 

Model Keseluruhan adalah seluruh hubungan antar variabel yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) antara variabel laten endogen dan 

variabel eksogen. Analisis model keseluruhan beruhubungan terhadap koefisien – 

koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau 

pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya dan untuk mengetahui 

signifikansi dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada di dalam 

model keseluruhann. Menurut hair et al 2010, Apabila nilai estimai dalam hasil 

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

hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data dan apabila nilai estimasi 

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

signifikan dan tidak didukung oleh data. Berikut hasil analisis data dari model 

keseluruhan: 
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Tabel 4.7 Output Regression 

No. Hipotesis Estimasi C.R P Kesimpulan 

1. PBI → PI 0.270 2.892 0.004 H1 didukung data 

2. OSI → PI 0.776 7.447 *** H2 didukung data 

3. PBI → PR 0.304 2.006 0.045 H3 tidak didukung data 

4. OSI → PR 0.174 1.198 0.231 H4 tidak didukung data 

5. OSI → FR 0.240 1.975 0.048 H5 tidak didukung data 

6. OSI → TR 0.184 1.304 0.192 H6 tidak didukung data 

7. FR → PI 0.073 1.018 0.309 H7 tidak didukung data 

8. PR → PI -0.046 -0.804 0.421 H8 tidak didukung data 

9. TR → PI 0.123 2.073 0.038 H9 tidak didukung data 

 Sumber: Hasil pengolahan data AMOS 22 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan hasil analisis yang dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Product brand image memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention dikarenakan nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu 

sebesar 0.270, nilai critical ratio > 1.96 sebesar 2.892 dan nilai p 0.004 

yang menunjukkan nilai p < 0.05. Sehingga dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa product brand image terbukti berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap purchase intention dan didukung oleh data. 
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2. Online store image memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention dikarenakan nilai estimasi menunjukkan hasil positif  yaitu 

sebesar 0.776, nilai critical ratio > 1.96 sebesar 7.447 dan nilai p *** 

yang menunjukkan nilai p < 0.05. Sehingga dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa online store image terbukti berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap purchase intention dan didukung oleh data. 

3. Product brand image memiliki pengaruh positif terhadap product risk 

dikarenakan nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 

0,304, nilai critical ratio > 1.96 sebesar 2.006 dan nilai p  0.045. 

Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa product brand 

image terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

product risk dan tidak didukung oleh data.  

4. Online store image memiliki pengaruh positif terhadap product risk, 

dikarenakan nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 

0.174, nilai criticial ratio < 1.96 sebesar 1.198, akan tetapi nilai p 

sebesar 0.231 yang menunjukkan nilai tersebut tidak sesuai yang 

disyaratkan p < 0.05. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa online store image terbukti berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap product risk dan tidak didukung oleh data. 

5. Online store image memiliki pengaruh positif terhadap financial risk 

dikarenakan nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 

0.240, nilai critical ratio > 1.96 sebesar 1.975 dan nilai p 0.048. 
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Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa online store 

image terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

financial risk dan tidak didukung oleh data. 

6. Online store image memiliki pegaruh yang positif terhadap time risk, 

dikarenakan nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 

0.184, nilai critical ratio < 1.96 sebesar 1.304, akan tetapi nilai p 

sebesar 0.192 yang menunjukkan nilai tersebut tidak sesuai yang 

disyaratkan p < 0.05. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa online store image terbukti berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap time risk dan tidak didukung oleh data. 

7. Financial risk memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention, 

dikarenakan nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 

0.073, nilai critical ratio < 1.96 sebesar 1.018, akan tetapi nilai p  

sebesar 0.309 yang menunjukkan nilai tersebut tidak sesuai yang 

disyaratkan p < 0.05. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa financial risk terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap purchase intention dan tidak didukung oleh data.  

8. Product risk tidak memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention, karena nilai estimasi menunjukkan hasil negatif yaitu 

sebesar -0.046, nilai critical ratio < 1.96 sebesar -0.804, dan nilai p 

sebesar 0.421 yang menunjukkan nilai tersebut tidak sesuai yang 

disyaratkan p < 0.05. Sehingga dari hasil tersbut dapat disimpulkan 
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bahwa product risk tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap purchase intention dan tidak disukug oleh data. 

9. Time risk memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention, 

dikarensakan nilai estimasi menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 

0.123, nilai critical ratio > 1.96 sebesar 2.073, dan nilai p 0.038. 

Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa time risk 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap purchase intention 

dan tidak didukung oleh data. 

4.5 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh 

variabel telah  memenuhi kriteria yang disyaratkan pada uji validitas dan 

reliabilitas serta model pengukuran lainnya yang sesuai dengan metode analisis 

data SEM. Pada hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini, 5 hipotesis terbukti 

memiliki pengaruh positif dan signifikan, 3 hipotesis terbukti memiliki pengaruh 

positif dan tidak signifikan, dan 1 hipotesis terbukti tidak memiliki pengaruh 

positif dan tidak signifikan.  
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Gambar 4.7 Struktur Hasil Penelitian 

 Sumber: Hasil pengolahan data AMOS 22 

 Keterangan: 

  EST : Estimasi 

  P : P- Value 

  DD : Didukung Data 

  TD : Tidak Didukung Data 

Pembahasan dari masing-masing hipotesis tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

4.5.1 Pengaruh  product  brand  image  terhadap  purchase  intention 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa product brand image 

terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa citra merek produk kecantikan pada situs 
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website Sociolla.com berpengaruh terhadap niat beli konsumen. Hasil analisis 

pada penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa 

product brand image memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention 

