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ABSTRACT 
 

The growth of internet is increasing, so many young entrepreneurs find 
online-based method, one of these business is the online shopping.The purpose of 
this research is to determine the significant factors affecting the customer 
satisfaction on online shoping through Blibli.com website.  

Determinants in this research are website design, security, information 
quality, payment method, e-service quality, product quality, product variety, 
delivery services. This research is a quantitative descriptive research. Survey 
conducted on a sample consist of 150 people, specifically online shoping customer  
on Blibli.com website. Non probability sampling and convience sampling method 
is used for sampling. Structural Equation Model (SEM) analyzing method is used.  

The results are summarized  below Website Design,  Security, Information 
quality, Payment method, E-service quality, Product quality, Product variety and 
Delivery Services has positive impact to customer satisfaction on online shoping 
through Blibli.com. 

 

Keywords: consumer satisfaction, website design, security, information quality, 

payment method, e-service quality, product quality, product variety, delivery 

service. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  jumlah  penduduk  

terbesar di dunia. Keadaan  ini  diiringi  kenyataan  bahwa  masyarakat  Indonesia  

masih  dinilai  sangat konsumtif.  Hal  ini  merupakan  peluang  yang  sangat  

baik  bagi  masyarakat  untuk  berwirausaha. Menjadi wirausahawan tentu banyak 

kendala dan risiko, terutama dalam hal pemasaran. Namun sekarang telah muncul 

solusi berwirausaha yang memudahkan wirausahawan untuk memasarkan 

produknya, yaitu dengan  e-commerce. Kehadiran  e-commerce  sebagai media 

transaksi baru ini tentunya  menguntungkan  banyak  pihak,  baik  pihak  

konsumen,  maupun  pihak  produsen  dan penjual  (retailer).  Dengan  

menggunakan  internet,  proses  perniagaan  dapat  dilakukan  dengan menghemat 

biaya dan waktu. 

Dalam transaksi elektronik atau biasa disebut e-commerce memerlukan 

banyak sekali pihak terkait untuk mensukseskan suatu penyebaran tentang 

pengguanaan e-commerce. Bentuk penjualan atau pembelian di dalam e-

commerce cukup dengan membutuhkan internet dan komputer maka anda dapat 

terhubung satu sama lain walaupun berbeda benua sekalipun. Sehingga cakupan 

pasar e-commerce cukup luas tidak hanya dalam skala nasional tetapi mencapai 

skala internasional. 

Pertumbuhan pesat pangsa pasar e-commerce di Indonesia memang sudah 

tidak bisa diragukan lagi. Dengan jumlah pengguna internet yang mencapai 

Analisis Faktor..., Muhammad Arif Wicaksono, Ma.-IBS, 2015



2 
 

angka 82 juta orang atau sekitar 30% dari total penduduk di Indonesia, pasar e-

commerce menjadi tambang emas yang sangat menggoda bagi sebagian orang 

yang bisa melihat potensi ke depannya. Pertumbuhan ini didukung dengan data 

dari Menkominfo  yang menyebutkan bahwa nilai transaksi e-commerce pada 

tahun 2013 mencapai angka Rp130 triliun. 

Data dari lembaga riset ICD memprediksi bahwa pasar e-commerce di 

Indonesia akan tumbuh 42% dari tahun 2012-2015. Angka ini lebih tinggi jika 

dibandingkan negara lain seperti Malaysia (14%), Thailand (22%), dan Filipina 

(28%) Tentulah nilai sebesar ini sangat menggoda bagi sebagian investor, baik 

dalam maupun luar negeri. Beberapa VC (Venture Capital) besar seperti Rocket 

Internet, CyberAgent, East Ventures, dan IdeoSource bahkan sudah menanamkan 

modal ke perusahaan e-commerce yang berbasis di Indonesia. Sebut saja 

beberapa diantaranya adalah raksasa Lazada dan Zalora. Mereka adalah salah 

satu contoh dari perusahaan e-commerce yang sukses dan berhasil dalam 

memanfaatkan peluang pasar e-commerce di Indonesia yang sedang naik 

daun(Tempo,2012). 

Menurut perkiraan eMarketer, Indonesia diperkirakan akan mengalami 

pertumbuhan e-commerce yang lebih besar dibanding negara-negara lainnya 

tahun ini. Penjualan secara online di Indonesia diperkirakan akan meningkat 

71,3% menjadi US$ 1,8 miliar. 

Sementara itu, Cina, yang pasar e-commerce-nya 100 kali lebih besar dari 

Indonesia, diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tercepat kedua di dunia. 
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Diperkirakan penjualan online di Cina bakal meningkat 61,1% menjadi US$ 181 

miliar. 

Secara kolektif, kawasan Asia-Pasifik diperkirakan akan menghasilkan 

US$ 388.8 miliar dari penjualan online pada 2013. Ini berarti naik hampir 

seperempat dibanding tahun 2012. 

Satu-satunya wilayah yang tumbuh paling cepat dari Asia Pasifik adalah 

kawasan Timur Tengah dan Afrika merupakan pasar e-commerce terkecil di 

dunia. Penjualan di wilayah ini diperkirakan tumbuh hampir sepertiga menjadi 

US$ 27 miliar pada tahun 2013. 

Sementara itu, Amerika Utara masih menjadi pasar e-commerce terbesar 

di dunia, diperkirakan akan meraih penjualan sebesar US$ 419,5 miliar. Sebagai 

pasar yang paling matang dibanding negara lain, tingkat pertumbuhannya sangat 

lambat. Pertumbuhannya diperkirakan hanya meningkat 12,5% tahun ini, atau 

sekitar 4,5% di bawah rata-rata global.Eropa Barat juga mengalami perlambatan 

pertumbuhan. Penjualan online di sana tahun 2013 diperkirakan meningkat 14% 

menjadi US$ 291,5 miliar. 
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Tabel 1.1 Perkembangan E-commerce di dunia 

 

     Sumber : www.Emarketer.com 

Diperkirakan, tahun 2014 kawasan Asia-Pasifik akan menjadi pasar e-

commerce terbesar di dunia.(Marketing,2013) 
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Salah satu alasan kawasan Asia Pasifik akan menjadi pasar e-commerce 

terbesar didunia adalah adanya negara Cina. Dapat di lihat dalam tabel 1.1 bahwa 

setiap tahun pertumbuhan Cina mengalami peningkatan yang sangat pesat. 

Di Indonesia saat ini banyak perusahaan online bersaing untuk menarik 

hati konsumen. Perusahaan online yang sedang berkembang antara lain Lazada 

sampai Elevenia. Menurut data dari Gadgetan.com , Blibli.com merupakan e-

commerce yang mendapatkan Best Social Media Campaign dari ITeCS, dan juga 

blibli.com mendapatkan keuntungan sebesar 1600% pada tahun 2012-

2013(Gadgetan,2013). Jumlah pengujung blibli.com juga meningkat pesat, 

menurut CEO Blibli.com Kusumo Martantopada yang dikutip dari Republika '' 

Pada saat diluncurkan, rata-rata  pengunjung di Blibli.com baru 3.000 per hari. 

Dalam Ranking Alexa Blibli.com pun meningkat pesat, mulai dari pertama di 

luncurkan pada tahun 2011 berada di posisi 7250, posisi 821 saat grand launching 

pada 25 Juli 2011 dan merambat naik hingga posisi 187 pada akhir tahun 2013,'' 

ujar Martanto(Republika,2012). 

Dengan meningkatnya pasar e-commerce menandakan bahwa masyarakat 

akan lebih sering melakukan belanja online. Belanja online merupakan sebuah 

sistem terbaru dalam berbelanja yang sekarang banyak di pilih oleh konsumen 

karena mudah dan cepat dalam proses transaksinya. Bagi konsumen yang ingin 

memenuhi kebutuhan tetapi tidak sempat karena sibuk dengan aktivitas yang 

menyita waktu sehingga waktu yang biasa dipakai memenuhi kebutuhan dengan 

yang dapat dipenuhi hanya dengan sekedar belanja. Semakin belanja online ini 

menjadi sangat booming karena semua website online menggunakan sistem 

belanja online untuk lebih menarik minat para calon konsumen.  
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Keuntungan belanja online antara lain pelanggan dapat dengan mudah 

membandingkan harga, kualitas dan biaya pengiriman barang atau jasa dari 

sebuah toko online dengan toko lainnya, pembeli tidak perlu susah untuk 

mengelilingi sebuah mal untuk mencari informasi diskon atau promo karena 

pembeli hanya perlu menggunakan satu klik untuk melakukannya, pembeli 

dengan mudah menemukan barang–barang yang diincarnya tanpa perlu 

mencarinya hingga seluruh pelosok kota, pembeli hanya tinggal memasukkan 

kata kunci barang incaran di Search Engines dimana akan menampilkan semua 

toko online yang menjual barang yang diincar, online shop menawarkan pilihan 

yang lebih beragam daripada toko offline pada pelangan dan konsumen bisa 

menghemat tenaga dan waktu dengan belanja online daripada offline 

(dgspeak.com,2013). 

Perusahaan riset Brand & Marketing Institute (BMI) Research melakukan 

sebuah riset tentang pertumbuhan industri belanja online di negara 

Indonesia.Menurut riset yang dilakukan di 10 kota dengan 1.213 responden 

berusia 18 hingga 45 tahun tersebut, industri belanja online di Indonesia akan 

mengalami pertumbuhan yang semakin kuat di masa depan. BMI Research 

mencatat bahwa rata-rata pengeluaran belanja online masyarakat Indonesia dalam 

setahun mencapai Rp 825.000 per orang. Tahun 2014 saja, nilai transaksi belanja 

online orang Indonesia mencapai Rp 21 triliun. Angka ini diproyeksi akan 

meningkat signifikan di tahun 2015, yakni hingga mencapai Rp 50 triliun atau 

meningkat lebih dari dua kali lipat(techinasia,2015). 

Menurut studi yang sudah di lakukan oleh (Guo et al,2012), para peneliti 

terdahulu telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi consumer 
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satisfaction terhadap berbelanja secara online di Cina, yaitu adalah website 

design, security, information quality, payment method, e-service quality, product 

quality, product variety & delivery services. 

Melihat fenomena di atas menandakan pasar E-commerce yang akan terus 

berkembang pesat di daerah Asia salah satunya di Indonesia. Sehingga saya akan 

melakukan penelitian menganalisis faktor yang  mempengaruhi consumer 

satisfaction belanja online dalam website Blibli.com yang di pengaruhi oleh 

faktor web design, security, information quality, payment method, e-service 

quality, product quality, product variety, delivery service & consumer 

satisfaction. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini dibataskan bahwa yang menjadi objek penelitiannya 

adalah konsumen yang pernah berbelanja di blibli.com. Metode penelitian ini 

bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data dilakukan melalui kuisioner. 

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 

Consumer Satisfaction  adalah kepuasan konsumen sebagai sejauh mana 

mengkonsumsi persepsi online terhadap pengalaman berbelanja memastikan 

ekspektasi mereka (Li & Zhang ,2002) dan hal ini ditemukan bahwa sikap dan 

keyakinan konsumen mengenai kemudahan dan keamanan memiliki efek yang 

signifikan pada niat mereka untuk membeli secara online (Limayen et al., 2000). 

Sehingga untuk membuat consumer satisfaction maka ada beberapa 

variable yang membuat konsumen puas antara lain website design yaitu salah satu 
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cara berkomunikasi dengan pelanggan sehingga tampilan desain dan struktur 

sangat penting (Bramall et. al, 2004). 

Security adalah kemampuan sebuah website dalam melindungi informasi 

pribadi konsumen yang dikumpulkan dari transaksi elektronik dari pemanfaatan 

pihak yang berwenang (Cheung & Lee, 2005). Information Quality adalah ukuran 

dari output sistem informasi, termasuk akurasi informasi, ketepatan waktu, 

relevansi, agregasi dan Format [Ahituv, 1980].Product Quality adalah standar 

yang diharapkan dari sebuah produk atau jasa (Jarvenpaa & Todd, 1996).  

Website online biasanya menawarkan beberapa cara payment method, 

seperti pembayaran online menggunakan kartu kredit, pembayaran dengan uang 

tunai dan pengiriman uang(Franzak et al., 2001). E-Service Quality dapat 

didefinisikan sebagai evaluasi pelanggan secara keseluruhan dan penilaian 

mengenai keunggulan dan kualitas pengiriman e-service di pasar virtual (Santos, 

2003). Product Variety yaitu berbagai macam produk dan kelengkapan produk 

mulai dari merek, ukuran dan kualitas serta ketersediaan produk tersebut setiap 

saat (Tjiptono, 2005:67). Delivery Services didefinisikan sejauh mana website 

tersebut memenuhi janji untuk melakukan pengiriman barang dan ketersediaan 

barang  dan juga produk ini harus dikirim dengan baik dan dikemas sehingga 

pelanggan wajib menerima produk seperti yang terlihat pada situs web 

(Parasuraman et al. 2005). 

Penelitian ini akan dilakukan pada website Blibli.com yang dimana 

mempunyai konsep online mall di online shop. Kelebihan Blibli.com adalah yaitu 

lengkap nya jenis produk dan contoh gambar yang benar-benar seperti asli nya 
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(foto tidak menipu) serta tampilan menarik dari website tersebut yang membuat 

konsumen tertarik untuk membuka. Sebagai full service e-commerce, Blibli.com 

tidak hanya memberikan kelengkapan pilihan produk, namun juga fleksibilitas 

metode pembayaran, pilihan metode pengiriman, hingga dedicated in-house 

Customer Care Center yang melayani pertanyaan dan aspirasi konsumen mulai 

dari proses belanja, pengiriman, hingga proses services dan return. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka akan menekankan pembahasan 

kepada hal-hal berikut : web design, security, information quality, payment 

method, e-service quality, product quality, product variety, delivery service & 

consumer satisfaction. 

1.3 Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, kita ketahui bahwa permasalahan 

web design, security, information quality, payment method, e-service quality, 

product quality, product variety, dan delivery service mempunyai pengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen  dalam melakukan belanja online di website 

blibli.com.karena berkaitan dengan masalah individu atau perorangan yang 

dimana dari uraian diatas dapat disimpulkan 8 masalah penelitian: 

1. Apakah Website Design berpengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online pada  website Blibli.com? 

2. Apakah Security berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction 

belanja online pada website Blibli.com? 

3. Apakah Information Quality berpengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online pada website Blibli.com? 
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4. Apakah Payment Method berpengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online pada website Blibli.com? 

5. Apakah E-Service Quality berpengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online pada website Blibli.com? 

6. Apakah Product Quality berpengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online pada website Blibli.com? 

7. Apakah Product Variety berpengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online pada website Blibli.com? 

8. Apakah Delivery Service berpengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online pada website Blibli.com? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh faktor 

website design, security, information quality, payment method, e-service quality, 

product quality, product variety & delivery service terhadap Consumer 

Satisfaction. Hal tersebut dapat di uraikan sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif Website Design 

terhadap  Consumer Satisfaction belanja online pada  website blibli.com. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif Security terhadap 

Consumer Satisfaction belanja online pada  website blibli.com. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif Information Quality 

terhadap Consumer Satisfaction belanja online pada  website blibli.com. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif Payment Method 

terhadap Consumer Satisfaction belanja online pada  website blibli.com. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif E-Service Quality 

terhadap Consumer Satisfaction belanja online pada  website blibli.com. 
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6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif Product Quality 

terhadap Consumer Satisfaction belanja online pada  website blibli.com. 

7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif Product Variety 

terhadap Consumer Satisfaction belanja online pada  website blibli.com. 

8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif Delivery Service 

terhadap Consumer Satisfaction belanja online pada  website blibli.com. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

A. Bagi Akademisi 

1. Sebagai bahan wacana untuk menambah pengetahuan, pengertian,  

pemahaman, hubungan antara pengaruh variable penentu Consumer 

Satisfaction dan Consumer Satisfaction belanja online terhadap website 

blibli.com 

2. Memberikan gambaran seberapa besar variable penentu Consumer 

Satisfaction dan Consumer Satisfaction terhadap website blibli.com. 

B. Bagi Praktisi 

1. Dapat mengetahui pengaruh variable website design, security, information 

quality, payment method, e-service quality, product quality, product 

variety, delivery service terhadap consumer satisfaction. 

2. Untuk membantu pemasaran website blibli.com dalam mengidentifikasi 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi consumer satisfaction belanja 

online website blibli.com. 

3. Penelitian ini dapat membantu pihak website blibli.com dalam 

meningkatkan customer satisfaction. 
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1.6 Sistematika Penelitian Skripsi 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan latar belakang penjelasan variable-variabel penelitian, 

rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan masalah dan manfaat penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka/teori dasar pencetus penelitian, kerangka 

penelitian dan model penelitian 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode pengumpulan data (jenis data, metode 

pengambilan sampel,teknik pengumpulan data),object dan sifat penelitian, serta metode 

analisis data, penjelasan mengenai variable penelitian,bagaimana cara pengumpulan data, 

metode pengolahan, analisis data, dan hipotesis penelitian 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi tentang analisis terhadap hasil-hasil penelitian, yang kemudian 

dibahas untuk menjawab atas masalah–masalah penelitian yang telah disebutkan d atas. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian 

berupa jawaban atas masalah-masalah penelitian, selain itu pada bab ini penulis juga 

memberikan saran untuk pihak perusahaan agar dapat mengembangkan dan 

meningkatkan consumer satisfaction pelanggan terhadap perusahaan serta implikasi 

teoritis dan manajerial 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Marketing Management 

Marketing adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain.  (Kotler ,2002 : 9). Pengertian Management“ adalah 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan 

barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada 

maupun pembeli potensial”(Stanton,2001). Marketing adalah proses 

mengidentifikasi, menciptakan dan mengkomunikasikan nilai, serta memelihara 

hubungan yang memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan 

perusahaan.(Hasan,2013:4) 

Adapun tahap-tahap perkembangan konsep marketing sebagai berikut 

(Swastha, 1997; 17) :  

1. Konsep produksi : Konsep ini mengemukakan bahwa pelanggan akan 

memahami produk-produk yang tersedia secara luas dan harganya 

murah, maka manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan 

efisiensi produksi dan distribusi. 

2. Konsep Produk : Konsep ini berpendapat bahwa para konsumen akan 

menyukai produk-produk berkualitas, penampilan, ciri-ciri terbaik, 
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maka organisasi harus mencurahkan upaya terus menerus dalam 

perbaikan produk. 

3. Konsep Penjualan : Konsep ini berpendapat bahwa konsumen jika 

dibiarkan sendiri, biasanya tidak akan membeli produk-produk dari 

organisasi perusahaan tersebut, maka perusahaan harus melakukan 

kegiatan penjualan yang agresif dan usaha promosi yang gencar. 

