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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. 

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. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pengguna internet di Indonesia setiap tahun semakin bertambah. Data dari 
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menurut Lembaga 
riset pasar 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 mengkases 
internet setidaknya sekali tiap satu bulan.  
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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. Pemerintah Indonesia menempatkan industri 
ini di antara industri prioritasnya dalam Rencana Pembangunan Industri Nasional 
hingga 2019. Oleh karena itu, kosmetik telah mendapatkan peran penting dalam 
pembangunan ekonomi di Indonesia. (www.indonesia-invesments.com). 

 

2. LANDASAN TEORI 
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 tradisional (Bhatnagar & 
Ghose, 2004). Penelitian Forsythe & Shi (2003), menunjukkan bahwa tiga jenis risiko 
kinerja produk, risiko finansial, dan waktu sangat relevan dengan belanja online. 
 
Kerangka Pemikiran 
 
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 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 
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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. 
 
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 (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. 

 
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. 

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: 
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H5: Online store image memiliki pengaruh negatif terhadap financial 
risk. 

Risiko waktu dalam belanja online digambarkan sebagai kehilangan waktu karena 
‹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: 

 
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. 

   

 
 

Gambar 2.1 Struktur Model Penelitian 

 (Aghekyan-Simonian et al., 2012) 

Sumber: (Aghekyan-Simonian et al., 2012) 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
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. 
(www.sociolla.com). 

 
Desain Penelitian 
 
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). 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). Pada 
penelitian ini untuk mengetahui besarnya jumlah sampel digunakan Structural 
Equation Model (SEM). Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai 
berikut: 

Jumlah Sampel = 25x5 

Jumlah Sampel = 125 

Operasional Variabel 

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  

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

(Reid & Levy, 2008). 

[PBI1] Produk-produk 
kecantikan  pada toko online 
Sociolla secara  umum dapat 
memenuhi kebutuhan 
konsumen.  

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

[PBI3] Produk-produk toko 

Likert 
Scale 1-7 
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Variabel Definisi Indikator Instrumen 

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 
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 

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

Likert 
Scale 1-7 
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Variabel Definisi Indikator Instrumen 

pembelian.  

(Forsythe & Shi, 2003) 

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

(Forsythe & Shi, 2003). 

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

Likert 
Scale 1-7 
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Variabel Definisi Indikator Instrumen 

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 

 

Metode Pengolahan dan Analisis 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). Aplikasi yang akan digunakan untuk mengolah data 
dan analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS 22. 

4. Analisis dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, terdapat 125 responden yang berusia mayoritas 21-22 tahun 
dan tingkat Pendidikan terakhir SMA Sederajat. Jenis kelamin responden adalah 
wanita dengan rata-rata pengeluaran perbulan Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 dan 
memiliki tempat tinggal lebih banyak di DKI Jakarta. 

Tabel 4.1 Computation Degree 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 
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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. 

Tabel 4.2 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 4.2 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 menunjukan 
hasil marginal fit karena hasil analisis menunjukan nilai dibawah 0.10. 

Tabel 4.3 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 
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No. Hipotesis Estimasi C.R P Kesimpulan 

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. 

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. 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. 
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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 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. 

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 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). 

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 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 
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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. 

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 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. 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. 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 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. 

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 
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kalangan pelajar atau mahasiswa, konsumen muda tidak memperdulikan tampilan 
produk kecantikan yang sesuai 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. 

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. Penjelasan akan hal 
ini menunjukkan bahwa konsumen generasi muda tetap khawatir akan risiko 
keuangan meskipun citra toko online Sociolla itu bagus. Hal ini dapat terlihat pada 
hasil kuesioner 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. 

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 al., 2012). 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. 
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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 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. 

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 produk kecantikan yang akan terjadi di toko online 
Sociolla.com dan tetap memilki niat untuk membeli. 

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. 

IMPLIKASI MANAJERIAL 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh product brand 
image dan online store image terhadap purchase intention melalui mediasi perceived 
risk pada toko online Sociolla.com. Variabel online store image dan product brand 
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image merupakan faktor pendorong dari persepsi positif konsumen terhadap toko 
online Sociolla.com yang kemudian berdampak pada purchase intention. 

Tabel 4.4 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 

Tabel 4.5 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 

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 tersebut dapat disimpulkan impikasi manajerial untuk pihak 
Sociolla, yaitu sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.4 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 dengan nilai 4.70. Hal ini 
menunjukkan bahwa rata-rata konsumen generasi muda memilih skala yang cukup 
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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. 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.5 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 
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. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil analisis dengan menggunakan metode SEM menunjukkan 2  hipotesis terbukti 
berpengaruh positif dan signifikan, dan 7 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 terukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
purchase intention 

2. Online Store image terbukti memiliki pengarh positif dan signifikan terhadap 
purchase intention 

3. Product brand image tidak memiliki pengaruh terhadap product risk. 
4. Online store image tidak memiliki pengaruh terhadap product risk. 
5. Online store image tidak memiliki pengaruh terhadap financial risk. 
6. Online store image tidak memiliki pengaruh terhadap time risk. 
7. Financial risk tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention. 
8. Product risk tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention. 
9. Time risk tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention. 
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SARAN 

Hasil analisis, pembahasan, implikasi manajerial dan kesimpulan dari penelitian ini 
dapat dijadikan saran untuk Sociolla. Adapun 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. 

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. 
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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