(Aghekyan-Simonian et al., 2012). Kualitas dan keaslian produk kecantikan sama 

pentingnya dengan merawat kulit sendiri, suatu keharusan bagi semua wanita dan 

Sociolla menanganinya dengan serius. Penggunaan produk kecantikan yang tidak 

asli dapat menyebabkan kerusakan kulit permanen. Sociolla berkolaborasi 

langsung dengan distributor nasional dan pemilik merek resmi di Indonesia untuk 

memastikan bahwa setiap produk yang dibeli dari Sociolla adalah asli dengan 

sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sociolla menjamin 

kualitas penyimpanan produk dilakukan langsung oleh manajemen operasi 

Sociolla sendiri dengan mematuhi standar internasional. Penjelasan akan hal ini 

menunjukkan bahwa citra merek produk yang tinggi akan menimbulkan sikap 

konsumen yang lebih condong terhadap suatu produk, sehingga niat beli dari 

suatu produk tersebut akan meningkat. Product brand image yang tinggi memiliki 

efek positif pada niat pembelian (Belén del Rio et al., 2001), dan konsumen lebih 

cenderung berbelanja online untuk produk dengan nama brand yang mapan (K. S. 

Lee & Tan, 2003). 

4.5.2 Pengaruh  online  store  image  terhadap  purchase  intention 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa online store image 

terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa toko online Sociolla.com memiliki image yang 

baik sehingga dapat mempengaruhi niat beli konsumen. Hasil analisis pada 
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penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang  menyimpulkan bahwa 

online store image memiliki pengaruh positif pada purchase intention (Aghekyan-

Simonian et al., 2012). Melalui website Sociolla.com pengguna dapat memesan 

berbagai produk kecantikan dengan mudah, aman, nyaman dengan jaminan 

produk 100% asli. Didukung dengan website Sociolla yang terorganisasi dengan 

baik dan jelas memudahkan pengguna untuk melihat dan berbelanja produk 

kecantikan. Website Sociolla dilengakpi fitur live chat yang dapat membantu 

pengguna ketika membutuhkan bantuan. Sociolla memiliki media online yaitu 

beauty journal yang menyuguhkan konten beauty yang praktis dan up tp date dan 

juga lifestyle untuk menemani semua aspek hidup konsumen. Beauty journal 

menghadirkan berbagai panduan, tips dan insipirasi mulai dari karir, kesehatan, 

relationship, beauty trend dalam bentuk artikel dan video. Beauty journal 

memiliki sistem Single Sign-on (SSO) dan menjadi media pertama Indonesia yang 

memiliki built in commerce dengan meluncurkan social connection (SOCO). 

(Verhagen & van Dolen, 2009), mengemukakan bahwa kualitas website 

merupakan salah satu bagian dari online store image, sehingga muncul niat beli 

pada benak masyarakat. Penjelasan akan hal ini menunjukkan bahwa semakin 

baik image toko online Sociolla.com akan semakin tinggi pula niat membeli 

konsumen terhadap produk-produk kecantikan di website Sociolla.com. 

4.5.3 Pengaruh  product  brand  image  terhadap  product  risk 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa product brand image 

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap product risk. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa produk-produk kecantikan di Sociolla mempengaruhi 
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persepsi konsumen terhadap persepsi risiko produk. Hasil analisis penelitian ini 

tidak sesuai dengan penelitian terdahulu (Aghekyan-Simonian et al., 2012). Yang 

menyimpulkan product brand image memiliki pengaruh negatif terhadap product 

risk. Risiko produk digambarkan sebagai kerugian yang dialami oleh konsumen 

ketika harapan mereka terhadap suatu produk tidak terwujud setelah pembelian 

(Forsythe & Shi, 2003). Penjelasan akan hal ini menunjukkan bahwa ketika 

konsumen menganggap product brand image semakin baik, konsumen akan 

merasa produk-produk kecantikan di Sociolla memiliki risiko yang lebih tinggi. 

Hasil ini juga menunjukkan bahwa semakin baik image atau persepsi konsumen 

terhadap produk-produk kecantikan di website Sociolla.com, maka akan semakin 

tinggi kekhawatiran mereka terhadap adanya risiko yang akan terjadi ketika 

mereka menggunakan produk kecantikan dari Sociolla.com. Persepsi konsumen 

terhadap suatu produk kecantikan yang tinggi tidak membuat risiko atas suatu 

produk akan rendah, hal ini ditunjukkan oleh dimensi online shopping. Dimana 

konsumen mempersepsikan tingkat risiko yang lebih tinggi saat berbelanja online 

daripada saat berbelanja saluran tradisional (Bhatnagar & Ghose, 2004). Karena 

faktor online shopping maka brand image yang tinggi tidak menunjukkan risiko 

yang rendah. Produk yang dipersepsikan konsumen akan meningkatkan risiko 

ketika informasi yang diinginkan tentang produk tersebut terbatas, ketika 

harganya tinggi, dan ketika konsumen tidak bisa cukup evaluasi produk (Forsythe 

& Shi, 2003). Pembelian produk kecantikan di Sociolla.com tidak dapat mencoba 

secara langsung atau seperti yang dapat dilakukandi toko kecantikan biasanya). Di 

dukung oleh pernyataan (Aghekyan-Simonian et al., 2012) yang mengatakan 
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bahwa risiko bervariasi di berbagai kategori produk dan saluran ritel. Karena 

inspeksi produk pakaian terbatas dalam lingkungan online. Hal ini mungkin akan 

membedakan untuk produk yang perlu di coba dalam menggunakannya, seperti 

tiket pesawat, tiket konser, ataupun barang yang dapat di percaya pembeliannya 

tanpa harus mencobanya terlebih dahulu dengan basis online. Daya beli konsumen 

muda pada orientasi umur tersebut masih tergolong rendah, karena secara umum 

masih tergolong dalam bukan angkatan kerja yang belum menghasilkan 

penghasilan dan masih termasuk kedalam kalangan pelajar. Dengan online store 

image yang tinggi masih membuat risiko produk terasa cukup besar bagi 

konsumen muda. 