4. Konsep Pemasaran : Konsep pemasaran ini berpendapat bahwa kunci 

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi terdiri dari penentuan 

kebutuhan dan keinginan pasar sasaran dan penyerahan produk yang 

memuaskan secara lebih efektif dan efisien dibanding pesaing. 

5. Konsep Pemasaran Sosial : Konsep ini berpegang pada anggapan 

bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan 

minat dari pasar sasaran serta memberi kepuasan dengan cara yang 

lebih efisien dan efektif daripada pesaing, sehingga dapat menjamin 

atau mendorong kesejahteraan dan masyarakat. 

2.1.2 E-marketing 

Electronic Marketing (E-Marketing) dapat dilihat sebagai filsafat baru dalam 

praktek bisnis modern terlibat dengan pemasaran barang, jasa, informasi dan ide-ide 

melalui internet dan elektronik lainnya. Internet marketing communication (E-

marketing) terdiri dari beberapa elemen dasar yang meliputi iklan, sales promotion, 

marketing public relations, dan direct marketing (Strauss & Frost,2009). 

E-commerce terdiri dari pembelian dan penjualan produk atau jasa melalui 

sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. Intent adalah 

teknologi untuk e-commerce karena menawarkan cara mudah untuk mengakses 

Analisis Faktor..., Muhammad Arif Wicaksono, Ma.-IBS, 2015



15 
 

perusahaan dan individu agar biasa menjadi sangat rendah biaya untuk melakukan 

transaksi bisnis sehari-hari (Devendra et. al.,2012). E-marketing menerapkan 

teknologi digital yang membentuk saluran online (web, e-mail, database, ditambah 

ponsel / nirkabel & TV digital) untuk berkontribusi kegiatan pemasaran yang 

bertujuan untuk mencapai akuisisi menguntungkan dan retensi pelanggan (dalam 

proses banyak saluran pembelian dan pelanggan siklus hidup) melalui peningkatan 

pengetahuan pelanggan kami (dari profil mereka, perilaku, nilai dan loyalitas 

pengguna), kemudian memberikan terintegrasi komunikasi yang ditargetkan dan 

layanan online yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Chaffey,2002). 

2.1.3 Consumer Satisfaction 
Consumer Satisfaction adalah tingkat kepuasan konsumen ketika melakukan 

pembelian suatu barang ataupun jasa yang berasal dari hasil data online yang dilakukan 

melalui persentase penjualan dengan system online(Li & Zhang,2002). Jika pelayanan 

sangat melebihi harapan klien, maka kepuasan akan tinggi. Konsumen harus puas dengan 

pengalaman e-commerce belanja mereka sebelum membeli lebih banyak barang melalui 

website online. Banyak studi telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor consumer 

satisfaction terhadap belanja online (Juni, Yang dan Kim, 2004).  

Hal ini ditemukan bahwa sikap dan keyakinan konsumen mengenai kemudahan 

dan keamanan memiliki efek yang signifikan pada keinginan mereka untuk membeli 

secara online (Limayem et al., 2000). Selain itu tiga kategori berikut merupakan faktor 

penentu yang dapat mempengaruhi consumer satisfaction terhadap belanja online:   

1. Faktor teknologi yaitu, keamanan, kegunaan desain situs, dan privasi 

2.  Faktor belanja yaitu, saling percaya dan di percaya, dan pengiriman. 
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3. Faktor produk yaitu, merchandising, nilai produk dan kustomisasi produk 

(Schaupp & Belanger,2005) dalam (Guo et al,2013). 

 Melalui studi ini, para peneliti telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu 

consumer satisfaction terhadap berbelanja secara online di Cina, termasuk website 

design, security, information quality, payment method, e-service quality, product quality, 

product variety, dan delivery services. 

Penelitian terdahulu merumuskan faktor consumer satisfaction berdasarkan 

tahapan secara online yaitu :  

1. Proses pembelian: cari informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan 

pasca-pembelian.  

2. Proses pencarian informasi dan evaluasi alternatif ada information quality, 

website desain dan merchandise atribut.  

3. Sementara pada tahap pembelian ada kemampuan transaksi, responsif, 

keamanan / privasi, dan pembayaran.  

4. Pada tahap pasca-pembelian, termasuk pengiriman dan layanan 

pelanggan. Mereka yang pendahulu mungkin memiliki dampak pada 

kepuasan pelanggan secara toko online (Liu et al, 2008). 

Consumer satisfaction adalah bagaimana tingkat kepuasan pelanggan yang 

ditentukan oleh produk atau jasa memiliki hubungan erat dengan keyakinan pribadi 

(Greyskens et al., 1996). Consumer satisfaction adalah salah satu alasan, dan merupakan 

alasan penting mengapa pelanggan akan beralih ke layanan lain atau produk lain 

(Fisher,2001). Menurut (Oliver, 1987) dalam (Nyer,1999) menjelaskan bahwa consumer 

satisfaction adalah jantung dari pemasaran. Kemampuan organisasi untuk memuaskan 
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pelanggan sangat penting untuk sejumlah alasan. Sebagai contoh, pelanggan yang tidak 

puas cenderung mengeluh kepada perusaahaan dan dalam beberapa kasus meminta ganti 

rugi. 

Dengan gambaran dari teori penelitian terdahulu tentang definisi kepuasan ada 

tiga unsur penting dalam semua definisi yang dapat mengatur mereka dari kepuasan. 

Faktor-faktor ini meliputi: 

1. Consumer satisfaction adalah reaksi emosional atau keadaan saling mengerti dan 

mengaku. 

2. Consumer satisfaction merupakan respon terhadap konsentrasi khusus pada 

ekspektasi produksi dan pengalaman layanan dalam menggunakan suatu produk. 

3. Consumer satisfaction adalah reaksi dalam periode waktu tertentu misalnya 

setelah pemilihan pertama berdasarkan pembelian yang berulang dan pengalaman 

dalam membeli barang(Dehghan,2009). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi satisfaction sebagai berikut: 

a) Tanggapan umum tentang produk 

b) Desain Web 

c) Harga yang kompetitif 

d) Pengiriman produk tepat waktu 

e) Kebijakan pengembalian produk 

f) Dukungan Pelanggan 

g) Menyesuaikan sesuai dengan email pelanggan (Wang & Huang, 2002) 
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2.1.4 Website Design 
Website design yang efektif meliputi kemampuan navigasi atau daya tarik 

visual dari sebuah website (Cyr, 2008). Consumer satisfaction dalam e-commerce 

berhubungan dengan kualitas website design (Cho & Park, 2001). Penelitian 

terdahulu telah menemukan bahwa website design berpengaruh positif terhadap 

consumer satisfaction secara keseluruhan dan merasakan kualitas layanan suatu 

website (Lee &Lin, 2005) dalam (Guo et al,2012).  

Penelitian tersebut meneliti karakteristik budaya serta desain, yang 

merupakan desain informasi, desain navigasi dan desain visual, sebagai 

pendahulu situs web yang di percaya, kepuasan situs web dan loyalitas elektronik 

dalam sampel tiga negara yaitu Kanada, Jerman dan China. Penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa desain navigasi, desain visual dan desain informasi 

berpengaruh positif terhadap consumer satisfaction. (Cyr, 2008). Website Design 

didefinisikan sebagai faktor yang berhubungan dalam menawarkan barang yang 

dijual secara online yang termasuk dalam website design dan kenyamanan 

berbelanja. Secara khusus, atribut didefinisikan sebagai berbagai barang dan 

kualitas produk yang mencerminkan harga tertentu. Biaya yang lebih rendah 

ketika mencari informasi dan banyaknya variasi produk, maka akan menarik 

minat konsumen, sehingga membuat konsumen mendapatkan informasi lebih 

lanjut dan memilih berbagai produk dalam satu tempat (Szymanski & Hise , 

2000). 

Website Design adalah daya tarik yang user interface tampilkan kepada 

pelanggan. Dalam lingkungan online, situs web adalah tempat pertemuan antara 

konsumen dan perusahaan. Dalam hal ini, website design adalah salah satu cara 

berkomunikasi dengan pelanggan oleh karena itu penampilan desain dan struktur 
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sangat penting (Bramall et. al, 2004). Penelitian terdahulu berpendapat bahwa 

ketika pelanggan berinteraksi dengan toko online mereka lebih memilih untuk 

melakukannya melalui antarmuka teknis dan tidak melalui karyawan. Oleh 

karena itu website design, yang bertindak sebagai antarmuka, akan memainkan 

peran penting dalam mempengaruhi consumer satisfation (Wolfinbarger & Gilly , 

2003). Penelitian terdahulu menemukan bahwa website design berpengaruh 

positif terhadap consumer satisfaction yang dirasakan secara keseluruhan dalam 

kualitas pelayanan (Lee & Lin ,2005).  

2.1.5 Security 
Faktor lain yang penting yang mempengaruhi consumer satisfaction 

belanja online adalah Security. Security adalah kemampuan sebuah website 

dalam melindungi informasi pribadi konsumen yang dikumpulkan dari berbagai 

transaksi elektronik untuk menghindari pemanfaatan pihak yang tidak berwenang 

(Cheung & Lee, 2005). Konsumen peduli tentang security, tanggung jawab dan 

privasi situs web secara online (Gefen, 2000).  

Pada dasarnya, pertimbangan security di perdagangan elektronik dapat 

terbagi menjadi kekhawatiran tentang otentikasi pengguna dan kekhawatiran 

terhadap data serta keamanan dalam bertransaksi (Ratnasingham,1998) dalam 

(Rowley, 1996). Security bertransaksi online terus mendominasi diskusi di e-

commerce dan mungkin dengan alasan yang baik. Contohnya , menjelaskan 

bahwa 75% dari pembeli internet menekankan security kartu kredit sebagai 

pertimbangan utama ketika memutuskan apakah akan membeli barang secara 

online atau tidak. (Szymanski & Hise 2000) 

Menurut penelitian sebelumnya (Elliot & Fowell, 2000) dalam 

(Szymanski & Hise, 2000), sebagai persepsi penurunan resiko keamanan, 
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kepuasan dengan layanan informasi toko online diharapkan meningkat. Dengan 

kata lain, atribut keamanan yang kuat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. 

Dalam studi yang dilakukan tersebut, penelitian terdahulu mengidentifikasi tiga 

kategori faktor sebagai kunci untuk mempengaruhi consumer satisfaction yaitu 

teknologi, belanja, dan faktor produk individu. Security diidentifikasi di bawah 

faktor teknologi (Schaupp & Belanger,2005). Studi dari (Schaupp & 

Belanger,2005) menegaskan kembali hubungan positif antara security dan 

consumer satisfaction. 

Pada penelitian terdahulu terdapat isu-isu privasi dan security dalam 

penelitiannya: sekitar 61% dari responden itu akan melanjutkan transaksi mereka 

di Internet jika privasi mereka dan informasi pribadi mereka aman. Oleh karena 

itu, hal ini membuktikan pentingnya security dalam berbelanja online karena 

salah satu faktor penting yang diperhitungkan ketika seorang pelanggan membuat 

keputusan untuk membeli secara online. Dengan demikian, website yang 

terpercaya dengan security yang luar biasa membantu pelanggan untuk lebih 

percaya diri dan akhirnya, merasa puas. Untuk menguji pengaruh security pada 

consumer satisfaction (Chellappa, 2002). 

Security dan privasi memainkan peran penting dalam pememesanan untuk 

menciptakan kepercayaan dari pelanggan. Hal ini penting untuk satu bisnis 

mempertahankan informasi pelanggan mereka sebagai privasi misalnya data 

pribadi mereka, transaksi dll. Transaksi online adalah salah satu atribut utama 

untuk bisnis secara online dalam memberikan informasi kepada pelanggan 

mereka untuk mengambil keputusan. Sebuah penelitian menunjukkan e-

commerce lebih cenderung bagi pelanggan mereka memiliki kesadaran lebih 
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untuk security dan privasi data mereka agar tidak menyebar. Kesadaran ini dapat 

dibangun dengan memberikan pelanggan akses yang jelas dan untuk security dan 

kebijakan privasi situs web atau desain sebuah protokol yang menjamin 

pertukaran yang adil, sehingga baik pelanggan atau pedagang mengalami 

kerugian karena tidak adil dalam bertansaksi dengan pemain lain. (Ray & Zhang, 

2008). 

2.1.6 Information Quality 
Information quality berkaitan dengan keandalan konten website. 

Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa keandalan konten website 

memfasilitasi konsumen untuk memahami risiko yang lebih rendah, justifikasi 

lebih baik lagi bagi keputusan dan kemudahan dalam mencapai keputusan yang 

optimal, dan pada gilirannya mempengaruhi kepuasan pelanggan dan niat untuk 

membeli secara online (Kateranttanakul, 2002) dalam (Guo et al,2012). Argumen 

ini konsisten dengan teori kekayaan media yang menekankan pentingnya 

kualitas, akurasi, dan keandalan informasi di berbagai media (Daft & Lengel, 

1986) dalam (Guo et al,2012). 

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa information quality berpengaruh 

signifikan terhadap consumer satisfaction dalam belanja online, dan akurasi, isi, 

format dan ketepatan waktu adalah empat dimensi information quality (Cheung 

& Lee, 2005)  dalam (Guo et al,2012).Selain itu, menemukan bahwa tingkat yang 

lebih tinggi information quality akan meningkatkan consumer satisfaction di 

belanja online dan mereka mengevaluasi information quality dari empat dimensi 

lainnya yaitu : akurasi informasi, comprehensibility informasi, informasi 

kelengkapan, dan informasi relevan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa 
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information quality memiliki dampak yang signifikan terhadap consumer 

satisfaction (Liu et al.,2008) dalam (Guo et al,2012). 

Penelitian terdahulu mengidentifikasi empat dimensi information quality, 

yaitu akurasi, isi, format dan ketepatan waktu (Guo et al.,2012). Keempat 

dimensi akan memberikan kepuasan kepada pelanggan, terutama bagi mereka 

dengan keterbatasan waktu dan juga untuk pembeli impulsif (Khristianto et al., 

2012). 

Information Quality adalah ukuran dari output sistem informasi, termasuk 

akurasi informasi, ketepatan waktu, relevansi, agregasi dan Format [Ahituv, 

1980]. Information quality merupakan elemen penting dari keberhasilan e-

commerce [Liu et al., 2001]. Pelanggan diberikan informasi yang berkualitas 

lebih mungkin harus puas dengan keputusan pembelian mereka. 

Information quality adalah mengacu pada konten e-commerce dalam 

mencakup berbagai aspek yaitu kelengkapan, ketepatan, format dan informasi 

mata uang yang disampaikan oleh pasar e-commerce(Wixom et al. 2005). 

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa information quality merupakan salah 

satu aspek penting sebagian besar pembelian online(Wolfinbarger & Gilly, 2001). 

Dalam hal pembelian online versus pembelian offline, pembeli secara online 

merasakan manfaat pada kenyataan bahwa mereka menerima informasi langsung 

dari situs web tanpa harus mencari seorang pedagang (Zeithaml et al., 2002). 

Manfaat lain yang dirasakan oleh pengguna internet adalah pengurangan biaya 

pencarian, terutama terkait dalam informasi produk (Alba et al , 1997) dalam 

(Bakos, 1997). 
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2.1.7 Payment Method 
Online shopping biasanya menawarkan beberapa cara payment method, 

seperti pembayaran online menggunakan kartu kredit, pembayaran dengan uang 

tunai dan pengiriman uang. Sebagian besar konsumen memilih payment method 

tidak hanya pada faktor kenyamanan, tetapi juga yang lebih penting adalah 

security. Pembeli online berharap website dapat melindungi pribadi data, 

menyediakan pembayaran yang aman, dan menjaga privasi komunikasi online 

(Franzak et al., 2001). 

Penelitian terdahulu berpendapat bahwa pelanggan akan membeli 

berdasarkan pada kriteria tertentu untuk mengevaluasi kegunaan dan kemudahan 

penggunaan untuk situs web tertentu, termasuk pencarian informasi, langganan 

internet dan payment method (Grace & Chia-Chi,2009). Selain itu, juga 

menemukan bahwa ketika seorang pelanggan menghabiskan waktu yang lama 

untuk memahami dan membiasakan dirinya dengan prosedur belanja dan 

pembayaran di situs belanja tertentu, spesifik biaya yang dibayarkan pada hal-hal 

berwujud terkait akan meningkat. Oleh karena itu, membuat prosedur payment 

yang mudah adalah penting bagi penjual online untuk mempertahankan 

pelanggan dan meningkatkan tingkat consumer satisfaction (Grace & Chia-Chi, 

2009). 

Selain infrastruktur teknologi informasi untuk e-commerce, faktor kunci 

keberhasilan yaitu payment method yang layak untuk perdagangan elektronik. 

Sistem pembayaran kartu kredit di web tersedia secara luas dan dianggap penting 

untuk keberhasilan perdagangan elektronik. Namun di Korea di mana 

penggunaan kartu kredit pada umumnya tidak setinggi negara-negara seperti 

Amerika Serikat, para peneliti mengembangkan banyak cara-cara alternatif untuk 
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menerapkan sistem pembayaran yang layak. Payment method yang paling sukses 

untuk berbasis web perdagangan elektronik adalah berbasis ponsel (Mobilianz, 

2004). 

Bagi seseorang yang terbiasa dengan metode tradisional,maka 

penyelesaian menggunakan metode modern berbeda dan biasanya pelanggan 

membutuhkan kepercayaan dalam menggunakan metode biaya terbaru. 

Kepercayaan adalah dasar dari hampir semua bisnis [Lee et al.,2003]. Payment 

method untuk belanja online dapat dilakukan secara online atau cash on delivery. 

Pembayaran online dapat dilakukan secara transfer uang secara langsung melalui 

lembaga keuangan lokal maupun internasional dengan memberikan informasi 

pribadi, dengan kartu kredit atau dengan menggunakan informasi kartu kredit 

virtual. Di sisi lain, cash on delivery adalah metode transaksi di mana barang 

dilunasi secara penuh dalam bentuk tunai atau dengan kartu kredit ketika mereka 

barang sudah diterima oleh pembeli. Payment method untuk pembelian online 

diukur dengan menyediakan dua pilihan pembayaran: pembayaran online dan 

cash on delivery (COD)(Milong,2010). 

2.1.8 E-service Quality 
E-service quality adalah “sejauh mana situs web mempermudah 

konsumen untuk efektif dalam berbelanja, membeli, dan pengiriman produk dan 

jasa” (Parasuraman et al., 2005). E-service quality adalah keseluruhan penilaian 

pelanggan dan penilaian dalam kaitannya dengan keunggulan dan kualitas 

pengiriman e-service di pasar virtual. E-service quality menjadi kriteria penting 

untuk mengukur website retail dan elemen penting untuk pencapaian 

bisnis(Santos, 2003).  
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Evaluasi e-service quality oleh pelanggan tentang harapan mereka 

terhadap layanan diterima oleh penyedia layanan tertentu (Parasuraman et 

al.,1988). Sementara peneliti terdahulu mendefinisikan e-service quality sebagai 

evaluasi dari pengalaman nyata dari layanan dalam hal keunggulan dan kualitas 

pelayanan E-commerce di pasar online(Santos, 2003). 