4.5.4 Pengaruh  online  store  image  terhadap  product  risk 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa online store image 

tidak memiliki pengaruh terhadap product risk karena nilai p > 0.05 yaitu sebesar 

0.231. Hal ini menunjukkan bahwa toko online Sociolla.com tidak mempengaruhi 

persepsi konsumen terhadap persepsi risiko produk. Hasil analisis pada penelitian 

ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang berhasil membuktikan online 

store image memiliki pengaruh negatif terhadap product risk (Aghekyan-

Simonian et al., 2012). Risiko produk yang dirasakan konsumen cenderung 

meningkat bila informasi yang diinginkan mengenai produk terbatas, bila 

harganya tinggi, dan ketika konsumen tidak dapat mengevaluasi produk secara 

memadai (Forsythe & Shi, 2003). Namun dari hasil responden yang di dominasi  

oleh usia 21 dan 22 tahun dimana termasuk kalangan pelajar atau mahasiswa, 

konsumen muda tidak memperdulikan tampilan produk kecantikan yang sesuai 

Pengaruh Product Brand Image..., Inge Fitrianti, Ma.-Ibs, 2018



76 
 

  Indonesia Banking School  
 

gambar dan spesifikasi produk kecantikan seperti deskripsi yang ada di website 

Sociolla.com. Sociolla juga merupakan toko online yang menjual produk 

kecantikan dari merek-merek yang telah ada dan Sociolla tidak berfokus pada 

desain maupun fitur merek tersebut di websitenya. Persepsi konsumen terhadap 

sebuah toko online terkesan tidak menjadi pertimbangan dalam penentuan risiko 

produk yang ada.  

4.5.5 Pengaruh  online  store  image  terhadap  financial  risk 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa online store image 

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap financial risk. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa toko online Sociolla.com mempengaruhi persepsi 

konsumen terhadap persepsi risiko keuangan. Hasil analisis penelitian ini tidak 

sesuai dengan penelitian terdahulu (Aghekyan-Simonian et al., 2012) yang 

menyimpulkan  online store image memiliki pengaruh negatif terhadap financial 

risk. Risiko keuangan didefinisikan sebagai kerugian uang bersih kepada 

pelanggan (Sweeney et al., 1999). Penjelasan akan hal ini menunjukkan bahwa 

konsumen generasi muda tetap khawatir akan risiko keuangan meskipun citra 

toko online Sociolla itu bagus. Kemungkinan produk yang dibeli tidak dikirim 

oleh sociolla.com. Adanya kekhawatiran konsumen ketika melakukan 

pembayaran terhadap nomor kartu elektronik (kartu debit atau kartu kredit) tidak 

aman di toko online Sociolla.com. Pada saat melakukan transfer dana pada 

Sociolla.com konsumen khawatir salah input nomor rekening. Dan ketika terjadi 

kesalahan pada transaksi, konsumen khawatir tidak dapat memperoleh 

kompensasi dari pihak Sociolla.com. Hal ini dapat terlihat pada hasil kuesioner 
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yang di sebar kepada responden dengan orientasi umur 21 dan 22 tahun. Jelas 

terlihat bagi responden dengan online store image yang tinggi namun belum dapat 

mencapai financial risk yang rendah sesuai dengan hipotesis, di dukung oleh 

temuan (Ariani, 2017) yang mengatakan bahwa sistem pembayaran belanja online 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap e-commerce, serta pada setiap 

indikator sistem pembayaran yang diukur oleh kebijakan, hukum, kelembagaan, 

mekanisme operasional dan instrumen pembayaran, serta infrastruktur. Meskipun 

ketersediaan sistem pembayaran menyediakan transaksi yang mudah bagi para 

pelaku dan penerima serta keberadaan sistem pembayaran komponen yang 

memadai, ada kebutuhan untuk kepercayaan antara pelaku transaksi. Dalam 

perdagangan online, pelaku transaksi tidak bertemu secara fisik dan produk yang 

di jual tidak dapat di lihat dan di sentuh secara langsung, begitu juga konsumen 

tidak tahu apakah penjual dalam e-commerce adalah orang yang benar-beanr 

memiliki barang dagangannya, serta pedagang adalah tidak selalu yakin bahwa 

pembayaran akan dilakukan ke akun penjual. Akibatnya, tindakan curang dapat 

terjadi dalam penjualan e-commerce.  