E-service quality adalah evaluasi pelanggan secara keseluruhan dan 

penilaian mengenai keunggulan dan kualitas pengiriman layanan elektronik di 

pasar virtual (Santos, 2003). Penelitian terdahulu selama dua dekade terakhir 

telah menunjukkan bahwa service quality mempengaruhi keputusan pembelian, 

tetapi baru-baru ini temuan telah diterapkan untuk e-commerce. (Yang & Juni, 

2002) dalam (Wolfinbarger & Gilly, 2003). 

Penelitian terdahulu meneliti terkait untuk memeriksa dan mengeksplorasi 

hubungan antara e-service quality dengan consumer satisfaction. Temuan 

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa e-service quality tidak memiliki efek 

langsung pada consumer satisfaction, namun memiliki efek positif langsung pada 

consumer satisfaction pada e-service quality (Wu, 2011).  

Namun, temuan dari (Kim & Kim, 2010) bertentangan dengan argumen 

dari (Wu, 2011). Penelitian terdahulu membandingkan persepsi e-service quality 

AS dan konsumen Korea Selatan dalam kaitannya dengan kualitas keseluruhan e-

service, e-satisfaction, dan e-loyalty memahami perbedaan geografis dan budaya 

dalam konteks ekspansi internasional e-business. Hasil dari penelitian 

mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari e-service 

quality keseluruhan pada konsumen e-satisfaction terhadap belanja online dan 
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efek positif dari e-service quality secara keseluruhan dan e-satisfaction pada e-

loyalty (Kim & Kim, 2010). 

E-service quality memiliki dampak langsung pada pelanggan dalam 

menjaga hubungan yang kuat dan loyal dengan penjual online. Penjual online 

dengan kualitas pelayanan prima memiliki keuntungan belajar tentang harapan 

pelanggan mereka, sehingga meningkatkan kepuasan mereka (Khristianto et al., 

2012) .  

Lima Dimensi Service Quality menurut (Parasuraman,1988):  

1. Tangibles  : Penampilan fasilitas fisik, peralatan, karyawan dan bahan-bahan 

tertulis 

2. Reliability  : Kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dan 

akurat 

3. Responsiveness : Tanggap untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan 

yang cepat 

4. Assurance :  Jaminan karyawan dan kesopanan serta kemampuan mereka 

untuk menginspirasi kepercayaan dan keyakinan 

5. Empathy : Peduli, akses mudah, baik / komunikasi, pemahaman pelanggan 

dan perhatian individual yang diberikan kepada pelanggan 

2.1.9 Product Quality 
Quality adalah properti intrinsik dari suatu produk. Product quality adalah 

standar keunggulan yang diharapkan dari suatu produk atau jasa (Jarvenpaa & 

Todd, 1996). Penelitian ini dilakukan oleh peneliti terdahulu melalui analisis 

conjoint preferensi konsumen berdasarkan data dikumpulkan dari 188 konsumen 

muda mengungkapkan bahwa tiga atribut yang paling penting bagi kepuasan 
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konsumen untuk secara online adalah privacy (faktor teknologi), merchandising 

(faktor produk), dan convenience (faktor belanja) (Schaupp & Belanger,2005). 

Di bawah faktor produk seperti yang ditunjukkan dalam temuan peneliti 

terdahulu, quality adalah properti intrinsik product dan standar yang diharapkan 

dari product atau service excellence (Schaupp & Belanger,2005). Meningkatnya 

product quality akan memiliki efek positif dalam meningkatkan consumer 

satisfaction (Schaupp & Belanger,2005). 

Product quality dikenal sebagai persepsi pelanggan dari seluruh atribut 

harga barang dan jasa organisasi (Buzzel & Gale,1987). Terutama definisi ini 

terdiri dari kedua karakteristik intrinsik dan terkait semua layanan. Berbagai jenis 

produk telah diperdagangkan oleh penjual online. Dengan demikian product 

quality secara online mirip dengan product yang diperdagangkan konvensional 

(Cowerd & Levine,1992). 

Di dalam belanja online ada dua faktor yang paling berpengaruh telah 

dianggap cukup kritis dan penting sementara membuat keputusan seperti product 

quality dan product variety (Jarvenpaa & Todd,1996). Sebagai harapan 

pelanggan telah bertemu secara online dengan cara ini mereka cenderung untuk 

terus mengunjungi e-commerce . Penelitian terdahulu berpendapat bahwa secara 

mendasar perusahaan bertujuan untuk untuk memaksimalkan product quality 

untuk pembeli online. (Keeney,1999).  

Product quality adalah hubungan antara kualitas dengan kinerja untuk 

diterima atau dengan harga terjangkau. Product quality selalu berpikir untuk 

berkontribusi pada perluasan keunggulan kompetitif sedangkan produk ini 
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dirancang dan diproduksi juga untuk mencapai kebutuhan pelanggan dalam 

meningkatkan kinerja produk . (Benson et al, 1991). Menurut peneliti terdahulu 

mengemukakan bahwa product quality mempunyai hubungan yang sangat erat 

dengan consumer satisfaction karena product quality dapat dinilai dari 

kemampuan produk untuk memberikan consumer satisfaction (Kotler & 

Armstrong, 2012). 

Penelitian terdahulu telah menjabarkan delapan dimensi kualitas sebagai 

kerangka kerja untuk berpikir tentang dasar unsur product quality. Delapan 

dimensi yang ditampilkan adalah kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian,daya tahan, 

servis, estetika dan persepsi kualitas. (Garvin, 1984). 

Menurut penilitian terdahulu kualitas mencerminkan semua dimensi 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefits) bagi pelanggan. 

Product quality baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui dimensi-

dimensinya (Tjiptono,2008).  

Dimensi product quality menurut Tjiptono (2008) adalah: 

1. Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik operasi 

dasar dari sebuah produk 

2. Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur 

produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus 

diganti. Semakin besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap 

produk maka semakin besar pula daya produk. 

3. Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), 

yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk 
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memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak 

ditemukannya cacat pada produk. 

4. Features (fitur), adalah karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan 

konsumen terhadap produk. 

5. Reliability (reliabilitas), adalah probabilitas bahwa produk akan 

bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu 

tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadinya kerusakan maka 

produk tersebut dapat diandalkan. 

6. Aesthetics (estetika), yaitu berhubungan dengan bagaimana 

penampilan suatu produk tersebut. 

7. Perceived quality (kesan kualitas), sering dibilang merupakan 

hasil dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak 

langsung karena terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak 

mengerti atau kekurangan informasi atas produk yang 

bersangkutan produk yang bersangkutan. 

8. Serviceability, meliputi kecepatan dan kemudahan untuk 

direparasi, serta kompetensi dan keramahtamahan staf layanan. 

2.1.10 Product Variety 
Menawarkan product variety adalah kunci bagi pedagang online untuk 

membuat pelanggan datang kembali. Mengingat lebih banyak pilihan, akan ada 

kesempatan yang lebih tinggi untuk menjual produk. Penjual online yang telah 

menawarkan berbagai banyak produk dan pilihan tampaknya akan lebih sukses 

(Schaupp & Belanger,2005). Pelanggan mengharapkan penjual online untuk 

menawarkan berbagai product variety karena jangkauan Internet dan potensi 
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untuk melacak barang dan jasa (Jarvenpaa & Todd, 1996). Penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa product variety mungkin menarik bagi pelanggan dan 

consumer satisfaction akan lebih positif ketika toko online menawarkan berbagai 

product variety (Szymanski & Hise , 2000).  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, mereka 

berpendapat bahwa delapan konstruksi (termasuk information quality, website 

design, attribute merchandise, kemampuan transaksi, security/ privacy, payment, 

delivery, dan customer service) adalah predikat kuat dari consumer satisfaction 

dalam lingkungan belanja online (Liu et al, 2008). Merchandise atribut dievaluasi 

dari dua dimensi: berbagai produk dan harga produk. Product variety memainkan 

peran penting dalam apakah konsumen puas atau tidak puas dengan pengalaman 

belanja online mereka. Itu adalah menunjukkan bahwa product variety yang lebih 

luas dan harga rendah akan memiliki efek positif pada consumer satisfaction 

dalam lingkungan belanja online (Liu et al., 2008). 

Product variety adalah berbagai macam produk dan kelengkapan produk 

mulai dari merek, ukuran dan kualitas serta ketersediaan produk tersebut setiap 

saat (Tjiptono, 2005:67). Konsumen adalah sumber utama untuk permintaan 

berbagai produk, karena setiap individu memiliki preferensi untuk varian produk 

yang berbeda (Bell et al, 1998).  

Perusahaan mencoba untuk memenuhi tuntutan ini dengan menawarkan 

product variety. Perusahaan multi produk menawarkan bermacam-macam pilihan 

dalam kategori produk tunggal untuk menangkap surplus konsumen yang 

mungkin memiliki valuasi kualitas heterogen, selera atau kendala anggaran 

(Wang et al, 2003).Penelitian terdahulu menyatakan bahwa product variety dapat 
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didefinisikan dalam dua dimensi: luasnya produk yang ditawarkan sebuah 

perusahaan pada waktu tertentu dan tingkat di mana perusahaan menggantikan 

produk yang ada dengan produk-produk baru. (Fisher et al.,1999) 

2.1.11 Delivery Service 
Delivery Service adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk pengiriman 

paket dari pusat distribusi ke pintu pelanggan(Schaupp & Belanger,2005). 

Evaluasi pasca-pembelian dapat dipengaruhi oleh efisiensi logistik  dan 

pelanggan. Masalah pengiriman adalah fenomena yang sangat umum yang ada di 

lingkungan belanja online. Dalam lingkungan e-commerce, tidak hanya konsumsi 

barang terpisah dari produksi, sehingga memerlukan sejumlah waktu untuk 

barang yang akan dikirim ke konsumen sebelum digunakan, dan ada juga 

keterlambatan dalam pengiriman barang.  

Delivery delay memiliki efek negatif pada satisfaction (Liu et al., 2008). 

Seperti yang ditunjukkan oleh 2004 China Laporan secara online Belanja oleh 

CNNIC, 25 persen dari pelanggan Cina tidak puas karena delivery delay atau 

pengiriman produk yang salah (CNNIC, 2011). Peneliti terdahulu telah 

melakukan penelitian untuk menyelidiki faktor-faktor kunci yang mempengaruhi 

consumer satisfaction melalui belanja online (Alam & Yasin, (2010). Dalam 

penelitian ini, diidentifikasi empat dimensi kunci consumer satisfaction di 

lingkungan belanja online. Penelitian terdahulu menemukan bahwa website 

design, reliability, product variety dan delivery service adalah empat faktor 

utama yang mempengaruhi consumer satisfaction belanja online (Alam & Yasin, 

2010). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja delivery services 

memiliki pengaruh signifikan pada consumer satisfaction dan dapat menjelaskan 

banyak variasi dalam purchase satisfaction online. 
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Pelanggan online membayar lebih untuk pengiriman produk karena 

dianggap sebagai faktor penting. Namun, pengiriman yang handal adalah "sampai 

tujuan" sementara pengiriman tepat waktu adalah "Tujuan mendasar" dari 

pengecer online dalam e-commerce [Keeney,1999]. Penelitian terdahulu 

menganggap ada tiga aspek penting untuk kinerja pengiriman perusahaan dan 

mencakup semua yaitu bahwa pemasok produk harus dapat memenuhi jadwal 

pengiriman (pengiriman tepat waktu), menyesuaikan dan mengakomodasi 

perubahan tertentu dalam jadwal pengiriman (fleksibilitas) dan secara konsisten 

mengirimkan produk yang tepat (akurat) di tangan pelanggan [Wolfinbarger & 

Gilly,2003] .Hal ini menemukan bahwa delivery services berpengaruh positif 

terhadap consumer satisfaction [Chakraborty,Srivastava & Marshall,2007]. 

Delivery Services didefinisikan sejauh mana website tersebut memenuhi janji 

untuk pengiriman pesanan dan ketersediaan barang telah dipenuhi dan produk ini 

harus dikirim dengan baik dan dikemas sehingga pelanggan wajib menerima 

produk seperti yang terlihat pada situs web (Parasuraman et al. 2005). 

2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1 Website Design & Consumer Satisfaction 

Website Design adalah daya tarik yang user interface tampilkan kepada 

pelanggan. Dalam lingkungan online, situs web adalah tempat pertemuan antara 

konsumen dan perusahaan. Dalam hal ini, website design adalah salah satu cara 

berkomunikasi dengan pelanggan oleh karena itu penampilan desain dan struktur 

sangat penting (Bramall et. al, 2004). Consumer Satisfaction adalah tingkat 

kepuasan konsumen ketika melakukan pembelian suatu barang ataupun jasa yang 
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berasal dari hasil data online yang dilakukan melalui persentase penjualan dengan 

system online(Li & Zhang,2002). 

Website design yang efektif meliputi kemampuan navigasi atau daya tarik 

visual dari website (Cyr, 2008). Penelitian terdahulu telah menemukan bahwa 

website design berpengaruh positif terhadap consumer satisfaction secara 

keseluruhan dan merasakan kualitas layanan suatu website (Lee & Lin, 2005) 

dalam (Guo et al,2012). Secara empiris menemukan bahwa website design 

berpengaruh positif terhadap consumer satisfaction secara keseluruhan dan 

dirasakan kualitas layanan (Lee &Lin, 2005).  

H1: Website Design berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction belanja 

online 

2.2.2 Security & Consumer Satisfaction 
Security adalah kemampuan sebuah website dalam melindungi informasi 

pribadi konsumen yang dikumpulkan dari berbagai transaksi elektronik untuk 

menghindari pemanfaatan pihak yang tidak berwenang (Cheung & Lee, 2005). 

Consumer Satisfaction adalah tingkat kepuasan konsumen ketika melakukan 

pembelian suatu barang ataupun jasa yang berasal dari hasil data online yang 

dilakukan melalui persentase penjualan dengan system online(Li & Zhang,2002). 

Peneliti terdahulu berfokus pada isu-isu privasi dan keamanan dalam 

penelitiannya: sekitar 61% dari responden itu akan melanjutkan transaksi mereka 

di Internet jika keamanan privasi mereka dan informasi pribadi dilindungi. Oleh 

karena itu, ini membuktikan pentingnya security dalam berbelanja online karena 

merupakan salah satu faktor utama yang diperhitungkan ketika seorang 
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pelanggan membuat keputusan untuk membeli secara online. Dengan demikian, 

memiliki website yang terpercaya dengan security yang luar biasa membantu 

pelanggan untuk lebih percaya diri dan akhirnya merasa puas. (Chellapa,2002) 

H2: Security berpengaruh positif terhadap consumer satisfaction belanja online 

2.2.3 Information Quality & Consumer Satisfaction 
Information Quality adalah ukuran dari output sistem informasi, termasuk 

akurasi informasi, ketepatan waktu, relevansi, agregasi dan Format [Ahituv, 

1980]. Consumer Satisfaction adalah tingkat kepuasan konsumen ketika 

melakukan pembelian suatu barang ataupun jasa yang berasal dari hasil data 

online yang dilakukan melalui persentase penjualan dengan system online(Li & 

Zhang,2002). 

Guo et al. (2012) mengidentifikasi empat dimensi information quality, yaitu akurasi, 

isi, format dan ketepatan waktu. Keempat dimensi akan memberikan kepuasan kepada 

pelanggan, terutama bagi mereka dengan keterbatasan waktu dan juga untuk pembeli 

impulsif (Khristianto et al., 2012). Selain itu, menemukan bahwa tingkat yang lebih 

tinggi information quality akan meningkatkan consumer satisfaction di belanja 

online dan mereka mengevaluasi information quality dari empat dimensi lainnya 

yaitu : akurasi informasi, comprehensibility informasi, informasi kelengkapan, 

dan informasi relevan. Temuan dari penelitian terdahlu menunjukkan bahwa 

information quality memiliki dampak yang signifikan terhadap consumer 

satisfaction (Liu et al.,2008) dalam (Guo et al,2012). 

H3: Information quality berpengaruh positif terhadap consumer satisfaction  

belanja online 
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2.2.4 Payment method & Consumer satisfactiom 
Online shopping biasanya menawarkan beberapa cara payment method, 

seperti pembayaran online menggunakan kartu kredit, pembayaran dengan uang 

tunai dan pengiriman uang. Sebagian besar konsumen memilih payment method 

tidak hanya pada faktor kenyamanan, tetapi juga yang lebih penting adalah 

security. Pembeli online berharap website dapat melindungi pribadi data, 

menyediakan pembayaran yang aman, dan menjaga privasi komunikasi online 

(Franzak et al., 2001). 

Consumer Satisfaction adalah tingkat kepuasan konsumen ketika melakukan 

pembelian suatu barang ataupun jasa yang berasal dari hasil data online yang 

dilakukan melalui persentase penjualan dengan system online(Li & Zhang,2002). 

Penelitian terdahulu berpendapat bahwa pelanggan akan membeli berdasarkan 

pada kriteria tertentu untuk mengevaluasi kegunaan dan kemudahan penggunaan 

untuk situs web tertentu, termasuk pencarian informasi, langganan internet dan 

payment method (Grace & Chia-Chi,2009).  

H4: Payment method berpengaruh positif terhadap consumer satisfaction belanja 

online 

 
2.2.5 E-service quality & Consumer satisfaction 

E-service quality adalah “sejauh mana situs web mempermudah konsumen 

untuk efektif dalam berbelanja, membeli, dan pengiriman produk dan jasa” 

(Parasuraman et al., 2005). Consumer Satisfaction adalah tingkat kepuasan 

konsumen ketika melakukan pembelian suatu barang ataupun jasa yang berasal 

dari hasil data online yang dilakukan melalui persentase penjualan dengan system 

online(Li & Zhang,2002). E-service quality memiliki dampak langsung pada 

pelanggan dalam menjaga hubungan yang kuat dan loyal dengan penjual online. 
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Penjual online dengan kualitas pelayanan prima memiliki keuntungan belajar 

tentang harapan pelanggan mereka, sehingga meningkatkan kepuasan mereka 

(Khristianto et al., 2012) .  