4.5.6 Pengaruh online  store  image  terhadap  time  risk 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa online store image 

tidak memiliki pengaruh terhadap time risk karena nilai p > 0.05 yaitu sebesar 

0.192. Hal tersebut menunjukkan bahwa fitur toko online Sociolla.com tidak 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap persepsi risiko waktu. Hasil analisis 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyimpulkan online 

store image memiliki pengaruh negatif terhadap time risk (Aghekyan-Simonian et 
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al., 2012). Risiko waktu dalam belanja online digambarkan sebagai kehilangan 

waktu karena kesulitan dalam navigasi situs website, mengirimkan pesanan 

produk, dan menunggu pengiriman produk (Forsythe & Shi, 2003). Penjelasan 

akan hal ini menunjukkan bahwa konsumen generasi muda tidak membutuhkan 

banyak waktu untuk mempelajari cara memanfaatkan pengunaan website 

Sociolla.com karena di dalam Sociolla terdapat fitur live chat yang memudahkan 

pengguna untuk mendapatkan informasi dengan mudah serta menjelajahi fitur 

pemesanan sampai dengan pembayaran suatu produk. Konsumen tidak merasa 

penggunaan waktu yang tidak efisien ketika melakukan pembelian produk 

kecantikan melalui website Sociolla.com karena generasi muda sudah sering 

melakukan belanja online dan generasi muda sekarang sudah tech savvy yang 

tidak bisa jauh dari gadget, otomatis belanja online pun akan nyaman. Konsumen 

generasi muda tidak mempertimbangkan akan hilangnya kenyamanan karena 

harus membuang banyak waktu pada saat memberikan keluhan terhadap error 

pembayaran karena konsumen generasi muda tidak memperdulikan kenyamanan 

dari sisi risiko waktu.  

4.5.7 Pengaruh  financial  risk  terhadap  purchase  intention 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa financial risk tidak 

memiliki pengaruh terhadap purchase intention karena nilai p > 0.05 yaitu sebesar 

0.309. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi risiko keuangan konsumen tidak 

mempengaruhi niat beli konsumen di website Sociolla.com. Hasil analisis 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu (Aghekyan-Simonian et al., 

2012). Yang berhasil membuktikan financial risk memiliki pengaruh negatif 
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terhadap purchase intention. Kepercayaan yang lebih tinggi dalam keamanan 

transaksional dan perlindungan informasi rahasia menghasilkan sikap konsumen 

yang lebih positif terhadap pembelian online (Keeney, 1999). Namun, Penjelasan 

akan hal ini menunjukkan bahwa konsumen generasi muda tidak memperhatikan 

risiko keuangan ketika ada niat beli dan tidak khawatir ketika melakukan 

pembayaran melalui kartu elektronik (kartu debit dan kartu kredit) akan tidak 

aman di toko online Sociolla.com.  

4.5.8 Pengaruh  product  risk  terhadap  purchase  intention 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa product risk tidak 

memiliki pengaruh terhadap purchase intention. karena nilai p > 0.05 yaitu 

sebesar 0.421. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi risiko produk tidak 

mempengaruhi niat pembelian konsumen di website Sociolla.com. Hasil analisis 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang berhasil membuktikan 

product risk memiliki pengaruh negatif terhadap purchase intention (Aghekyan-

Simonian et al., 2012). Risiko ini sebagian besar disebabkan oleh 

ketidakmampuan pembelanja online untuk memeriksa produk secara fisik 

sebelum membeli (Bhatnagar et al., 2000). Namun, Sociolla memberikan 

gambaran produk yg cukup jelas mengenai produk kecantikan (bagaimana cara 

menggunakan produk tersebut, kandungan yang ada pada produk tersebut, dan 

penjelasan singkat mengenai produk kecantikan tersebut). Sehingga konsumen 

memiliki pengalaman yang cukup dalam merasakan suatu produk. Sehingga risiko 

produk pada penelitian ini tidak mempengaruhi niat pembelian. Penjelasan akan 

hal ini menunjukkan bahwa konsumen generasi muda tidak memperhatikan risiko 
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produk kecantikan yang akan terjadi di toko online Sociolla.com dan tetap 

memilki niat untuk membeli.  

4.5.9 Pengaruh  time  risk  terhadap  purchase  intention 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa time risk memiliki 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap purchase intention. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa risiko waktu mempengaruhi niat pembelian konsumen di 

website Sociolla.ccom. Hasil analisis penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang berhasil membuktikan time risk memiliki pengaruh negatif 

terhadap purchase intention (Aghekyan-Simonian et al., 2012). Penjelasan akan 

hal ini menunjukkan bahwa ketika persepsi konsumen generasi muda mengenai 

risiko waktu positif maka akan mendorong keinginan konsumen untuk melakukan 

pembelian produk kecantikan di website Sociolla.com. Hal ini terjadi 

kemungkinan karena konsumen generasi muda sudah sering menavigasi informasi 

melalui internet baik secara sengaja maupun tidak sengaja untuk dapat 

mengetahui tentang informasi suatu produk. Menurut (Murni, 2018) belanja 

online akan menghemat biaya transportasi, efektif dan menghemat waktu belanja 

bagi konsumen yang telah disibukkan oleh kemacetan jalan harian dan sistem 

pembayaran yang juga dapat menggunakan kecanggihan teknologi dengan 

pembayaran melalui SMS banking, internet banking, kartu kredit dan berbagai 

alat pembayaran yang berkembang nantinya ini.  

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh product brand image dan online 
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store image terhadap purchase intention melalui mediasi perceived risk pada toko 

online Sociolla.com.  

Variabel online store image dan product brand image merupakan faktor 

pendorong dari persepsi positif konsumen terhadap toko online Sociolla.com yang 

kemudian berdampak pada purchase intention. Sehingga peningkatan niat 

pembelian produk kecantikan di toko online Sociolla.com dapat melonjak naik. 

Jika dilihat lebih dalam, terlihat bahwa nilai online store image lebih besar 

dibandingkan dengan nilai product brand image pada penelitian ini. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa website toko online Sociolla.com terorganisai dengan baik 

dan jelas yang membuat konsumen merasa mudah, aman, dan nyaman dalam 

memesan produk. Sociolla menyediakan jenis produk kecantikan yang bervariasi 

dengan memiliki kualitas yang baik dengan jaminan produk yang dijual asli 

bersertifikat BPOM dan memiliki nilai sepadan dengan harga. Dengan demikian 

persepsi konsumen terhadap toko online mempengaruhi dalam niat pembelian 

produk kecantikan di toko online Sociolla.com. Hasil analisis variabel product 

brand image menunjukkan hasil positif yang memiliki nilai lebih rendah 

dibandingkan online store image dalam penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa citra merek produk kecantikan pada situs website toko online Sociolla.com 

tinggi yang akan menimbulkan sikap konsumen yang lebih condong terhadap 

produk bermerk. Maka persepsi konsumen terhadap citra merek produk 

mempengaruhi dalam niat pembelian. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat 

diberikan masukan kepada perusahaan Sociolla yang dijadikan objek penelitian. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk Sociolla 

adalah sebagai berikut: 

1. Variabel yang akan dibahas adalah variabel online store image 

dikarenakan memiliki pengaruh positif yang dapat dilihat dari rata-rata 

indikator pernyataan online store image pada tabel 4.8 dibawah ini: 

Tabel 4.8 Indikator pernyataan Online Store Image 

No. Indikator Pernyataan Mean 
Indikator 

Online Store Image 

1. Sociolla.com menyediakan jenis barang yang 
bervariasi 

5.64 

2. Seluruh produk kecantikan yang ada di 
Sociolla.com memiliki kualitas yang bagus 

5.61 

3. Seluruh produk kecantikan yang ada di 
Sociolla.com memiliki harga yang relatif rendah 

4.70 

4. Produk kecantikan yang ada di Sociolla.com 
memiliki nilai yang sepadan dengan harga 

5.23 

5. Design pada toko online Sociolla.com membuat 
konsumen merasa nyaman 

5.66 

6. Secara keseluruhan, saya memiliki kesan positif 
pada toko online Sociolla.com 

5.64 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 24 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa average 

value dari variabel online store image sudah cukup baik. Dari enam indikator 

yang terdapat pada variabel online store image terdapat satu indikator yang 

memiliki nilai terendah dari indikator lainnya, yaitu pada OSI3 mengenai seluruh 

produk kecantikan yang ada di Sociolla.com memiliki harga yang relatif rendah 
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dengan nilai 4.70. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumen generasi muda 

memilih skala yang cukup rendah untuk indikator tersebut. Hal ini sesuai dengan 

usia responden yang di dominasi dengan usia 21 dan 22 tahun dimana saat ini 

termasuk kedalam kalangan pelajar atau mahasiswa yang penghasilannya belum 

mandiri dan berkaitan dengan hasil pengeluaran perbulan konsumen generasi 

muda pada penelitian ini yang di dominasi sebesar Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000, 

sehingga konsumen generasi muda memiliki persepsi bahwa harga produk 

kecantikan yang ada di Sociolla.com memiliki harga yang relatif tidak rendah. 

Oleh karena itu, pihak Sociolla dapat melakukan survei pasar terhadap konsumen 

dan pesaing mengenai harga produk sejenis di pasar, sehingga Sociolla mampu 

melakukan penyesuaian-penyesuaian agar dapat bersaing dan menetapkan harga 

yag lebih kompetitif. 

2. Variabel yang akan dibahas adalah variabel product brand image 

dikarenakan memiliki pengaruh positif yang dapat dilihat dari rata-rata 

indikator pernyataan product brand image pada tabel 4.9 dibawah ini: 

Tabel 4.9 Indikator Pernyataan Product Brand Image 

No. Indikator Pernyataan Mean 
Indikator 

Product Brand Image 

1. Produk-produk kecantikan pada toko online 
Sociolla.com secara umum dapat memenuhi 
kebutuhan konsumen 

5.46 

2. Produk-produk kecantikan pada toko online 
Sociolla.com secara umum dapat meningkatkan 
harga diri konsumen 

4.91 
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3. Prooduk-produk kecantikan pada toko online 
Sociolla.com secara umum memuaskan keinginan 
hati konsumen 

5.42 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 24 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa average 

value dari variabel product brand image sudah cukup baik. Dari tiga indikator 

yang terdapat pada variabel product brand image terdapat satu indikator yang 

memiliki nilai terendah dari indikator lainnya, yaitu pada PBI2 mengenai produk-

produk kecantikan pada toko online Sociolla.com secara umum dapat 

meningkatkan harga diri konsumen dengan nilai sebesar 4.91. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata konsumen generasi muda memilih skala yang 

cukup rendah untuk indikator tersebut. Indikator ini dipilih karena pada umumnya 

konsumen genearsi muda merasa bahwa melakukan pembelian produk kecantikan 

di Sociolla tidak dapat meningkatkan harga diri konsumen. Sehingga konsumen 

generasi muda memiliki persepsi bahwa citra merek produk yang tinggi akan 

menimbulkan sikap konsumen yang lebih condong terhadap produk bermerek 

dibarengi dengan kualitas dan keaslian produk kecantikan tersebut sehingga 

mempengaruhi niat pembelian. Oleh karena itu pihak Sociolla juga dapat 

melakukan riset pasar terhadap konsumen, karena karakteristik konsumen 

generasi muda yang konsen terhadap kualitas dan cenderung show off. Sebaiknya 

pihak Sociolla dapat menampilkan dan menambah figure serta tagline yang dapat 

meningkatkan harga diri konsumen. Seperti contoh Sociolla dapat menggandeng 

para artis, beauty influencer, beauty enthusiast, dan beauty vlogger untuk 

meningkatkan harga diri konsumen. Hal ini dapat diketahui bahwa konsumen 
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generasi muda sudah tech savvy yang tidak bisa jauh dari gadget dan sangat 