H5: E-service quality berpengaruh positif terhadap consumer satisfaction belanja online 

2.2.6 Product quality & Consumer satisfaction 
Quality adalah properti intrinsik dari suatu produk. Product quality adalah 

standar terbaik yang diharapkan dari sebuah produk atau jasa  (Jarvenpaa & 

Todd, 1996). Consumer Satisfaction adalah tingkat kepuasan konsumen ketika 

melakukan pembelian suatu barang ataupun jasa yang berasal dari hasil data 

online yang dilakukan melalui persentase penjualan dengan system online(Li & 

Zhang,2002). 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti terdahulu melalui analisis conjoint 

preferensi konsumen berdasarkan data dikumpulkan dari 188 konsumen muda 

mengungkapkan bahwa tiga atribut yang paling penting bagi kepuasan konsumen 

untuk secara online adalah privacy (faktor teknologi), merchandising (faktor 

produk), dan convenience (faktor belanja)(Schaupp & Belanger,2005) .Di bawah 

faktor produk seperti yang ditunjukkan dalam temuan (Schaupp & 

Belanger,2005), kualitas adalah properti intrinsik produk dan standar yang 

diharapkan dari produk atau service excellence. Meningkatkan product quality 

akan memiliki efek positif dalam meningkatkan consumer satisfaction (Schaupp 

& Belanger,2005). 

H6: Product quality berpengaruh positif terhadap consumer satisfaction belanja 

online  
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2.2.7 Product Variety & Consumer satisfaction 
Menawarkan product variety adalah kunci bagi pedagang online untuk 

membuat pelanggan datang kembali. Mengingat lebih banyak pilihan, akan ada 

kesempatan yang lebih tinggi untuk menjual produk. Penjual online yang telah 

menawarkan berbagai banyak produk dan pilihan tampaknya akan lebih sukses 

(Schaupp & Belanger,2005). 

Consumer Satisfaction adalah tingkat kepuasan konsumen ketika melakukan 

pembelian suatu barang ataupun jasa yang berasal dari hasil data online yang 

dilakukan melalui persentase penjualan dengan system online(Li & Zhang,2002). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, mereka berpendapat 

bahwa delapan konstruksi (termasuk information quality, website design, 

attribute merchandise, kemampuan transaksi, security/ privacy, payment, 

delivery, dan customer service) adalah prediktor kuat dari consumer satisfaction 

dalam lingkungan belanja online (Liu et al, 2008). Merchandise atribut dievaluasi 

dari dua dimensi: berbagai produk dan harga produk. Product variety memainkan 

peran penting dalam apakah konsumen puas atau tidak puas dengan pengalaman 

belanja online mereka. Itu adalah menunjukkan bahwa product variety yang lebih 

luas dan harga rendah akan memiliki efek positif pada consumer satisfaction 

dalam lingkungan belanja online (Liu et al., 2008). 

H7: Product variety berpengaruh positif terhadap consumer satisfaction belanja 

online  
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2.2.8 Delivery Services & Consumer Satisfaction 

Delivery Services didefinisikan sejauh mana website tersebut memenuhi janji 

untuk pengiriman pesanan dan ketersediaan barang telah dipenuhi dan Produk ini 

harus dikirim dengan baik dan dikemas sehingga pelanggan wajib menerima 

produk seperti yang terlihat pada situs web (Parasuraman et al. 2005). Consumer 

Satisfaction adalah tingkat kepuasan konsumen ketika melakukan pembelian 

suatu barang ataupun jasa yang berasal dari hasil data online yang dilakukan 

melalui persentase penjualan dengan system online(Li & Zhang,2002). 

Penelitian untuk menyelidiki faktor-faktor kunci yang mempengaruhi 

pelanggan kepuasan melalui belanja online. Dalam penelitian ini, empat dimensi 

kunci kepuasan pelanggan di online lingkungan belanja diidentifikasi. Hal ini 

ditemukan bahwa desain website, keandalan, berbagai produk dan pengiriman 

pertunjukan adalah empat faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

belanja online (Alam & Yasin, 2010). Temuan dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa delivery services memiliki pengaruh signifikan pada consumer satisfaction 

dan dapat menjelaskan banyak variasi dalam kepuasan pembelian online. (Alam 

& Yasin,2010). 

H8: Delivery services berpengaruh positif terhadap consumer satisfaction belanja 

online 
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2.3 Model Penelitian 

Gambar 2.1 :  Model Penelitian 

 

Sumber : (Guo et al,2012) 

 

Keterangan : 

H1: Website Design berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction belanja 

online dalam website blibli.com 

H2: Security berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction belanja online 

dalam website blibli.com 

H3: Information Quality berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction 

belanja online dalam website blibli.com 

H4: Payment Method berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction belanja 

online dalam website blibli.com 

H5: E-service Quality berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction belanja 

online dalam website blibli.com 
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H6: Product Quality berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction belanja 

online dalam website blibli.com 

H7: Product Variety berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction belanja 

online dalam website blibli.com 

H8: Delivery Services berpengaruh positif terhadap Consumer Satisfaction belanja 

online dalam website blibli.com 
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Bab III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Design Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik karakteristik ataupun fungsi 

sehingga memperoleh yang terstruktur untuk dapat menjawab permasalahan 

penelitian (Maholtra 2010). Dalam penelitian ini dibahas mengenai penelitian yang 

menghubungkan website design, security, information quality, payment method, e-

service quality, product quality, product variety dan delivery services terhadap 

consumer satisfaction. Metode penelitian yang digunakan adalah Cross sectional 

design yang diambil satu kali dalam satu periode. (Maholtra, 2010). 

3.2 Object Penelitian 

Dalam penelitian ini object yang diteliti adalah website Blibli.com, sehingga 

sasaran responden dari penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan 

pembelian produk pada situs Blibli.com dan menjadi pelanggan website Blibli.com 

dengan usia minimal diatas 17 tahun. 

 Blibli.com. adalah toko online yang diluncurkan oleh PT.Global Digital Niaga  

(GDN), salah satu perusahaan Grup Djarum. Soal keamanan transaksi online menjadi isu 

yang diprioritaskan Blibli.com yang bercita-cita memberikan layanan belanja yang aman, 

mudah, dan menyenangkan, seperti layaknya belanja di mall. 

Keamanan transaksi online ini mereka wujudkan dengan menggandeng dua bank 

besar di Indonesia, BCA dan Mandiri, untuk menangani masalah pembayaran online di 
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toko mereka. Selain itu, Blibli.com juga sudah mengantongi sertifikasi  VeriSign dan 

trusted banking partners. Keamanan lain yang diperhatikan adalah pada sisi barang yang 

dijual. Dalam rilisnya, Blibli mengklaim, semua produk yang tampil di Blibli.com adalah 

produk  original dan bergaransi resmi, sehingga konsumen terbebas dari produk tiruan 

ataupun barang BM (black market). Sebab, blibli.com pun cukup selektif memilih 

merchant yang biasa berjualan di toko onlinenya itu. 

Pengguna juga diajak menjadi Smart Shopper, sebab Blibli memberikan tips-tips 

memilih barang lewat artikel yang informatif  dan review produk. Artikel-artikel ini 

diharapkan dapat membantu kamu dalam membuat keputusan memilih produk dan 

berbelanja. 

Sepanjang 2011, Blibli menawarkan program berbelanja yang  cukup menarik 

seperti  fun weekend deals dan promo  free shipping yang berlangsung setiap hari. 

Tersedia pula layanan Customer Care Centre online. Yaitu layanan di mana anda bisa 

menyampaikan pertanyaan, memberi usulan, hingga proses retur (pengembalian)barang. 

Blibli.com juga hadir dalam bentuk Facebook Store dan Mobile Store yang 

memudahkan konsumen untuk berbelanja di mana saja dan kapan saja dengan media 

yang sesuai, dan mendukung situasi konsumen. “Bagi Blibli.com, online shopping 

seharusnya mudah, fun, dan bebas: mudah memilih dan mendapatkan produk-produk 

berkualitas, mudah mendapatkan inspirasi dan informasi bermanfaat, fun dengan 

berbagai fitur sosial media, bebas memilih metode pembayaran, dan juga bebas dari rasa 

khawatir bertransaksi online. Hadirnya Blibli.com diharapkan untuk para next generation 

shopper bisa berbelanja kapan pun, dimana pun 
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3.3 Jenis dan sumber data 

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini dengan: 

a) Data Primer merupakan penelitian yang diproleh dengan survei lapangan yang 

menggunakan metode kuisioner dalam pengumpulan data, baik secara online 

melalui media online atau langsung memberikan kapada orang (Malhotra, 2010). 

Data primer pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari 

responden dengan metode survei. Survei dilakukan dengan penyebaran kuisioner 

secara langsung dan menggunakan google drive kepada konsumen yang sudah 

pernah membeli di website e-commerce Blibli.com. Data primer yang dihasilkan 

langsung oleh peneliti dengan tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian 

(Malhotra, 2010). Data primer didapat melalui kuisioner yang disebar secara 

langsung kepada responden maupun disebarkan secara online melalui Google 

Drive. Adapun kuisioner yang disebarkan terbagi dalam 10 bagian, yaitu:  

1. Profil Responden 

2. Pertanyaan mengenai Website Design ( 5 Indikator) 

3. Pertanyaan mengenai Security (3 Indikator) 

4. Pertanyaan mengenai Information Quality ( 4 Indikator) 

5. Pertanyaan mengenai Payment Method ( 3 Indikator) 

6. Pertanyaan mengenai E-Service Quality ( 3 Indikator) 

7. Pertanyaan mengenai Product Quality ( 3 Indikator) 

8. Pertanyan mengenai Product Variety ( 3 Indikator) 

9. Pertanyaan mengenai Delivery Services ( 3 Indikator) 

10. Pertanyaan mengenai Consumer Satisfaction ( 3 Indikator) 
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b) Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti 

buku, media internet, jurnal- jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik 

penelitian ini (Maholtra 2010). 

Pernyataan tersebut didukung oleh (Kountur, 2007) yang menyatakan 

bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain 

yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat 

dimanfaatkan. Peneliti mendapat data sekunder melalui metode Literature Review 

yang berasal dari buku, Jurnal, artikel, website, koran dan kepustakaan lainnya 

yang terkait dengan penelitian. 

3.4 Populasi dan sample 

Menurut Sugiyono pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011:80).  

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteritik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, missal karena keterbatan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari 

populasi harus betul-betul representative (Sugiyono,2011). Populasi dalam penelitian ini 

adalah konsumen yang sudah pernah membeli di e-commerce Blibli.com. 

Teknik Sampling yang digunakan peneliti adalah non-probablity sampling dengan 

teknik convenience  sampling yaitu peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali 
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berdasarkan kemudahan saja. Jumlah sample dikali 5, sesuai dengan pedoman ukuran 

sample menurut (Hair et al, 2010) yang menyatakan pedoman ukuran sample tergantung 

jumlah indikator dikali 5 sampai 10. Jumlah indikator 30 item dikali 5 menjadi 150 

responden yang pernah berbelanja di Blibli.com. 

Jumlah sampel = indikator x 5 
Jumlah sampel = 30 x 5 = 150 

3.5 Operasionalisasi Variabel 

Variable yang terdapat di dalam proposal penelitian ini di adopsi dari penelitian 

Evaluating Factors Influencing Consumer Satisfaction towards Online Shopping in 

China dari peneliti Guo,X., Ling,K.C. & Liu,M., 2012. Kuisoner di ukur dengan skala 

Likert 7 poin mulai 1 sampai 7 sesuai dengan tingkat kesetujuan. 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Measurement Skala 
pengukuran 

Website 
Design(WD) 

Website Design adalah 
daya tarik yang user 
interface tampilkan 
kepada pelanggan. Dalam 
lingkungan online, situs 
web adalah tempat 
pertemuan antara 
konsumen dan 
perusahaan. Dalam hal 
ini, website design adalah 
salah satu cara 
berkomunikasi dengan 
pelanggan oleh karena itu 
penampilan desain dan 
struktur sangat penting 
(Bramall et. al, 2004)  

 

(WD1) Saya suka layout 
website  Blibli.com 

(WD2)   Halaman awal 
website blibli.com 
membuat saya mudah 
mendapatkan informasi 
yang saya butuhkan 

 (WD3) Saya merasa 
mudah untuk mengakses  
situs Blibli.com 

(WD4) Website 
Blibli.com menggunakan 
kombinasi warna yang 
baik 

 (WD5) Website 
Blibli.com mudah untuk 
digunakan 

(Guo et al,2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interval 
(1-7) 
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Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel ( Lanjutan ) 
Variabel Definisi Measurement Skala 

pengukuran 
Security(S) Security adalah 

kemampuan sebuah 
website dalam 
melindungi informasi 
pribadi konsumen yang 
dikumpulkan dari 
berbagai transaksi 
elektronik untuk 
menghindari 
pemanfaatan pihak 
yang tidak berwenang 
(Cheung & Lee, 2005). 

 

(S1) Saya merasa aman 
memberikan informasi 
kartu kredit di website 
Blibli.com 

(S2) Website 
Blibli.com memiliki 
fitur keamanan yang 
memadai 

 (S3) Saya merasa 
aman dalam 
bertransaksi di situs 
Blibli.com 

(Guo et al,2012) 

 
 
 
 
 
Interval 
(1-7) 

Information 
Quality(IQ) 

 

Information quality 
adalah ukuran dari 
output sistem 
informasi, termasuk 
akurasi informasi, 
ketepatan waktu, 
relevansi, agregasi dan 
Format [Ahituv, 1980]. 

(IQ1) Website 
blibli.com memberikan 
informasi yang akurat 
kepada pelanggan 

(IQ2) Informasi yang 
disediakan di website 
Blibli.com dapat 
diandalkan 

(IQ3) Informasi yang 
disediakan di website 
Blibli.com ini mudah 
di mengerti 

(IQ4) Informasi yang 
tercantum dalam 
website  Blibli.com 
lengkap  

(Guo et al,2012) 

 
 
 
 
 
 
 
Interval 
(1-7) 
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Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel ( Lanjutan ) 
Variabel Definisi Measurement Skala 

pengukuran 
Payment 
Method(PM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keberagaman payment 
method online 
memudahkan transaksi 
antara lain pembayaran 
online menggunakan 
kartu kredit, 
pembayaran dengan 
uang tunai; dan transfer 
uang. Sebagian besar 
konsumen memilih 
metode pembayaran 
tidak hanya pada 
kenyamanan, tetapi 
juga yang lebih penting 
adalah keamanan. 
(Franzak et al., 2001). 

 

(PM1) metode 
Pembayaran online di 
website blibli.com 
sederhana dan nyaman. 

(PM2)Metode 
pembayaran di website 
blibli.com fleksibel. 

(Jiang et al,2012) 

 (PM3)website 
Blibli.com memiliki 
pilihan pembayaran 
yang lengkap (Seyed et 
al,2003) 

 
 
 
 
 
Interval 
(1-7) 

E-service Quality 
(ESQ) 

E-service quality 
adalah “sejauh mana 
situs web 
mempermudah 
konsumen untuk efektif 
dalam berbelanja, 
membeli, dan 
pengiriman produk dan 
jasa” (Parasuraman et 
al., 2005). 

 

(ESQ1)Website 
blibli.com senantiasa 
membantu pelanggan 
dalam hal pembelian 

(ESQ2)Keluhan 
dijawab segera oleh  
website blibli.com 

(ESQ3)website 
blibli.com siap dan 
bersedia untuk 
merespon kebutuhan 
pelanggan 

(Guo et al,2012) 

 
 
 
 
 
Interval 
(1-7) 
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Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan ) 
Variabel Definisi Measurement Skala 

pengukuran 
Product 
Quality(PQ) 

Product quality adalah 
suatu standar yang 
diharapkan mengenai 
produk dan pelayanan 
(Jarvenpaa & Todd, 
1996) 

 

 (PQ1) Saya merasakan 
PRODUK (contoh, 
totebags, aksesoris, dll) 
yang ditawarkan di 
website Blibli.com  
tahan lama. 

(PQ2) Produk yang 
ditawarkan di website 
Blibli.com (contoh, 
totebags, aksesoris, dll) 
tersedia dengan 
kualitas terbaik. 

(PQ3) Saya merasakan 
PRODUK (contoh, 
totebags, aksesoris, dll) 
yang ditawarkan di 
website Blibli.com 
berkualitas tinggi. 

(Wells et al,2011) 

 
 
 
 
 
Interval 
(1-7) 

Product 
Variety(PV) 

Product variety adalah 
berbagai macam 
produk dan 
kelengkapan produk 
mulai dari merek, 
ukuran dan kualitas 
serta ketersediaan 
produk tersebut setiap 
saat (Tjiptono, 
2005:67). 

(PV1) Produk yang di 
tawarkan situs online 
lain , juga dapat di 
temukan di website 
blibli.com 

(PV2) Sebagian besar 
barang yang saya 
butuhkan dapat 
ditemukan di website 
Blibli.com 

(PV3) Di website 
blibli.com 
menyediakan banyak 
pilihan jenis barang 

(Guo et al,2012) 

 
 
 
 
 
Interval 
(1-7) 
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Tabel 3.5 Opeasionalisasi Variabel ( Lanjutan ) 

Variabel Definisi Measurement Skala 
pengukuran 

Delivery Services 
( DS) 

Delivery Services 
didefinisikan sejauh 
mana website tersebut 
memenuhi janji untuk 
pengiriman pesanan 
dan ketersediaan 
barang telah dipenuhi 
dan Produk ini harus 
dikirim dengan baik 
dan dikemas sehingga 
pelanggan wajib 
menerima produk 
seperti yang terlihat 
pada situs web 
(Parasuraman et al. 
2005). 

(DS1) Produk yang 
saya beli di website 
blibli.com di kirim 
sesuai jadwal 
pengiriman 

(DS2) Konsumen 
mendapatkan barang 
sesuai dengan yang 
dipesan 

(DS3) barang yang 
dipesan dikemas 
dengan baik dan 
sempurna 

 (Guo et al,2012) 

 
 
 
 
 
Interval 
(1-7) 

Consumer 
Satisfaction(CS) 

Consumer Satisfaction 
adalah tingkat kepuasan 
konsumen ketika 
melakukan pembelian 
suatu barang ataupun 
jasa yang berasal dari 
hasil data online yang 
dilakukan melalui 
persentase penjualan 
dengan system 
online(Li & 
Zhang,2002). 