mudah dalam melakukan niat membeli untuk belanja online. Dengan begitu, 

konsumen muda lebih merasa terdorong dalam niat membeli produk kecantikan 

karena efek dari figure tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini untuk menguji hubungan variabel product brand 

image dan online store image terhadap purchase intention melalui mediasi 

perceived risk. Hasil analisis dengan menggunakan metode SEM menunjukkan 5  

hipotesis terbukti berpengaruh positif dan signifikan, dan 4 hipotesis tidak terbukti 

signifikan. Peneliti menguji hipotesis yang diajukan kepada konsumen yang 

belum pernah melakukan pembelian di toko online Sociolla.com dan diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Product brand image terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap purchase intention. 

2. Online store image terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap purchase intention.  

3. Product brand image terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap product risk. 

4. Online store image tidak memiliki pengaruh terhadap product risk. 

5. Online store image terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap financial risk.  

6. Online store image tidak memiliki pengaruh terhadap time risk.  

7. Financial risk tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention. 
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8. Product risk terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap purchase 

intention. 

9. Time risk terbukti memiliki pengaruh possitif dan signifikan terhadap 

purchase intention. 

5.2  Saran 

Hasil analisis, pembahasan, implikasi manajerial dan kesimpulan dari 

penelitian ini dapat dijadikan saran untuk Sociolla. Saran tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan niat pembelian pada belanja online khususnya pada website 

Sociolla.com sehingga dapat membangun product brand image dan online store 

image yang baik dimata konsumen. Penelitian ini masih memiliki kekurangan dan 

keterbatasan sehingga masih memerlukan penyempurnaan bagi penelitian di masa 

yang akan datang. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak 

Sociolla dan untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Sociolla.com 

a. Karena terbukti toko online Sociolla.com memiliki image yang 

baik, pihak Sociolla sebaiknya melakukan survei pasar terhadap 

konsumen dan produk kompetitor mengenai harga yang tepat 

untuk keinginan konsumen. Karena Sociolla.com cenderung 

memiliki harga yang tidak cukup rendah. Dengan melakukan 

survei pasar Sociolla.com dapat menetapkan pricing yang bisa 

bersaing dengan toko online kecantikan lain. 
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b. Pihak Sociolla sebaiknya dapat menampilkan dan menambahkan 

figure serta tagline yang dapat meningkatkan harga diri konsumen 

sehingga timbul niat untuk membeli produk kecantikan. Seperti 

contoh Sociolla dapat menggandeng artis , beauty influencer, beuty 

enthusiast, dan beauty vlogger untuk meningkatkan harga diri 

konsumen. Dengan begitu, konsumen generasi muda lebih merasa 

terdorong dalam niat membeli belanja online untuk produk 

kecantikan di toko online Sociolla.com 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Pada penelitian ini hanya menguji dan menganalisis pengaruh 

variabel product brand image dan online store image sebagai 

pendorong purchase intention. Peneliti selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian ini dengan menambah aspek-aspek 

pendukung lainnya yang mempengaruhi niat beli konsumen dalam 

belanja online seperti online word of mouth, attitude towards 

online purchasing, dan website credibility. Dan mengganti objek 

penelitian pada perusahaan e-commerce lainnya.  

b. Berdasarkan deskripsi data, mayoritas responden yang di dominasi 

dengan usia 21-22 tahun dimana pada saat ini berprofesi sebagai 

pelajar dan mahasiswa. Penelitian selanjutnya dapat 

mempertimbangkan usia responden di atas 30 tahun untuk 

mengetahui apakah hasilnya sama dengan konusmen genrasi muda. 
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Dikarenakan responden dengan usia lebih dari 30 tahun cenderung 

telah berkeluarga dan lebih  memperdulikan kesehatan. Hal ini 

akan menunjukkan hasil yang beda apabila dilakukan penelitian 

pada generasi yang berbeda. 
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Lampiran 2:  Hasil  Uji  Validitas  pre-test 

1. Product Brand Image 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,658 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 54,517 
Df 3 
Sig. ,000 

Anti-image Matrices 
 PBI1 PBI2 PBI3 
Anti-image 
Covariance 

PBI1 ,452 ,021 -,167 
PBI2 ,021 ,296 -,183 
PBI3 -,167 -,183 ,210 

Anti-image 
Correlation 

PBI1 ,752a ,056 -,543 
PBI2 ,056 ,662a -,734 
PBI3 -,543 -,734 ,600a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
Component 

Matrixa 

 
Component 

1 
PBI1 ,856 
PBI2 ,902 
PBI3 ,954 
Extraction Method: 
Principal 
Component 
Analysis. 
a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 2a: Hasil  Uji  Validitas  pre-test  (Lanjutan) 

2. Online Store Image 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,844 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 130,917 
Df 15 
Sig. ,000 