 

(CS1) Pilihan saya 
untuk membeli dari 
website Blibli.com 
adalah bijaksana 

(CS2) Saya benar-
benar menikmati 
membeli dari website 
Blibli.com 

(CS3) Saya puas 
dengan keputusan saya 
untuk membeli dari 
website Blibli.com 

(Guo et al,2012) 

 
 
 
 
 
Interval 
(1-7) 

 

 

 

 

Analisis Faktor..., Muhammad Arif Wicaksono, Ma.-IBS, 2015



50 
 

3.6 Metode Pengolahan Data 

Ada 2 metode pengolahan data yang sering digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian seperti ini yaitu, metode regresi dan metode SEM. Peneliti memilih 

metode SEM karena dapat menampilkan konsep yang tak teramati dan dapat 

menjelaskan hubungan model secara keseluruhan. Salah satu aplikasi pendukung SEM 

adalah AMOS 22 for windows. Di dalam model SEM variabel dibagi menjadi dua 

macam yaitu, variabel eksogen (independen) dan variabel endogen (dependen). 

SEM merupakan kombinasi teknik multivariat antara factor analysis dan multiple 

regression yang menguji hubungan antar dependen antara variabel pengukuran dan 

variabel laten (Hair et al, 2010).Ada beberapa tahapan pokok yang dilalui dalam 

menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian (Wijanto, 2008), yaitu: 

1. Spesifikasi Model (model spesification) 

2. Indentifikasi (identification) 

3. Estimasi (esetimation) 

4. Uji kecocokan (testing fit) 

3.6.1 Spesifikasi Model 

Spesifikasi model merupakan tahap yang berkaitan dengan pembentukkan model 

awal persamaan struktural, sebelum dilakukannya estimasi. Model awal ini 

diformulasikan berdasarkan suatu teori atau penelitian sebelumnya. Spesifikasi model 

penelitian ini mempresentasikan permasalahn yang diteliti dan ini merupakan hal penting 

dalam SEM.  

Dalam penelitian ini terdapat peran variabel eksogen yaitu web design, security, 

information quality, payment method, e-service quality, product quality, product variety, 

& delivery service.sedangkan variabel endogen yaitu consumer satisfaction. Setiap 

variabel laten baik eksogen dan endogen memiliki variabel teramati yang merupakan alat 
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ukur berupa indikator-indikator. Variabel teraramati harus mampu dalam mencerminkan 

variabel laten.  

Di dalam penelitian ini terdapat 30 variabel teramati yang merupakan indikator 

pertanyaan. Hubungan antar variabel laten dijelaskan web design, security, information 

quality, payment method, e-service quality, product quality, product variety & delivery 

service mempengaruhi consumer satisfaction. Berdasarkan penjelasan diatas maka path 

diagram dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Model Struktural 

 

Sumber : Ilustrasi penggambara model menggunakan AMOS 22 
 

Keterangan : 
WD : Wesite Design 
S : Security 
IQ : Information Quality 
PM : Payment Method 
ESQ : E-service Quality 
PQ : Product Quality 
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PV : Product Variety 
DS :Delivery Services 
CS :Consumer Services 

  

3.6.2 Identifikasi 

Identifikasi merupakan tahap yang berkaitan dengan pengkajian tentang 

kemungkinan diperolehnya nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam 

model dan kemungkinan persamaan simultan tidak ada solusinya. Identifikasi ini 

dilakukan sebelum melakukan tahap estimasi untuk mencari solusi dari persamaan 

simultan yang mewakili model yang spesifikasikan, terlebih dahulu kita perlu memeriksa 

identifikasi daripersamaan simultan tersebut. Menurut (Wijanto,2008) dalam hal ini 

terdapat 3 kategori identifikai dalam persamaan simultan, yaitu: 

1. Under-Identified  

Model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih besar dari jumlah data 

yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan covariance dari 

variabel-variabel teramati). 

2. Just Identified 

Model dengan jumlah parameter yang sama dengan data yang dikumpulkan. 

Degree of freedom dalam kategori just identified adalah nol (0) atau 

saturated. Karena model sudah teridentifikasi maka estimasi dan penilaian 

model tidak perlu dilakukan. 

3. Over Identified 

Menggambarkan model dengan jumlah parameter yang diestimasi lebih kecil 

dari jumlah data yang dikumpulan. Degree of freedom dalam kategori over 

indentified adalah positf (+), sehingga diperlukan estimasi dan penilaian 

model. 
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3.6.3 Estimasi 

Setelah kita mengetahuo bahwa idenntifikasi dari model adalah over-identiified, 

maka tahap beriikutnya kita melakukan estimasi untuk memperoleh nilai dari parameter-

parameter yang ada di dalam model. Dalam penelitian ini dala SEM yang digunaka 

adalah Maximum Likelihood Estimator (MLE). MLE ini secara interatif akan 

meminimisasikan fungsi F(S, ∑( Ө)) sebagai berikut : 

FML (Ө) = log |∑( Ө) | + tr (S∑ˉ¹ ( Ө))-log |S |-(p+q) 

Diasumsikan ∑( Ө) dan S adalah definit positif; X dan Y adalah multinormal 

distribution, dan S mempunyai wishart distribution (Bollen,1989 dalam Wijanto, 2008). 

Sedangkan p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model. 

3.6.4 Uji kecocokan 

Tahap estimasi diatas menghasilkan solusi yang berisi nilai akhir dari parameter-

parameter yang diestimasi.  Dalam tahap ini, akan memeriksatingkat kecocokan antara 

data dengan model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi 

koefisien-koefisien dari model struktural (Wijanto, 2008). Menurut Hair et al., (1998) 

dalam Wijanto, 2008 evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan 

melalui beberapa tahapan, yaitu : 

a. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk 

mengevaluasi secara umum derajat kecocokan atau Goodness Of Fit 

(GOF) antara data dengan model. Menilai GOF suatu SEM secara 

menyeluruh tidak dapat dilakukan secara langsung seperti pada teknik 
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multivariat yang lain (multiple regression, discriminant analysis, 

MANOVA, dan lain-lain). 

Peniliti memilih tiga item yang terbaik untuk dilakukan pada tahap ini. 

Uji kecocokan yang akan dilakukan yaitu : 

- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

RMSEA dapat menggambarkan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matrik korelasi dan kovarian. RMSEA 

banyak digunakan untuk menampilkan seberapa layak model 

menggunakan populasi. Rumus perhitungan RMSEA adalah 

sebagai berikut :  

RMSEA = 𝑭𝟎
𝒅𝒇

 

Nilai RMSEA ≤ 0.05 menandakan close fit, sedangkan 0.05< 

RMSEA ≤ 0.08 menunjukkan good fit. 

- Comparative Fit Idex (CFI) 

CFI meruppakan peningkatan fit index dari NFI, dalam index 

ini menjelakan perbandingan model yang diusulkan dengan 

model dasar. Nilai CFI berada dalam rentang 0 sampai 1, nilai 

yang mendekati 1 mengindikasikan model memiliki tingkat 

kesesuaian yang baik. Indeks ini sangat dianjurkan untuk 

dipakai karena indeks ini relatif tidak sensitif terhadap 

besarnya sampel dan tidak dipengaruhi oleh kerumitan model. 

Tolak ukur agar model tersebut llayak adalah CFI> 0.90 dan 

marginal fit berada pada rentang 0.80≤CFI≤0.90. 
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- CMIN/DF  

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus 

perhitungan CMIN/DF adalah sebagai berikut:   

𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
 

Dengan tingkat kecocokan yang dapat diterima nilai CMIN/DF 

≤ 5 adalah  good fit. 

b. Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap 

konstruk atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten 

dengan beberapa variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

Menurut Hair et al dalam Cooper & Schindler (2011) tingkat validitas 

dapat diukur menggunakan faktor loading. Faktor loading yang di 

syaratkannya untuk dapat dikatakan signifikan sebesar ≥ 0.5. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi 

tinggi dalam mengukur konstruk latennya (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010). Untuk mengukur reliabilitas dalam SEM akan 

digunakan composite reliability measure (ukuran reliabilitas 
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komposit) dan variance extracted measure(ukuran ekstrak varian) 

(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti 

berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = (Σstd .loading )2

(Σstd .loading )2+ Σej
 

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara 

langsung hasil perhitungan AMOS, dan ej adalah measurement error 

untuk setiap indikator atau variabel teramati (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010).Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian 

keseluruhan dalam indikator-indikator atau variabel teramati yang 

dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran ekstrak varian dapat dihitung 

sebagai berikut : (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 = Σstd .loadi ng 2

𝑁
 

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari 

model pengukuran. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

menyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang 

baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya (construct reliability) ≥ 0,70 

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

3.7 Uji Validitas dan Realibitas (pre-test) 

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji 

validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. 

Jumlah sample yang diperlukan untuk menguji instrumen antara 15-30 responden 

(Maholtra, 2005). Pre-test menggunakan software SPSS 22. 
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1. Uji validitas adalah sejauh mana tes mengukur apa yang sebenarnya ingin kita 

ukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila ia melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur ( Cooper & 

Schindler, 2011). Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat 

mengukur variabel web design, security,information quality,payment 

method,e service quality,product quality,product variety, delivery service & 

consumer satisfaction. Pengukuran validitas dilakukan dengan analisis faktor 

pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy (KMO), Bartlett’s test of sphericity,Anti image matrices (MSA), 

Component matrix. Ketentuan dari setiap nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Uji Validitas 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1. 

Kaiser meyer-olkin measure of sampling 
adequacy adalah statistik yang 
mengindikasikan proporsi variasi dalam 
variabel yang merupakan variasi umum 
(common variance), yakni variasi dalam 
penelitian  

Nilai KMO MSA > 0,5 
menunjukkan bahwa faktor 
analisis dapat digunakan  

 

2. 

Bartlett’s test of sphericity 
mengindikasikan bahwa matriks korelasi 
adalah matriks identitas yang 
mengindikasikan bahwa variabel-variabel 
dalam faktor bersifat related atau 
unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil 
uji, jika nilai hasil uji < 0,05 
menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara variabel dan 
merupakan nilai yang 
diharapkan  

3. 

 

Anti image matrices, setiap nilai pada 
kolom diagonal anti-image correlation 
matrix menunjukkan measure of sampling 
adequacy dari masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image 
correlation matrix > 0,5 
menunjukkan variabel cocok 
atau sesuai dengan struktur 
variabel lainnya di dalam 
faktor tersebut  

4. Component matrix, nilai factor loading 
dari variabel-variabel komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5  

Sumber : Variance explained and Factor Loading of Component Matrix (Hair et  al., 
2010) 
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2. Uji reliabilitas  Menurut Kuncoro (2003) reabilitas menunjukkan konsistensi 

dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Reabilitas berbeda dengan 

validitas karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsisten, 

yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan. Bebebrapa metode 

pengujian reliabilitas diantaranya menggunakan cronboach’s alpha dimana 

uji signifikansi dilakukan taraf signifikansi > 0.6 dan setelah diuji 

validitasnya maka item-item yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur 

dimasukkan ke dalam uji reliabilitas (Priyatno, 2008). 
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Bab IV 

ANALISIS & PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum objek penelitian 

4.1.1 Profil singkat website Blibli.com 

Blibli.com diluncurkan pada 25 Juli 2011 oleh PT. Global Digital Niaga (GDN) 

yang merupakan anak perusahaan PT. Global Digital Prima (GDP) milik Martin Hartono 

–putra owner Djarum Group, Budi Hartono. PT. Global Digital Prima (GDP) adalah 

bagian dari perusahaan produsen rokok terbesar di Indonesia Djarum Group yang juga 

menjadi pemegang saham beberapa bisnis online terkemuka seperti situs e-commerce 

Kaskus, serta beberapa situs local macam lintasberita.com , krazymarket.com 

, dailysocial.net , dan perusahaan inkubator bisnis online bernama Merah Putih Inc. 

Keberadaan Blibli.com dengan nilai investasi $ 10 juta menjadi pertanda keseriusan dan 

makin eksisnya Djarum Group dalam bisnis online. Berdasarkan ranking Alexa, pada 

awal peluncuran Blibli.com menempati posisi 7250, menanjak ke posisi 821 pada 

saat grand launching, dan kini menempati posisi 187 dengan rata-rata 30.000 pengunjung 

per hari. 

Jumlah pengunjung yang meningkat secara pesat didorong oleh sejumlah 

perubahan yang dilakukan Blibli.com untuk mengakomodasi dan memudahkan proses 

belanja online. Dari perubahan tampilan halaman depan hingga proses check-out yang 

disederhanakan, dari lima langkah menjadi tiga langkah. Blibli.com digawangi tenaga-

tenaga muda profesional dengan latar pendidikan rata-rata jebolan luar negeri. Salah satu 

sosok penting dibalik berdirinya Blibli.com adalah Kusumo Martanto, lulusan S-2 

Teknik Industri dari Georgia Institute of Technology, Amerika Serikat yang kini mejabat 
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CEO PT. Global Digital Niaga (GDN). Sejak lulus SMA pada 1992, Kusumo Martanto 

melanjutkan pendidikan di AS dan bekerja di beberapa perusahaan di AS seperti Intel 

Corporation dan i2 Technologies dengan jabatan terakhir Senior Manajer Produk. Baru 

pada tahun 2009 dia pulang ke Indonesia karena pinangan Djarum Group dengan 

memulai debut kariernya lewat Blibli.com dibawah naungan PT. Global Digital Prima 

(GDP). 

Blibli.com pada 29 Februari 2012 meraih penghargaan The Best e-Commerce 

dari ajang Gadget Award 2012. Penghargaan ini diterima Blibli.com berkat apresiasi 

konsumen atas konsistensi Blibli.comdalam menghadirkan berbagai gadget terbaru, 

promo menarik yang memanjakan gadget lover, dan program komunikasi yang kreatif. 

Penghargaan tersebut diharapkan memacu Blibli.com yang ingin menjadikan online 

shopping sebagai tempat tujuan utama masyarakat Indonesia yang trend conscious dan 

lifestylle savy untuk mendapatkan produk-produk berkualitas dalam menunjang gaya 

hidup modern yang smart dan dinamis. 

VISI DAN MISI PERUSAHAAN: 

Perusahaan ini memiliki tujuan agar penyebaran produk dapat menembus pasar 

International yang disertai dengan meningkatnya kelayakan produk serta daya beli yang 

semakin tinggi. 
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4.2 Profil Responden 

Profil responden dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan demografi dan 

karakteristik responden secara keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, 

dan pekerjaan. 

4.2.1 Jenis Kelamin 

 

Gambar 4 1. Jenis kelamin 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji 

Gambar 4.1 menggambarkan bahwa dari yang berjumlah 150 orang, terdiri dari 

responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 91 orang (61%) dan 

responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 59 orang (39%). Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih besar daripada jumlah 

responden laki-laki. 

 

 

 

perempuan 91 
orang
61%

laki-laki 59 
orang
39%

Jenis Kelamin

perempuan 91 orang laki-laki 59 orang
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4.2.2 Usia 

 

Gambar 4 2 Usia Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji 

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 3 kelompok, 

yaitu skala usia 17-26 tahun, 27-36 tahun, 37-46 tahun, dan >47 tahun. Pada 

gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

adalah responden yang berusia antara 17-26 tahun yang berjumlah 137 orang atau 

sebesar (91%) dari total responden, kemudian diikuti oleh responden yang 

berusia antara 27-36 tahun dengan jumlah responden 9 orang atau sebesar (6%), 

dan responden yang berusia antara 37-46 dengan jumlah responden 4 orang atau 

sebesar (3%) ,sisanya yang berusia ≥ 47 tahun  dengan persentase (0%) 

 

 

 

17-26tahun 137 
orang
91%

27-36 tahun 9 
orang

6%

37 -46 tahun 4 
orang

3%

>47 tahun 0 
orang

0%

Chart Title

17-26tahun 137 orang 27-36 tahun 9 orang

37 -46 tahun 4 orang >47 tahun 0 orang
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4.2.3 Pendidikan Terakhir 

 

Gambar 4 3. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji 

Berdasarkan pada gambar 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas  

tingkat pendidikan responden adalah Strata I (S1) dengan jumlah 73 orang atau 

sebesar 49% dari total responden, kemudian diikuti oleh responden 

berpendidikan SMA yang berjumlah 67 orang atau sebesar 44%, kemudian di 

ikuti oleh responden berpendidikan Diploma 3 (D3) yang berjumlah 9 orang atau 

sebesar 6% dan Strata II dengan jumlah 1 orang atau dengan presentase sebesar 

1%. 

 

 

 

 

SMA 67
44%

D3 9
6%

S1 73
49%

S2 1
1%

Pendidikan Terakhir

SMA 67 D3 9 S1 73 S2 1
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4.2.4 Pekerjaan 

 

Gambar 4 4. Jenis Pekerjaan Responden 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji 

  Gambar 4.4 diatas menjelaskan bahwa pekerjaan atau profesi responden 

adalah pelajar/mahasiswa sejumlah 86 atau sebesar 57%, diikuti oleh responden 

yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai sejumlah 57 atau sebesar 38% dan 

sisanya responden yang bekerja sebagai wiraswasta dengan jumlah 4 atau sebesar 

5%. 

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test) 

4.3.1 Hasil Uji Validitas (Pre-test) 

Pengukuran validitas dilakukan pada 30 responden dengan melakukan 

analisis faktor pada hasil pre-test untuk melihat nilai kaiser meyer-olkin measure 

of sampling adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image matrices, total 

variance explained, dan factor loading of component matrix. 

Pelajar/Mahasis
wa 86
57%

Pegawai 57
38%

Wiraswasta 7
5%

Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa 86 Pegawai 57 Wiraswasta 7
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Tabel 4.1Hasil Uji Validitas Data Pre-Test 

Variabel Indikator 
KMO Sig MSA Cummulative 

Factor 
Loading 

Kriteria 
>0,5 <0,05 >0,5 (%) ≥ 0,5 

      >60%   

Website 
Design 

WD1 

0,833 0,000 

0,881 

75.736% 

0,851 Valid 

WD2 0,841 0,904 Valid 

WD3 0,865 0,837 Valid 

WD4 0,805 0,818 Valid 

WD5 0.789 0,936 Valid 

Security 
S1 

0,764 0,000 
0,802 

88.147% 
0,930 Valid 

S2 0,759 0,940 Valid 

S3 0,737 0,946 Valid 

Information 
Quality 

IQ1 

0,832 0,000 

0,785 

81216% 

0,925 Valid 

IQ2 0,900 0,870 Valid 

IQ3 0,896 0,880 Valid 

IQ4 0,781 0,928 Valid 

Payment 
Method 

PM1 
0,733 0,000 

0,827 
83.105% 

0,881 Valid 

PM2 0,687 0,932 Valid 

PM3 0,812 0,920 Valid 

E-Service 
Quality 

ESQ1 
0,733 0,000 

0,723 
80.264% 

0,900 Valid 

ESQ2 0,695 0,914 Valid 

ESQ3 0,793 0,873 Valid 

Product 
Quality 

PQ1 
0,752 0,000 

0,741 

82.887 

0,914 Valid 

PQ2 0,764 0,906 Valid 

PQ3 0,751 0,911 Valid 

Product 
Variety 

PV1 
0,737 0,000 

0,805 

82.613% 

0,886 Valid 

PV2 0,729 0,912 Valid 

PV3 0,694 0,928 Valid 

Delivery 
Services 

DS1 
0,737 0,000 

0,699 

80.874% 

0,917 Valid 

DS2 0,780 0,883 Valid 

DS3 0,740 0,898 Valid 

Consumer 
Satisfaction 

CS1 
0,714 0,000 

0,804 

79.171% 

0,853 Valid 

CS2 0,664 0,920 Valid 

CS3 0,703 0,896 Valid 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 
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Berdasarkan hasil pada tabel 4.1, menunjukkan semua indikator pernyataan dalam 

instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat disimpulkan bahwa 

semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid.Oleh karena itu, tidak perlu ada item 

indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, semua item indikator dalam penelitian ini dapat 

digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner terhadap variabelnya.Menurut Malhotra (2010) dengan 

melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥0,60 maka indikator pernyataan dalam kuesioner 

dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel. Berikut ini adalah hasil analisis 

reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Website Design 0,918 Reliabel 

Security 0,932 Reliabel 

Information Quality 0,923 Reliabel 

Payment Method 0,896 Reliabel 

E-Service Quality 0,876 Reliabel 

Product Quality 0,894 Reliabel 

Product Variety 0,894 Reliabel 

Delivery Services 0,880 Reliabel 

Consumer Satisfaction 0,867 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh penguji dengan SPSS 21 
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Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu website design, security, Information quality, payment method, e-

service quality, product quality , product variety , delivery services & consumer 

satisfaction memiliki cronbach’s alpha ≥ 0,60. Hasil tersebut menyatakan jika item 

indikator pernyataan dalam kuesioner ditanyakan ke responden yang sama dan 

berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 

4.4 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab III, metode analisis 

data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling 

dengan software AMOS 22 sebagai upaya pengujian hipotesis. AMOS dipilih karena 

penggunaannya yang cukup mudah dan cukup sering digunakan untuk analisis data 

SEM. Analisis data SEM bertujuan untuk mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan 

model yang diajukan. Kemudian, setelah diketahui semua hasil pengolahan data, 

selanjutnya akan diinterpretasikan dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis 

data SEM. Alat bantu atau software tambahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Microsoft Office Excel 2007 dan SPSS 21. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

  Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini 

menerapkan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipotesis. Spesifikasi 

model dan path diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada bab III di 

gambar 3.1, dimana model penelitian terdiri dari 9 variabel, 8 hipotesis, dan 30 

indikator untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara variabel-variabel 

yang dihipotesiskan. 
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4.4.2 Identifikasi Model 

Analisis SEM hanya dapat dilanjutkan apabila hasil identifikasi model 

menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori over-identified atau nilai 

degree of freedom menunjukkan nilai yang positif. Identifikasi ini dilakukan 

dengan melihat nilai degree of freedom (df) dari model penelitian. Tabel 4.3 

dibawah ini merupakan hasil output AMOS yang menunjukkan nilai df sebesar 

369. Hal tersebut mengindikasikan bahwa model termasuk kategori over-

identified karena memiliki nilai df positif. Oleh karena itu, analisis data SEM 

dapat dilanjtukan ke tahap selanjutnya. 

Tabel 4.3Computation of Degrees of Freedom 

Number of distinct sample moments 495 

Number of distinct parameters to be estimated 126 

Degrees of freedom (495-126) 369 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan  peneliti dengan AMOS 22 

 

4.4.3 Estimasi Model 

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil 

estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi 

dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menganalisis data SEM. 

4.4.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas  

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut Hair et al (2010), suatu variabel dapat dikatakan 
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mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized 

loading factors)≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70. 

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran.Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

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

akan digunakan composite reliability measure dan variance extracted measure, 

sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability 

(CR) ≥ 0,70 dan variance extracted (VE) ≥ 0,50. 

Tabel 4.4 di bawah ini merupakan hasil pengolahan data uji validitas dan 

reliabilitas dalam penelitian ini. 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading Kriteria 

Construct 
Reliability 

Variance 
Extract 

Kriteria ≥ 0,70 ≥ 0,50 

Website 
Design 

WD1 0.866 Valid 

0.932 0.732 Reliable 
WD2 0.872 Valid 
WD3 0.799 Valid 
WD4 0.843 Valid 
WD5 0.896 Valid 

Security 
S1 0.800 Valid 

0.822 0.607 Reliable S2 0.772 Valid 
S3 0.764 Valid 

Information 
Quality 

IQ1 0.781 Valid 

0.871 0.629 Reliable IQ2 0.765 Valid 
IQ3 0.832 Valid 
IQ4 0.792 Valid 

Payment 
Method 

PM1 0.859 Valid 
0.873 0.696 Reliable PM2 0.826 Valid 

PM3 0.818 Valid 

E-service 
Quality 

ESQ1 0.767 Valid 
0.807 0.582 Reliable ESQ2 0.757 Valid 

ESQ3 0.764 Valid 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Lanjutan) 

Variabel Indikator 
Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading Kriteria 

Construct 
Reliability 

≥ 0,70 

Variance 
Extract ≥ 

0,50 
Kriteria 

Product 
Quality 

PQ1 0.804 Valid 
0.833 0.625 Reliable PQ2 0.78 Valid 

PQ3 0.788 Valid 

Product 
Variety 

PV1 0.712 Valid 
0.803 0.576 Reliable PV2 0.759 Valid 

PV3 0.804 Valid 

Delivery 
Services 

DS1 0.787 Valid 

0.817 0.599 Reliable DS2 0.743 Valid 

DS3 0.791 Valid 

Consumer 
Satisfaction 

CS1 0.765 Valid 
0.82 0.602 Reliable CS2 0.79 Valid 

CS3 0.773 Valid 
Sumber : Hasil pengolahan dengan AMOS 22 

Pada tabel 4.4 & 4.5 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading 

yang berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan 

semua variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, 

tabel 4.4 & 4.5 juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR 

yang telah memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-

indikator yag dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

4.4.4 Estimasi 

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil 

estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi 

dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menganalisis data SEM. 
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4.4.4.1 Sample Size 

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data 

yang berjumlah 100-200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada 

penelitian ini sebanyak 30 indikator maka sesuai dengan ketentuan dari Hair et al. 

(2010) jumlah indikator dikalikan 5. Sehingga data yang diperoleh dalam 

penelitian ini sebanyak 150 data. Dengan demikian syarat jumlah data pada 

metode SEM telah terpenuhi. 

4.4.5 Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.5.1 Goodness of Fit 

Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model.Menilai 

GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti teknik multivariat yang lainnya.SEM tidak mempunyai satu uji 

statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model.Sebagai 

gantinya, para peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat 

digunakan secara bersama-sama atau kombinasi. 

Tabel 4.6 di bawah ini menunjukkan beberapa fit index untuk kecocokan 

model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan menggunakan tool 

AMOS 22. 
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Tabel 4.6 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat kecocokan Hasil 
Perhitungan Kesimpulan 

Absolute –Fit Measures 

CMIN/df 

CMIN/df ≤ 5,00 
(good fit) 

3.938 Good Fit 

RMSEA RMSEA ≤ 0,08 (good 
fit) 0,08 ≤ RMSEA ≤ 

0,10 (marginal fit)   

0.14 Poor Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit)  
0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 

(marginal fit) CFI ≤ 
0,80 (poor fit) 

0.659 Poor Fit 

 

Sumber : Hasil pengolahan dengan AMOS 22 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, kita dapat melihat bahwa tiga ukuran GOF, 

yaitu CMIN/DF mengindikasikan kecocokan yang baik (good fit). Dua ukuran 

GOF yang lainnya, yaitu RMSEA dan CFI menunjukkan kecocokan yang poor 

fit. Dengan demikian, model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara 

keseluruhan data fit dengan model SEM.  

Mengingat adanya kompleksitas permodelan persamaan keseluruhan, 

tidak jarang ditemukan model yang telah diusulkan adalah poor fit, salah satunya 

adalah dalam penelitian ini. Hal itu dikarenakan model yang diajukan oleh 

peneliti dengan yang disarankan SEM adalah berbeda. Namun demikian, tidak 

semata-mata harus melakukan respesifikasi model untuk meningkatkan hasil agar 

menghasilkan model yang good fit (Hooper, Coughlan & Mullen, 2008). 
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4.4.5.2 Hasil Analisis Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten 

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan 

terhadap koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan 

hubungan kausal atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, 

sesuai dengan rerangka konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model 

keseluruhan akan diketahui tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika 

nilai estimasi paramater menunjukkan hasil positif dengan tingkat signifikansi p 

< 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai 

estimasi parameter menunjukkan hasil yang negatif dengan tingkat signifikansi p 

> 0,05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian 

hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini. 

Tabel 4.7 Output Regression Weights 

      
Estimate P Kesimpulan 

CS <--- WD 0.075 0.016    Didukung data 

CS <--- S 0.231 *** 
Didukung data 

CS <--- IQ 0.094 0.013 
Didukung data 

CS <--- PM 0.098 0.009 
Didukung data 

CS <--- ESQ 0.11 0.019 
Didukung data 

CS <--- PQ 0.091 0.026 
Didukung data 

CS <--- PV 0.301 *** 
Didukung data 

CS <--- DS 0.19 *** 
Didukung data 

 

   Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 22 
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Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Website Design berpengaruh positif signifikan terhadap Consumer Satisfaction 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,075 

dengan nilai p 0,016. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, website design 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap consumer satisfaction 

dan hipotesis dapat diterima. 

2. Security berpengaruh positif signifikan terhadap Consumer Satisfaction 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,231 

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, security 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap consumer satisfaction 

dan hipotesis dapat diterima. 

3. Information Quality berpengaruh positif signifikan terhadap Consumer 

Satisfaction 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,094 

dengan nilai p 0,013. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, information 

quality memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap consumer 

satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

4. Payment Method berpengaruh positif signifikan terhadap Consumer Satisfaction 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,098 

dengan nilai p 0,009. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 
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dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, payment method 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap consumer satisfaction 

dan hipotesis dapat diterima. 

5. E-service Quality berpengaruh positif signifikan terhadap Consumer Satisfaction 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,110 

dengan nilai p 0,019. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, E-service 

quality memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap consumer 

satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

6. Product Quality berpengaruh positif signifikan terhadap Consumer Satisfaction 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,091 

dengan nilai p 0,26. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian product quality 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap consumer satisfaction 

dan hipotesis dapat diterima. 

7. Product Variety berpengaruh positif signifikan terhadap Consumer Satisfaction 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,301 

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, Product Variety 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap consumer satisfaction 

dan hipotesis dapat diterima. 

8. Delivery Services berpengaruh positif signifikan terhadap Consumer Satisfaction 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,190 

dengan nilai p ***. Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, Delivery 
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Services memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap consumer 

satisfaction dan hipotesis dapat diterima. 

 

4.5 Pembahasan  

Setelah melakukan analisis data dengan mengacu pada metode SEM, hasil 

menunjukkan seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan model 

keseluruhan telah menunjukkan kecendrungan ke arah yang baik. Dari pengujian 

hipotesis pada tabel 4.7 yang diajukan pada model penelitian ini, delapan hipotesis 

memiliki hubungan yang signifikan terbukti dalam penelitian ini. Pembahasan dari 

pengujian masing-masing hipotesis penelitian akan dijelaskan berikut ini.  

4.5.1 Pengaruh Website Design terhadap Consumer Satisfaction 

Hasil penelitian menunjukkan Website Design  berpengaruh positif 

signifikan terhadap Consumer Satisfaction belanja online di website blibli.com. 

Hal ini menyatakan bahwa kualitas desain web yang bagus dan menarik dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan belanja online di website blibli.com. Hasil 

penelitian ini juga di dukung penelitian terdahulu Website design yang efektif 

meliputi kemampuan navigasi atau daya tarik visual dari website (Cyr, 2008) 

dalam (Guo et al,2012). Website Design dalam e-commerce berhubungan positif 

dengan Consumer Satisfaction (Cho & Park, 2001) dalam (Guo et al,2012). 

Secara empiris menemukan bahwa website design berpengaruh positif terhadap 

consumer satisfaction secara keseluruhan dan dirasakan kualitas layanan (Lee 

&Lin, 2005) dalam (Guo et al,2012).  Sehingga variable website design adalah 

salah satu variable yang dapat mempengaruhi consumer satisfaction belanja 

online di website Blibli.com. 
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4.5.2 Pengaruh Security terhadap Consumer Satisfaction 

Hasil penelitian menunjukkan Security berpengaruh positif signifikan 

terhadap Consumer Satisfaction belanja online di website blibli.com. Hal ini 

menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat security yang diberikan kepada 

pelanggan blibli.com maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan blibli.com 

terhadap layanan yang diberikan oleh pihak blibli.com. Hasil penelitian ini juga 

di dukung penelitian terdahulu yang mengatakan Security bertransaksi online 

terus mendominasi diskusi di e-commerce dan mungkin dengan alasan yang baik. 

Contohnya , menjelaskan bahwa 75% dari pembeli internet menekankan security 

kartu kredit sebagai pertimbangan utama ketika memutuskan apakah akan 

membeli barang secara online atau tidak. (Szymanski & Hise 2000) dalam (Guo 

et al,2012). 

Penelitian terdahulu berfokus pada isu-isu privasi dan keamanan dalam 

penelitiannya: sekitar 61% dari responden itu akan melanjutkan transaksi mereka 

di Internet jika keamanan privasi mereka dan informasi pribadi dilindungi. Oleh 

karena itu, ini membuktikan pentingnya security dalam berbelanja online karena 

merupakan salah satu faktor utama yang diperhitungkan ketika seorang 

pelanggan membuat keputusan untuk membeli secara online. Dengan demikian, 

memiliki website yang terpercaya dengan security yang luar biasa membantu 

pelanggan untuk lebih percaya diri dan akhirnya merasa puas  (Chellapa,2002).  

Sehingga dapat dipastikan bahwa pelanggan berpikir bahwa salah satu 

faktor untuk berbelanja di suatu website online adalah dengan melihat faktor 

keamanan untuk dapat memastikan bahwa data mereka aman seperti informasi 

pribadi dan juga informasi keamanan kartu kredit. 
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4.5.3 Pengaruh Information Quality terhadap Consumer Satisfaction 

Hasil penelitian menunjukkan Information Quality berpengaruh positif 

signifikan terhadap Consumer Satisfaction belanja online di website Blibli.com. 

hal ini menunjukkan bahwa blibli.com memberikan informasi secara detail 

terhadap produk yang di jual dan juga memberikan informasi yang lengkap 

sehingga memudahkan pelanggan untuk berbelanja di Blibli.com. Hasil 

penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu pada tahap information 

quality dan evaluasi alternatif, information quality menentukan kepuasan 

pelanggan secara online (Liu et al. 2008). Informasi ini akan membantu 

konsumen terhadap keputusan pembelian. Semakin banyak informasi yang 

tersedia, hal itu akan menyebabkan konsumen untuk lebih keputusan membeli 

dan akan menyebabkan semakin tinggi tingkat kepuasan secara online 

(Szymanski & Hise 2000).  

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa information quality berpengaruh 

signifikan terhadap consumer satisfaction dalam belanja online yaitu akurasi, isi, 

format dan ketepatan waktu yang menjadi empat dimensi information quality 

(Cheung & Lee, 2005) dalam (Guo et al,2012). Sehingga dapat dipastikan bahwa 

semakin lengkap informasi yang disediakan Blibli.com dapat membuat pelanggan 

mudah memahami isi website maka akan membuat pelanggan merasa puas dalam 

bertransaksi di website Blibli.com 

4.5.4 Pengaruh Payment Method terhadap Consumer Satisfaction 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Payment Method memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap Consumer Satisfacton belanja online di website 

Blibli.com. Hal ini menyatakan kemudahan dalam pembayaran dapat 
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meningkatkan kepuasan pelanggan online di Blibli.com. Hasil penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa pelanggan akan mendasarkan 

pada kriteria tertentu untuk mengevaluasi kegunaan dan kemudahan penggunaan untuk 

situs web tertentu, termasuk pencarian informasi, langganan internet dan metode 

pembayaran (Grace & Chia-Chi,2009). Selain itu, juga menemukan bahwa ketika 

seorang pelanggan menghabiskan waktu yang lama untuk memahami dan 

membiasakan dirinya dengan prosedur belanja dan pembayaran di situs belanja 

tertentu, biaya spesifik yang dibayarkan pada hal-hal terkait akan meningkat. 

Oleh karena itu, membuat prosedur payment yang mudah adalah penting bagi 

penjual online untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan tingkat 

kepuasan pelanggan (Grace & Chia-Chi, 2009) dalam (Guo et al,2012). Sehingga 

jika metode pembayaran yang diberikan oleh Blibli.com lengkap maka akan 

membuat pelanggan akan menjadi puas dalam bertransaksi di website Blibli.com. 

4.5.5 Pengaruh E-service Quality terhadap Consumer Satisfaction 

Hasil penelitian menunjukkan E-service Quality berpengaruh positif 

signifikan terhadap consumer satisfaction belanja online di website blibli.com. 

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan online di blibli.com dalam 

mengatasi keluhan pelanggan dan menjawab setiap keluhan pelanggan sangat 

cepat sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan belanja online di blibli.com. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu melakukan penelitian 

untuk membandingkan persepsi e-service quality AS dan konsumen Korea 

Selatan dalam kaitannya dengan kualitas keseluruhan e-service, e-satisfaction, 

dan e-loyalty memahami perbedaan geografis dan budaya dalam konteks 

ekspansi internasional e-business. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa 
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terdapat pengaruh positif signifikan dari e-service quality keseluruhan pada 

consumer satisfaction terhadap belanja online dan efek positif dari e-service 

quality secara keseluruhan kepada e-satisfaction pada e-loyalty (Kim & Kim, 

2010) dalam (Guo et al,2012). E-service quality memiliki dampak langsung pada 

pelanggan dalam menjaga hubungan yang kuat dan loyal dengan penjual online. 

Penjual online dengan kualitas pelayanan prima memiliki keuntungan mengenai 

harapan pelanggan mereka, sehingga meningkatkan kepuasan mereka 

(Khristianto et al., 2012). Sehingga jika website Blibli.com dapat memberikan 

tanggapan yang cepat dalam mengatasi keluhan setiap pelanggan maka akan 

membuat pelanggan merasa puas dalam bertransaksi di website Blibli.com. 

4.5.6 Pengaruh Product Quality terhadap Consumer Satisfaction 

Hasil penelitian menunjukkan Product Quality berpengaruh positif 

signifikan terhadap Consumer Satisfaction belanja online di website Blibli.com. 