                         
Anti-image Matrices 
 OSI1 OSI2 OSI3 OSI4 OSI5 OSI6 
Anti-image 
Covariance 

OSI
1 

,319 -,156 -,054 -,022 -,027 ,008 

OSI
2 

-,156 ,238 ,026 -,054 -,002 -,061 

OSI
3 

-,054 ,026 ,544 -,122 -,115 ,038 

OSI
4 

-,022 -,054 -,122 ,419 ,019 -,074 

OSI
5 

-,027 -,002 -,115 ,019 ,186 -,119 

OSI
6 

,008 -,061 ,038 -,074 -,119 ,163 

Anti-image 
Correlation 

OSI
1 

,863a -,567 -,129 -,060 -,112 ,033 

OSI
2 

-,567 ,847a ,073 -,172 -,007 -,310 

OSI
3 

-,129 ,073 ,866a -,254 -,360 ,128 

OSI
4 

-,060 -,172 -,254 ,919a ,067 -,283 

OSI
5 

-,112 -,007 -,360 ,067 ,808a -,686 

OSI
6 

,033 -,310 ,128 -,283 -,686 ,802a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 
OSI1 ,847 
OSI2 ,886 
OSI3 ,715 
OSI4 ,826 
OSI5 ,902 
OSI6 ,914 
Extraction Method: 
Principal Component 
Analysis. 
a. 1 components extracted. 
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Lampiran 2b: Hasil  Uji  Validitas  pre-test  (Lanjutan) 
 
3. Product Risk 
 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,739 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 68,898 
Df 6 
Sig. ,000 

Anti-image Matrices 
 PR1 PR2 PR3 PR4 
Anti-image 
Covariance 

PR1 ,834 -,067 -,052 -,004 
PR2 -,067 ,465 -,027 -,097 
PR3 -,052 -,027 ,190 -,143 
PR4 -,004 -,097 -,143 ,172 

Anti-image 
Correlation 

PR1 ,935a -,108 -,130 -,011 
PR2 -,108 ,890a -,092 -,343 
PR3 -,130 -,092 ,686a -,791 
PR4 -,011 -,343 -,791 ,664a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
Component 

Matrixa 

 
Component 

1 
PR1 ,568 
PR2 ,849 
PR3 ,925 
PR4 ,934 
Extraction Method: 
Principal 
Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 
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Lampiran 2c: Hasil  Uji  Validitas  pre-test  (Lanjutan) 
 
4. Financial Risk 
 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,663 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 92,978 
Df 6 
Sig. ,000 

Anti-image Matrices 
 FR1 FR2 FR3 FR4 
Anti-image 
Covariance 

FR1 ,344 -,200 ,057 -,052 
FR2 -,200 ,226 -,084 ,026 
FR3 ,057 -,084 ,153 -,138 
FR4 -,052 ,026 -,138 ,187 

Anti-image 
Correlation 

FR1 ,656a -,718 ,250 -,203 
FR2 -,718 ,686a -,453 ,125 
FR3 ,250 -,453 ,633a -,816 
FR4 -,203 ,125 -,816 ,679a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
Component 

Matrixa 

 
Component 

1 
FR1 ,801 
FR2 ,910 
FR3 ,905 
FR4 ,887 
Extraction Method: 
Principal 
Component 
Analysis. 
a. 1 components 
extracted. 
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Lampiran 2d: Hasil  Uji  Validitas  pre-test  (Lanjutan) 

 

5. Time Risk 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,821 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 73,117 

Df 6 

Sig. ,000 

Anti-image Matrices 

 TR1 TR2 TR3 TR4 

Anti-image 

Covariance 

TR1 ,393 -,157 -,045 -,006 

TR2 -,157 ,237 -,119 -,110 

TR3 -,045 -,119 ,350 -,112 

TR4 -,006 -,110 -,112 ,430 

Anti-image 

Correlation 

TR1 ,831a -,514 -,123 -,014 

TR2 -,514 ,758a -,414 -,346 

TR3 -,123 -,414 ,850a -,288 

TR4 -,014 -,346 -,288 ,870a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
Component 

Matrixa 

 
Component 

1 
TR1 ,854 

TR2 ,934 

TR3 ,890 

TR4 ,850 
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Lampiram 2e: Hasil  Uji  Validitas  pre-test  (Lanjutan) 

6. Purchase Intention\ 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

,758 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 38,137 

Df 6 

Sig. ,000 

 

Anti-image Matrices 

 PI1 PI2 PI3 PI4 

Anti-image 

Covariance 

PI1 ,472 -,201 -,113 -,203 

PI2 -,201 ,748 -,039 -,022 

PI3 -,113 -,039 ,564 -,212 

PI4 -,203 -,022 -,212 ,471 

Anti-image 

Correlation 

PI1 ,740a -,338 -,220 -,430 

PI2 -,338 ,806a -,060 -,037 

PI3 -,220 -,060 ,788a -,412 

PI4 -,430 -,037 -,412 ,730a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component 

Matrixa 

 

Component 

1 

PI1 ,864 

PI2 ,656 

PI3 ,803 

PI4 ,850 
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Extraction Method: 

Principal 

Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
Lampiran 3: Hasil  Uji  Reliabilitas  pre-test 

1. Product Brand Image 
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,888 3 

2. Online Store Image 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,919 6 

3. Product Risk 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,849 4 

4. Financial Risk 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,897 4 

5. Time Risk 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,902 4 

6. Purchase Intention 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,807 4 

 

Lampiran 4: Measurement  Model  Fit 
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Lampiran 4a: Output  Standarized  Regression  Weights  (Measurement) 