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk yang ada di blibli.com kualitasnya 

bagus sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dalam berbelanja online di 

website blibli.com. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu 

yaitu melalui analisis conjoint preferensi konsumen berdasarkan data 

dikumpulkan dari 188 konsumen muda mengungkapkan bahwa tiga atribut yang 

paling penting bagi konsumen untuk kepuasan pelanggan online adalah privasi 

(faktor teknologi), merchandising (faktor produk), dan kenyamanan (faktor 

belanja).Di bawah faktor produk seperti yang ditunjukkan dalam temuan 

(Schaupp & Belanger,2005) dalam (Guo et al,2012), kualitas adalah properti 

intrinsik produk dan standar yang diharapkan dari produk atau service excellence. 

Meningkatkan product quality akan memiliki efek positif dalam meningkatkan 

Analisis Faktor..., Muhammad Arif Wicaksono, Ma.-IBS, 2015



81 
 

consumer satisfaction (Schaupp & Belanger,2005) dalam (Guo et al,2012). 

Sehingga terlihat bahwa jika produk yg di jual website blibli.com memiliki 

kualitas yang baik sehingga membuat pelanggan tidak kecewa ketika bertransaki 

melalui website blibli.com. 

4.5.7 Pengaruh Product Variety terhadap Consumer Satisfaction 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Product Variety memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap Consumer Satisfaction belanja online di website 

blibli.com. hal ini menunjukan bahwa banyaknya produk di website blibli.com 

dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan belanja online di blibli.com. Hal ini di 

perkuat oleh penelitian terdahulu Consumer mengharapkan pengecer online 

menawarkan berbagai product variety karena jangkauan Internet dan potensi 

untuk melacak barang dan jasa (Jarvenpaa & Todd, 1996) dalam (Guo et 

al,2012). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa product variety mungkin 

menarik bagi pelanggan dan consumer satisfaction akan lebih positif ketika toko 

online menawarkan berbagai variasi produk (Szymanski & Hise , 2000) dalam 

(Guo et al,2012). Sehingga semakin banyak produk yang ditawarkan di dalam 

website blibli.com maka akan membuat pelanggan merasa puas karena barang 

yang di jual lengkap dan tidak perlu berpindah ke website yang lain.  

4.5.8 Pengaruh Delivery Services terhadap Consumer Satisfaction 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Delivery Services memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap Consumer Satisfaction belanja online di 

website blibli.com. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengiriman barang di kemas 

dengan baik dan sampai sesuai yang di janjikan maka dapat meningkatkan 

kepuasan pelanggan belanja online di blibli.com. Hasil penelitian ini juga di 
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dukung oleh penelitian terdahulu menganggap ada tiga aspek penting untuk 

kinerja pengiriman perusahaan dan mencakup semua yaitu bahwa pemasok 

produk harus dapat memenuhi jadwal pengiriman (pengiriman tepat waktu), 

menyesuaikan dan mengakomodasi perubahan tertentu dalam jadwal pengiriman 

(fleksibilitas) dan secara konsisten mengirimkan produk yang tepat (akurat) di 

tangan pelanggan [Wolfinbarger & Gilly,2003] .Hal ini menyatakan bahwa 

delivery services berpengaruh positif terhadap consumer satisfaction 

[Chakraborty,Srivastava & Marshall,2007]. Penelitian terdahulu menemukan 

bahwa website design, reliability, product variety dan delivery service adalah 

empat faktor utama yang mempengaruhi consumer satisfaction belanja online 

(Alam & Yasin, 2010) dalam (Guo et al,2012). Temuan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kinerja delivery services memiliki pengaruh signifikan pada 

consumer satisfaction (Alam & Yasin, 2010) dalam (Guo et al,2012). Sehingga 

dapat dipastikan jika pengiriman ke tempat pelanggan tepat waktu dan sesuai 

dengan waktu yang dijanjikan website blibli.com maka dapat dipastikan akan 

membuat pelanggan merasa puas ketika bertransaksi melalui website blibli.com. 

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai hubungan Website design, 

Security, Information Quality, Payment Method, E-service Quality, Product Quality, 

Product Variety, Delivery Services terhadap Consumer Satisfaction maka dapat 

diberikan masukan atau saran kepada pihak Blibli.com sebagai perusahaan yang menjual 

berbagai macam barang layaknya mall yang ada di internet.Berdasarkan hasil penelitian 

ini ditemukan bahwa Product Variety menjadi faktor dominan dalam meningkatkan 

Consumer Satisfaction belanja online di blibli.com dengan nilai estimasi 0,301 
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sedangkan yang terkecil yaitu Website Design dengan nilai estimasi 0,075. Sehingga 

dapat diberikan implikasi manajerial untuk pihak Blibli.com sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini Website Design memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap Consumer Satisfaction belanja online di website Blibli.com. website 

design yang ada ditampilan blibli.com sudah lengkap. Tetapi masih mempunyai 

kekurangan dari segi tampilan. Penampilan muka sebuah halaman website online 

itu sangat penting karena dari tampilan muka maka akan membuat konsumen 

tertarik untuk berbelanja di website tersebut. Sehingga tampilan muka yang ada 

di website blibli.com harus dipercantik lagi tampilanya yaitu dengan membuat 

background yang simple , menarik dan mudah di pahami sehingga membuat 

pelanggan merasa user friendly dalam mengakses blibli.com. Semakin lengkap isi 

halaman muka maka akan membuat pelanggan merasa nyaman dalam berbelanja 

di blibli.com seperti tampilan menu yang mudah dibaca, mempunyai search menu 

untuk mempermudah konsumen dalam mencari barang yang di cari dan ada 

pilihan recommend product untuk mempermudah konsumen ketika membeli 

barang. Sehingga dengan banyak pilihan tersebut maka akan membuat konsumen 

tertarik berbelanja diblibli.com ketika tampilan web yang user friendly dan 

tampilan muka yang banyak menu pilihan untuk membantu dalam mencari 

barang yang dicari 

2. Pada penelitian ini Security memiliki pengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online di website Blibli.com. Tingkat keamanan yang ada di 

blibli.com sangat aman. Karena data yang di berikan pelanggan kepada website 

blibli.com akan di simpan dengan aman. Seperti di dalam akun keanggotaan 

(member) untuk pelanggan, ada kotak yang dapat pelanggan pilih untuk 
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menunjukkan bahwa pelanggan tidak ingin alamat surat elektronika (email) 

digunakan untuk mengirimkan berbagai informasi pemasaran (newsletter).Jika 

pelanggan sebelumnya telah sepakat untuk di pakai informasi pribadi oleh 

blibli.com maka blibli.com akan untuk mengirimkan informasi pemasaran kepada 

pelanggan. Blibli.com juga menjamin keamanan segenap shopper yang 

bertransaksi dengannya dengan sertifikasi VeriSign, Verified by VISA, 

MasterCard SecureCode dan Credit Card Fraud Detection System. Website 

blibli.com juga telah diverifikasi oleh idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia) 

dan Symantec Corporation. Dengan memiliki banyak sertifikasi dari VeriSign 

dan juga dilindungi oleh Symantec maka blibli.com sangat aman bagi online 

shopper untuk berbelanja , karena untuk saat ini belum ada kejadian kebocoran 

data pribadi pelanggan seperti biodata atau pun informasi kartu kredit.  

3. Pada penelitian ini Information Quality memiliki pengaruh positif terhadap 

Consumer Satisfaction belanja online di website Blibli.com. Kualitas informasi 

yang di tampilkan didalam website Blibli.com dapat diandalkan,sehingga 

membuat pelanggan yang melakukan pembelian didalam website blibli.com dapat 

mengerti apa yang di jabarkan didalam website blibli.com. Seperti sarana 

promosi yang di lakukan blibli.com seperti Kamis Ganteng, pada hari kamis 

tersebut blibli.com memberikan potongan harga kepada pelanggan pria dan 

penjelasan dalam promosi tersebut mudah dimengerti oleh setiap pelanggan yang 

membeli produk di website Blibli.com dan juga seperti informasi barang yang di 

jabarkan cukup lengkap sehingga membuat pelanggan mengerti ketika akan 

membeli produk di dalam website blibli.com. Sehingga cukup membuat 

pelanggan mudah memahami sarana promosi dan barang yang ditawarkan oleh 

blibli.com. 
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4. Pada penelitian ini Payment Method berpengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online di website blibli.com. Metode pembayaran yang di 

berikan oleh blibli.com cukup lengkap. Saat ini Blibli.com merupakan situs e-

Commerce dengan pilihan fasilitas pembayaran paling lengkap di Indonesia. 

Fasilitas e-Pay BRI menambah variasi metode pembayaran konsumen Blibli.com 

yang sebelumnya telah difasilitasi melalui KlikBCA, KlikPay BCA, Mandiri 

ClickPay, transfer virtual account BCA dan Mandiri, CIMB Clicks, dan semua 

kartu kredit berlogo Visa dan MasterCard. Selain itu, pembayaran belanja online 

di Blibli.com juga bisa menggunakan fasilitas dompet elektronik operator 

telekomunikasi XL yaitu XL Tunai, atau memanfaatkan fasilitas Cicilan 0% 

dengan Visa dan MasterCard BCA. Untuk metode pembayaran blibli.com sudah 

cukup baik tetapi mereka memiliki kekurangan salah satunya sistem pembayaran 

COD atau cash on delivery seperti yang sudah di miliki oleh lazada. Cash on 

delivery itu adalah cara pembayaran dimana pembeli melakukan pembayaran saat 

barang berpindah-tangan dari penjual ke pembeli. Dari sudut pandang pembeli , 

keuntungan dari membeli melalui COD adalah mengurangi risiko pembelian 

karena pembeli dapat melihat barang yang di beli dan membayar ketika barang 

sudah datang. Sehingga website blibli.com harus mempunyai metode pembayaran 

dengan COD agar dapat mengurangi risiko dalam pembelian untuk mencegah 

barang tersebut tidak cacat produksi agar mencegah agar pelanggan tidak kecewa 

ketika berbelanja di blibli.com.  

5. Pada penelitian ini E-service Quality berpengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online di website blibli.com. Pelayanan yang diberikan oleh 

pihak blibli.com cukup bagus. Seperti layanan Blibli.com juga menjamin 

pelayanan kepuasan pelanggan melalui keberadaan Customer Care 24 jam yang 
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beroperasi setiap hari (Senin-Minggu) dapat diakses melalui telepon 0804-1-871-

871, email customer.care@blibli.com, chat dan akun sosial media twitter 

@bliblicare. Kekurangan dari pihak blibli.com adalah dalam merespon keluhan 

pelanggan seperti dalam membalas keluhan dari pelanggan seperti barang ada 

cacat atau barang tidak sampai sehingga pihak blibli.com harus cepat dalam 

merespon keluhan pelanggan, sehingga pelanggan akan merasakan kualitas 

services yang dilakukan oleh pihak blibli.com. 

6. Pada penelitian ini Product Quality berpengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online di website Blibli.com. Hasil ini sudah sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang di lakukan oleh (Guo et al,2012).  Barang yang di jual 

di blibli.com itu adalah barang yang berasal dari pihak ke 3 di mana barang 

tersebut sudah dilakukan verifikasi bahwa barang yang dijual itu sudah seusai 

dengan infromasi yang diberikan oleh pihak blibli.com dan kualitas yang dijual 

itu memiliki kualitas yang tahan lama dan berkualitas tinggi. Tapi dari dampak 

bahwa itu adalah barang pihak ke 3 maka pelanggan berharap was-was jika 

barang tersebut tidak seusai harapan mereka sehingga blibli.com memberikan 

garansi 30 hari dari tanggal pembelian jika barang tidak sesuai atau ada cacat 

produk. 

7. Pada penelitian ini Product Variety berpengaruh positif terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online di website Blibli.com. Salah satu faktor yang membuat 

pelanggan membeli di dalam website blibli.com adalah karena banyaknya produk 

yang di tawarkan oleh blibli.com. Ada sekitar 40.000 total barang yang di jual di 

dalam website blibli.com yang terbagi dari 11 kategori yaitu Handphone & 

Tablet, Kamera , Komputer & Laptop , Peralatan elektronik , Fashion Pria , 

Fashion Wanita , Kesehatan & Kecantikan, Ibu & Anak, Hobi & Olahraga, 
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Otomotif dan Kuliner. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak sekali variasi 

produk yang di jual diblibli.com sehingga membuat inilah salah satu kekuatan 

dari blibli.com. 

8. Pada penelitian ini Delivery Services memiliki pengaruh positif terhadap 

Consumer Satisfaction belanja online di website Blibli.com . Waktu pengiriman 

yang diberikan pihak blibli.com berestimasi 1-6 hari waktu pengiriman, jadi 

pihak blibli.com harus dapat mereduksi waku pengiriman dari yang awalnya 1-6 

hari harus dapat menjadi 1-3 hari. Karena website lain seperti Lazada atau Zalora 

memberikan waktu pengiriman hanya 1-3 hari. Hal ini harus dapat dilakukan oleh 

pihak blibli.com untuk dapat bersaing dengan web lain seperti halnya zalora atau 

lazada karena pelanggan akan merasa tidak puas jika waktu pengiriman barang 

terlalu lama. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penelitian menganalisis faktor yang  

mempengaruhi consumer satisfaction belanja online dalam website Blibli.com yang di 

pengaruhi oleh faktor web design, security, information quality, payment method, e-

service quality, product quality, product variety, delivery service. 

.  Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analis SEM 

menunjukkan bahwa seluruh hipotesis memiliki pengaruh positif dan signifikan yang 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Website Design berpengaruh secara positif signifikan terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online di website Blibli.com terbukti dalam penelitian ini. 

2. Security berpengaruh secara positif signifikan terhadap Consumer Satisfaction 

belanja online di website Blibli.com terbukti dalam penelitian ini. 

3. Information Quality berpengaruh secara positif  signifikan terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online di website Blibli.com terbukti dalam penelitian ini. 

4. Payment Method berpengaruh secara positif signifikan terhadap Consumer 

satisfaction belanja online di website Blibli.com terbukti dalam penelitian ini. 

5. E-service Quality berpengaruh secara positif signifikan terhadap Consumer 

satisfaction belanja online di website Blibli.com terbukti dalam penelitian ini. 

6. Product Quality berpengaruh secara positif signifikan terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online di website Blibli.com terbukti dalam penelitian ini. 
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7. Product Variety berpengaruh secara positif signifikan terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online di website Blibli.com terbukti dalam penelitian ini. 

8. Delivery Services berpengaruh secara positif  signifikan terhadap Consumer 

Satisfaction belanja online di website Blibli.com terbukti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

`Hasil dari penelitian ini telah menunjukkan adanya pegaruh yang positif dan 

signifikan pada setiap hipotesisnya. Tentunya, penelitian ini masih memiliki kekurangan 

sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. 

Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk website blibli.com 

dan untuk peneliti selanjutnya :  

1. Website design dalam konteks ini adalah blibli.com , maka hal yang harus 

dilakukan yaitu harus dipercantik lagi tampilannya dan membuat tampilan 

yang dapat mempermudah konsumen ketika berbelanja melalui 

blibli.com. 

2. Security dalam konteksi ini adalah blibli.com, tingkat keamanan yang ada 

diblibli.com sudah bagus,sampai saat ini belum terdengar masalah 

penyalahgunaan informasi pelanggan seperti kertu kredit,  sehingga 

tingkat keamanan yang ada diblibli.com sudah terjamin. 

3. Information Quality dalam konteks ini adalah blibli.com, maka hal yang 

harus dilakukan yaitu harus membuat sarana promosi seperti kamis 

ganteng yaitu memberikan potongan pembayaran atau diskon kepada 

produk laki-laki yang dapat membuat konsumen tertarik untuk berbelanja 

di blibli.com. 
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4. Payment Method dalam konteks ini adalah diblibli.com, maka hal yang 

harus dilakukan yaitu menambahkan pilihan pembayaran melalui COD 

yaitu Cash on delivery yaitu metode pembayaran yang dilakukan ketika 

barang tersebut sudah sampai ditempat pelanggan. Sarana ini untuk 

memudahkan konsumen dan mencegah terjadinya barang yang cacat. 

5. E-service Quality dalam konteks ini adalah diblibli.com hal yang harus 

dilakukan adalah pihak blibli.com harus cepat dalam menanggapi keluhan 

bagi pelanggan karena jika respon yang diberikan oleh blibli.com cepat 

maka akan membuat konsumen tidak akan berpindah ke website yang lain 

6. Product Quality dalam konteks ini adalah blibli.com , hal yang harus 

dilakukan adalah pihak blibli.com memberikan garansi barang maksimal 

30 hari setelah pembelian ketika barang tidak seusai atau ada cacat 

produksi. 

7. Product Variety dalam konteks ini adalah blibli.com sudah ada 11 pilihan 

kategori, jadi tidak perlu untuk mentambahkan lagi variasi produk yang 

yang ada di website blibli.com. 

8. Delivery Services dalam konteks ini adalah diblibli.com, maka hal yang 

harus dilakukan yaitu dengan mengurangi waktu estimasi pengiriman dari 

1-6 hari menjadi 1-3 hari. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 Kuisoner Penelitian 

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CONSUMER 

SATISFACTION BELANJA ONLINE DI WEBSITE BLIBLI.COM 

Kepada saudara/i yang terhormat, 

Perkenalkan, saya Muhammad Arif Wicaksono jurusan Management di STIE Indonesia 
Banking School, sedang melakukan survei tentang ANALISIS FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI CONSUMER SATISFACTION BELANJA ONLINE DI 
BLIBLI.COM. Untuk itu saya memohon bantuan saudara/i untuk dapat meluangkan 
waktu dalam menjawab kuisoner di bawah ini. Tujuan penyebaran kuisoner ini untuk 
dapat memberikan informasi tentang Analisis faktor yang mempengaruhi consumer 
satisfaction belanja online di website blibli.com. Dalam penyebaran kuisoner ini tidak 
direkam data pribadi responden, oleh karenanya saya mengharapkan jawaban yang 
sebenarnya dan seakurat mungkin sesuai dengan apa yang dirasakan dalam pengalaman 
sehari-hari. 

* Required 

A.Profil Responden 

A1. Jenis Kelamin : * 

o  Pria 

o  Wanita 

A2.Usia : * 

o  17-26 Tahun 

o  27-36 Tahun 

o  37-46 Tahun 

o  >47 Tahun 

A3. Profesi : * 

o  Pelajar/Mahasiswa 

o  Pegawai 

o  Wiraswasta 
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o  Other:  

A4. Pendidikan Terakhir : * 

o  SMA 

o  D3 

o  S1 

o  Other:  

Continue »
 

Filtering 
A5. Apakah anda pernah berbelanja melalui online? 

o  YA 

o  TIDAK 

A6. Apakah anda pernah berbelanja di website blibli.com? 

Jika belum cukup sampai sini saja 

o  YA 

o  TIDAK 

B. Pandangan Responden 

B1. Saya suka layout website blibli.com. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B2. Halaman awal website blibli.com membuat saya mudah mendapatkan informasi 

yang saya butuhkan * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B3.Saya merasa mudah untuk mengakses situs Blibli.com * 

Analisis Faktor..., Muhammad Arif Wicaksono, Ma.-IBS, 2015

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fblibli.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDEYAZ-DC-09Smh4nQpRRtG2LIPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fblibli.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDEYAZ-DC-09Smh4nQpRRtG2LIPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fblibli.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDEYAZ-DC-09Smh4nQpRRtG2LIPw


100 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B4. Website Blibli.com menggunakan kombinasi warna yang baik * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B5. Website Blibli.com mudah untuk digunakan. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B6. Saya merasa aman memberikan informasi kartu kredit di website Blibli.com * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B7. Website Blibli.com memiliki fitur keamanan yang memadai. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B8. Saya merasa aman dalam bertransaksi di situs Blibli.com * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B9. Website blibli.com memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan * 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B10. Informasi yang disediakan di website Blibli.com dapat diandalkan. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B11. Informasi yang disediakan di website Blibli.com ini mudah di mengerti * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B12. Informasi yang tercantum dalam website Blibli.com lengkap. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B13. Metode pembayaran online di blibli.com sederhana dan nyaman. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B14. Metode pembayaran di blibli.com fleksibel. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B15. Blibli.com memiliki pilihan pembayaran yang lengkap * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 
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B16. Website blibli.com senantiasa membantu pelanggan dalam hal pembelian. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B17.Keluhan dijawab segera oleh website blibli.com * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B18. Perusahaan ini siap dan bersedia untuk merespon kebutuhan pelanggan. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B19. Saya merasakan PRODUK (contoh, totebags, aksesoris, dll) yang ditawarkan di 

website Blibli.com tahan lama. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B20. Produk yang ditawarkan di website Blibli.com (contoh, totebags, aksesoris, dll) 

tersedia dengan kualitas terbaik.* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B21. Saya merasakan PRODUK (contoh, totebags, aksesoris, dll) yang ditawarkan di 

website Blibli.com berkualitas tinggi. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B22. Produk yang di tawarkan situs online lain , juga dapat di temukan 

di blibli.com * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B23. Sebagian besar barang yang saya butuhkan dapat ditemukan di situs 

Blibli.com * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B24. Di website blibli.com menyediakan banyak pilihan jenis barang. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B25. Produk yang saya beli di website blibli.com di kirim sesuai jadwal 

pengiriman. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B26. Konsumen mendapatkan barang sesuai dengan yang dipesan. * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B27. Barang yang dipesan dikemas dengan baik dan sempurna * 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B28. Pilihan saya untuk membeli dari situs Blibli.com adalah bijaksana * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B29. Saya benar-benar menikmati membeli dari situs Blibli.com * 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

B30. Saya puas dengan keputusan saya untuk membeli dari situs Blibli.com 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Sangat Tidak Setuju        Sangat Setuju 

C. Penutup 

Terima kasih atas waktu saudara/i dalam meluangkan waktunya untuk menjawab kuisoner 

ini,semoga jawaban yang diberikan dapat membantuk survei yang dilakukan. Jangan lupa 

untuk meng-klik tombol Submit (kirim). 
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Lampiran 2 Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-test 

1. Website Design 

Factor Analysis Website Design 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .833 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 105.852 

df 10 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 WD1 WD2 WD3 WD4 WD5 

Anti-image Covariance 

WD1 .367 -.139 .015 -.022 -.050 

WD2 -.139 .256 -.113 .008 -.055 

WD3 .015 -.113 .375 .041 -.094 

WD4 -.022 .008 .041 .345 -.156 

WD5 -.050 -.055 -.094 -.156 .181 

Anti-image Correlation 

WD1 .881a -.454 .040 -.061 -.193 

WD2 -.454 .841a -.364 .025 -.258 

WD3 .040 -.364 .865a .114 -.360 

WD4 -.061 .025 .114 .805a -.627 

WD5 -.193 -.258 -.360 -.627 .789a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.787 75.736 75.736 3.787 75.736 75.736 

2 .499 9.971 85.707    
3 .396 7.911 93.617    
4 .188 3.756 97.373    
5 .131 2.627 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

WD1 .851 

WD2 .904 

WD3 .837 

WD4 .818 

WD5 .936 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

Realibility Website Design 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.918 5 
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2. Security 

Factor Analysis Security 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .764 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 67.947 

df 3 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 S1 S2 S3 

Anti-image Covariance 

S1 .287 -.097 -.113 

S2 -.097 .249 -.131 

S3 -.113 -.131 .231 

Anti-image Correlation 

S1 .802a -.362 -.440 

S2 -.362 .759a -.548 

S3 -.440 -.548 .737a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.644 88.147 88.147 2.644 88.147 88.147 

2 .202 6.744 94.892    
3 .153 5.108 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

S1 .930 

S2 .940 

S3 .946 
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Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
Realibility Security 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.932 3 

 
 

3. Information Quality 

Factor Analysis Information Quality 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .832 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 85.909 

df 6 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 IQ1 IQ2 IQ3 IQ4 

Anti-image Covariance 

IQ1 .218 -.047 -.064 -.140 

IQ2 -.047 .400 -.120 -.065 

IQ3 -.064 -.120 .378 -.056 

IQ4 -.140 -.065 -.056 .213 

Anti-image Correlation 

IQ1 .785a -.159 -.223 -.650 

IQ2 -.159 .900a -.308 -.224 

IQ3 -.223 -.308 .896a -.199 

IQ4 -.650 -.224 -.199 .781a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.249 81.216 81.216 3.249 81.216 81.216 

2 .327 8.186 89.402    
3 .294 7.340 96.742    
4 .130 3.258 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

IQ1 .925 

IQ2 .870 

IQ3 .880 

IQ4 .928 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Realibility Information Quality 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.923 4 

 
 

4. Payment Method 

Factor Analysis Payment Method 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .733 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 52.122 

df 3 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 PM1 PM2 PM3 

Anti-image Covariance 

PM1 .442 -.135 -.095 

PM2 -.135 .284 -.188 

PM3 -.095 -.188 .310 

Anti-image Correlation 

PM1 .827a -.381 -.257 

PM2 -.381 .687a -.633 

PM3 -.257 -.633 .712a 
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a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.493 83.105 83.105 2.493 83.105 83.105 

2 .326 10.883 93.988    
3 .180 6.012 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

PM1 .881 

PM2 .932 

PM3 .920 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
Realibility Information Quality 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.896 3 
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5. E-service Quality 

Factor Analysis E-service Quality 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .733 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 43.270 

df 3 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 ESQ1 ESQ2 ESQ3 

Anti-image Covariance 

ESQ1 .392 -.208 -.124 

ESQ2 -.208 .360 -.164 

ESQ3 -.124 -.164 .476 

Anti-image Correlation 

ESQ1 .723a -.552 -.287 

ESQ2 -.552 .695a -.396 

ESQ3 -.287 -.396 .793a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.408 80.264 80.264 2.408 80.264 80.264 

2 .352 11.748 92.012    
3 .240 7.988 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

ESQ1 .900 

ESQ2 .914 

ESQ3 .873 

Analisis Faktor..., Muhammad Arif Wicaksono, Ma.-IBS, 2015



113 
 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
Realibility E-service Quality 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.876 3 

 

6. Product Quality 

Factor Analysis Product Quality 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .752 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 49.196 

df 3 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 PQ1 PQ2 PQ3 

Anti-image Covariance 

PQ1 .354 -.155 -.165 

PQ2 -.155 .379 -.147 

PQ3 -.165 -.147 .364 

Anti-image Correlation 

PQ1 .741a -.424 -.459 

PQ2 -.424 .764a -.395 

PQ3 -.459 -.395 .751a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.487 82.887 82.887 2.487 82.887 82.887 

2 .268 8.945 91.833    
3 .245 8.167 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

PQ1 .914 

PQ2 .906 

PQ3 .911 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
Realibility Product Quality 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

Analisis Faktor..., Muhammad Arif Wicaksono, Ma.-IBS, 2015



115 
 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.894 3 

 

7. Product Variety 

Factor Analysis Product Variety 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .737 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 49.789 

df 3 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 PV1 PV2 PV3 

Anti-image Covariance 

PV1 .431 -.103 -.152 

PV2 -.103 .345 -.189 

PV3 -.152 -.189 .306 

Anti-image Correlation 

PV1 .805a -.267 -.418 

PV2 -.267 .729a -.583 

PV3 -.418 -.583 .694a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.478 82.613 82.613 2.478 82.613 82.613 

2 .320 10.658 93.271    
3 .202 6.729 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix
a 

 Component 

1 

PV1 .886 

PV2 .912 

PV3 .928 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
Realibility Product Variety 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.894 3 

 

8. Delivery Services 

Factor Analysis Delivery Services 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .737 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 44.528 

df 3 

Sig. .000 
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Anti-image Matrices 

 DS1 DS2 DS3 

Anti-image Covariance 

DS1 .352 -.173 -.197 

DS2 -.173 .447 -.120 

DS3 -.197 -.120 .400 

Anti-image Correlation 

DS1 .699a -.436 -.525 

DS2 -.436 .780a -.284 

DS3 -.525 -.284 .740a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.426 80.874 80.874 2.426 80.874 80.874 

2 .335 11.155 92.029    
3 .239 7.971 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

DS1 .917 

DS2 .883 

DS3 .898 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Realibility Delivery Services 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.880 3 

 

9. Consumer Satisfaction 

Factor Analysis Consumer Satisfaction 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .714 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 41.971 

df 3 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 CS1 CS2 CS3 

Anti-image Covariance 

CS1 .521 -.170 -.092 

CS2 -.170 .344 -.223 

CS3 -.092 -.223 .393 

Anti-image Correlation 

CS1 .804a -.402 -.205 

CS2 -.402 .664a -.606 

CS3 -.205 -.606 .703a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.375 79.171 79.171 2.375 79.171 79.171 

2 .401 13.359 92.530    
3 .224 7.470 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Component Matrix
a 

 Component 

1 

CS1 .853 

CS2 .920 

CS3 .896 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
Realibility Consumer Satisfaction 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.867 3 
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Lampiran 3 Path Diagram Measurement Model Fit 
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Lampiran 4 Path Diagram Overall Model Fit 
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Lampiran 5 Standardized Regression Weight 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

      
Estimat

e S.E. C.R. P Label 

CS <--- WD 0.075 0.031 2.415 0.016   

CS <--- S 0.231 0.056 4.155 ***   

CS <--- IQ 0.094 0.038 2.484 0.013   

CS <--- PM 0.098 0.037 2.622 0.009   

CS <--- ESQ 0.11 0.047 2.348 0.019   

CS <--- PQ 0.091 0.041 2.224 0.026   

CS <--- PV 0.301 0.061 4.962 ***   

CS <--- DS 0.19 0.048 3.986 ***   

WD3 <--- WD 1         

WD2 <--- WD 1.027 0.083 12.353 ***   

WD1 <--- WD 0.995 0.081 12.302 ***   

S3 <--- S 1         

S2 <--- S 1.109 0.136 8.169 ***   

S1 <--- S 1.256 0.148 8.512 ***   

IQ3 <--- IQ 1         

IQ2 <--- IQ 0.836 0.087 9.606 ***   

IQ1 <--- IQ 0.944 0.09 10.539 ***   

PM3 <--- PM 1         

PM2 <--- PM 1.006 0.094 10.721 ***   

PM1 <--- PM 1.053 0.097 10.806 ***   

ESQ3 <--- ESQ 1         

ESQ2 <--- ESQ 1.11 0.143 7.747 ***   

ESQ1 <--- ESQ 1.047 0.134 7.797 ***   

PQ3 <--- PQ 1         

PQ2 <--- PQ 0.892 0.102 8.745 ***   

PQ1 <--- PQ 1.05 0.116 9.021 ***   

PV3 <--- PV 1         

PV2 <--- PV 1.072 0.128 8.369 ***   

PV1 <--- PV 0.905 0.114 7.936 ***   

DS3 <--- DS 1         

DS2 <--- DS 0.95 0.114 8.305 ***   

DS1 <--- DS 0.977 0.116 8.455 ***   

CS3 <--- CS 1         

CS2 <--- CS 1.084 0.223 4.864 ***   

CS1 <--- CS 1.051 0.224 4.684 ***   

WD4 <--- WD 1.002 0.085 11.756 ***   

WD5 <--- WD 1.043 0.081 12.814 ***   

IQ4 <--- IQ 0.963 0.088 10.892 ***   
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Lampiran 6 Overall Model Fit 

CMIN           

            

Model 
NPA

R CMIN DF P 
CMIN/

DF 

Default 
model 98 1563.21 397 0 3.938 

Saturated 
model 495 0 0     

Independe
nce model 60 

3851.86
8 435 0 8.855 

 

Baseline 
Comparisons           

            

Model 

NFI RFI IFI TLI 

CFI 
Delt

a1 rho1 
Delta

2 rho2 

Default 
model 

0.59
4 0.555 0.662 0.626 0.659 

Saturated 
model 1   1   1 

Independe
nce model 0 0 0 0 0 
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Parsimony-
Adjusted 
Measures       

        

Model 
PRA
TIO PNFI PCFI 

Default 
model 

0.91
3 0.542 0.601 

Saturated 
model 0 0 0 

Independe
nce model 1 0 0 

 

NCP       

        

Model NCP LO 90 HI 90 

Default 
model 

1166.2
1 1048.413 1291.543 

Saturated 
model 0 0 0 

Independe
nce model 

3416.8
68 3222.147 3618.934 

 

FMIN       

Model FMIN F0 LO 90 

Default 
model 10.491 7.827 7.036 

Saturated 
model 0 0 0 

Independe
nce model 25.851 22.932 21.625 
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RMSEA       

        

Model RMSEA LO 90 HI 90 

Default 
model 0.14 0.133 0.148 

Independe
nce model 0.23 0.223 0.236 

 

AIC       

        

Model AIC BCC BIC 

Default 
model 

1759.2
1 1810.701   

Saturated 
model 990 1250.085   

Independe
nce model 

3971.8
68 4003.394   

 

ECVI       

        

Model ECVI LO 90 HI 90 

Default 
model 11.807 11.016 12.648 

Saturated 
model 6.644 6.644 6.644 

Independe
nce model 26.657 25.35 28.013 

 

HOELTER     

      

Model 

HOELT
ER HOELTER 

0.05 0.01 

Default 
model 43 45 
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Independe
nce model 19 20 

 

Lampiran 7 Hasil Perhitungan Cinstruct Reliability dan Variance Extracted 

Variabel Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading Kriteria 

Construct 
Reliability 

Variance 
Extract 

Kriteria ≥ 0,70 ≥ 0,50 

Website 
Design 

WD1 0.866 Valid 

0.932 0.732 Reliable 
WD2 0.872 Valid 
WD3 0.799 Valid 
WD4 0.843 Valid 
WD5 0.896 Valid 

Security 
S1 0.800 Valid 

0.822 0.607 Reliable S2 0.772 Valid 
S3 0.764 Valid 

Information 
Quality 

IQ1 0.781 Valid 

0.871 0.629 Reliable IQ2 0.765 Valid 
IQ3 0.832 Valid 
IQ4 0.792 Valid 

Payment 
Method 

PM1 0.859 Valid 
0.873 0.696 Reliable PM2 0.826 Valid 

PM3 0.818 Valid 

E-service 
Quality 

ESQ1 0.767 Valid 
0.807 0.582 Reliable ESQ2 0.757 Valid 

ESQ3 0.764 Valid 

Product 
Quality 

PQ1 0.804 Valid 
0.833 0.625 Reliable PQ2 0.780 Valid 

PQ3 0.788 Valid 

Product 
Variety 

PV1 0.712 Valid 
0.803 0.576 Reliable PV2 0.759 Valid 

PV3 0.804 Valid 

Delivery 
Services 

DS1 0.787 Valid 
0.817 0.599 Reliable DS2 0.743 Valid 

DS3 0.791 Valid 

Consumer 
Satisfaction 

CS1 0.765 Valid 
0.820 0.602 Reliable CS2 0.790 Valid 

CS3 0.773 Valid 
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Lampiran 8 Regression Weights 

Regression 
Weights: 
(Group 
number 1 - 
Default 
model)               

                

      Estimate S.E. C.R. P Label 

CS <--- WD 0.075 0.031 2.415 0.016   

CS <--- S 0.231 0.056 4.155 ***   

CS <--- IQ 0.094 0.038 2.484 0.013   

CS <--- PM 0.098 0.037 2.622 0.009   

CS <--- ESQ 0.11 0.047 2.348 0.019   

CS <--- PQ 0.091 0.041 2.224 0.026   

CS <--- PV 0.301 0.061 4.962 ***   

CS <--- DS 0.19 0.048 3.986 ***   

WD3 <--- WD 1         

WD2 <--- WD 1.027 0.083 
12.35

3 ***   

WD1 <--- WD 0.995 0.081 
12.30

2 ***   

S3 <--- S 1         

S2 <--- S 1.109 0.136 8.169 ***   

S1 <--- S 1.256 0.148 8.512 ***   

IQ3 <--- IQ 1         

IQ2 <--- IQ 0.836 0.087 9.606 ***   

IQ1 <--- IQ 0.944 0.09 
10.53

9 ***   

PM3 <--- PM 1         

PM2 <--- PM 1.006 0.094 
10.72

1 ***   

PM1 <--- PM 1.053 0.097 
10.80

6 ***   

ESQ3 <--- ESQ 1         

ESQ2 <--- ESQ 1.11 0.143 7.747 ***   

ESQ1 <--- ESQ 1.047 0.134 7.797 ***   

PQ3 <--- PQ 1         

PQ2 <--- PQ 0.892 0.102 8.745 ***   

PQ1 <--- PQ 1.05 0.116 9.021 ***   

PV3 <--- PV 1         

PV2 <--- PV 1.072 0.128 8.369 ***   

PV1 <--- PV 0.905 0.114 7.936 ***   

DS3 <--- DS 1         

DS2 <--- DS 0.95 0.114 8.305 ***   
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DS1 <--- DS 0.977 0.116 8.455 ***   

CS3 <--- CS 1         

CS2 <--- CS 1.084 0.223 4.864 ***   

CS1 <--- CS 1.051 0.224 4.684 ***   

WD4 <--- WD 1.002 0.085 
11.75

6 ***   

WD5 <--- WD 1.043 0.081 
12.81

4 ***   

IQ4 <--- IQ 0.963 0.088 
10.89

2 ***   
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