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

   Estimate 
PBI3 <--- PBI ,900 
PBI2 <--- PBI ,724 
PBI1 <--- PBI ,866 
OSI3 <--- OSI ,598 
OSI2 <--- OSI ,858 
OSI1 <--- OSI ,785 
OSI4 <--- OSI ,765 
OSI5 <--- OSI ,862 
OSI6 <--- OSI ,877 
PR3 <--- PR ,859 
PR2 <--- PR ,862 
PR1 <--- PR ,720 
PR4 <--- PR ,918 
FR3 <--- FR ,828 
FR2 <--- FR ,852 
FR1 <--- FR ,757 
FR4 <--- FR ,860 
TR3 <--- TR ,900 
TR2 <--- TR ,913 
TR1 <--- TR ,898 
TR4 <--- TR ,821 
PI3 <--- PI ,709 
PI2 <--- PI ,765 
PI1 <--- PI ,850 
PI4 <--- PI ,862 
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Lampiran 5: Overall Model Fit 

 

Lampiran 5a: Output Standarized Regression Weights  (Overall  Model  Fit) 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
PR <--- PBI ,304 ,152 2,006 ,045  
PR <--- OSI ,174 ,145 1,198 ,231  
FR <--- OSI ,240 ,121 1,975 ,048  
TR <--- OSI ,184 ,141 1,304 ,192  
PI <--- PBI ,270 ,093 2,892 ,004  
PI <--- OSI ,776 ,104 7,447 ***  
PI <--- TR ,123 ,059 2,073 ,038  
PI <--- FR ,073 ,072 1,018 ,309  
PI <--- PR -,046 ,058 -,804 ,421  
PBI3 <--- PBI 1,000     
PBI2 <--- PBI ,990 ,112 8,829 ***  
PBI1 <--- PBI 1,085 ,098 11,075 ***  
FR1 <--- FR 1,000     
FR2 <--- FR 1,249 ,151 8,273 ***  
FR3 <--- FR 1,253 ,148 8,484 ***  
FR4 <--- FR 1,299 ,150 8,665 ***  
PI1 <--- PI 1,000     
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
PI2 <--- PI ,751 ,086 8,693 ***  
PI3 <--- PI ,851 ,109 7,827 ***  
PI4 <--- PI ,897 ,088 10,218 ***  
OSI6 <--- OSI 1,000     
OSI5 <--- OSI ,964 ,075 12,828 ***  
OSI4 <--- OSI ,872 ,081 10,753 ***  
OSI3 <--- OSI ,768 ,104 7,356 ***  
OSI2 <--- OSI ,989 ,070 14,178 ***  
OSI1 <--- OSI ,913 ,083 11,016 ***  
PR4 <--- PR 1,000     
PR3 <--- PR ,908 ,069 13,219 ***  
PR2 <--- PR ,858 ,062 13,839 ***  
PR1 <--- PR ,691 ,072 9,639 ***  
TR4 <--- TR 1,000     
TR3 <--- TR ,990 ,083 11,882 ***  
TR2 <--- TR 1,086 ,086 12,621 ***  
TR1 <--- TR 1,074 ,087 12,277 ***  
 

Lampiran 5b:  Standarized Regression Weights (Structural Model) 

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

   Estimate 
PR <--- PBI ,194 
PR <--- OSI ,113 
FR <--- OSI ,194 
TR <--- OSI ,125 
PI <--- PBI ,228 
PI <--- OSI ,670 
PI <--- TR ,156 
PI <--- FR ,078 
PI <--- PR -,061 
PBI3 <--- PBI ,870 
PBI2 <--- PBI ,707 
PBI1 <--- PBI ,907 
FR1 <--- FR ,679 
FR2 <--- FR ,838 
FR3 <--- FR ,865 
FR4 <--- FR ,892 
PI1 <--- PI ,825 
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   Estimate 
PI2 <--- PI ,732 
PI3 <--- PI ,672 
PI4 <--- PI ,837 
OSI6 <--- OSI ,899 
OSI5 <--- OSI ,836 
OSI4 <--- OSI ,760 
OSI3 <--- OSI ,590 
OSI2 <--- OSI ,878 
OSI1 <--- OSI ,771 
PR4 <--- PR ,936 
PR3 <--- PR ,837 
PR2 <--- PR ,857 
PR1 <--- PR ,703 
TR4 <--- TR ,808 
TR3 <--- TR ,887 
TR2 <--- TR ,925 
TR1 <--- TR ,907 
 

Lampiran 5b: Model Fit Summary 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 84 1006,427 266 ,000 3,784 
Saturated model 350 ,000 0 

  
Independence model 50 3100,229 300 ,000 10,334 
Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,675 ,634 ,739 ,702 ,736 
Saturated model 1,000 

 
1,000 

 
1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,887 ,599 ,652 
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Model PRATIO PNFI PCFI 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 
NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 740,427 646,948 841,465 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 2800,229 2625,162 2982,655 
FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 8,116 5,971 5,217 6,786 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 25,002 22,582 21,171 24,054 
RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,150 ,140 ,160 ,000 
Independence model ,274 ,266 ,283 ,000 
AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 1174,427 1218,998 
  

Saturated model 700,000 885,714 
  

Independence model 3200,229 3226,760 
  

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 9,471 8,717 10,286 9,831 
Saturated model 5,645 5,645 5,645 7,143 
Independence model 25,808 24,396 27,279 26,022 
HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 
Default model 38 40 
Independence model 14 15 
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