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ABSTRACT 

As a result of internet development and e-commerce development opportunity in Indonesia, 
this study aims to determine the pattern of the relationship between quality of service perceived by 
consumers to shop back in zalora.co.id. 

This study examined the effect of the relationship among website designt, ease of use, and 
assurance to satisfaction also influence of satisfaction to repurchase intention. Hypothesis testing was 
done by examining the primary data of the respondents with SEM (Structural Equation Models) 
Methode 

Result of this study showed that assurance had the most significant effect to sayisfaction. 
Therefore, the main thing is making a choice to do e-commerce shopping is the security percived by 
consumers. 

Keyword: Website Design, Ease Of Use, Assurance, Satisfaction, Repurchase Intention, Internet, E-

Commerce  

ABSTRAK 

 Akibat dari perkembangan internet yang ada dan peluang perkembangan e-commarce di 
indonesia. Maka penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui pola hubungan antara kualitas pelayanan 
yang di rasakan oleh konsumen untuk berbelanja kembali di zalora.co.id. 
 Penelitian ini mengkaji hubungan pengaruh antara variabel website designt, ease of use, 
assurance, terhadap satisfaction dan pengaruh satisfaction ke repurchase intention. Model 
perhitungan di lakukan dengan menguji data premier responden melalui pendekatan SEM (Structural 
Equation Models). 
 Hasil temuan yang di dapat dari penelitian menyatakan bahwa assurance merupakan 
pengaruh hasil yang terbesar dan ini menunjukkan bahwa hal yang utama dalam memilih berbelanja 
di e-commerce adalah jaminan keamanan yang dirasakan konsumen 
 
Kata Kunci: Website Design, Ease Of Use, Assurance, Satisfaction, Repurchase Intention,  Internet, 

E-Commerce 
 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang  
 Internet merupakan suatu jaringan yang mampu menjangkau penggunanya dimana saja, 
kapan saja dan bagi siapa saja. Melalui internet memudahkan setiap penggunanya berkomuniakasi 
secara global. Adanya internet memberikan beberapa manfaat bagi penggunanya. Salah satu yang 
sangat memanfaatkan keberadaan internet adalah pelaku bisnis. 
 (Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1996) memaparkan bahwa Internet pada saat seperti 
sekarang ini telah menjadi saluran penting untuk menjual sebagian barang dan jasa. Hal ini akan 
semakin menggeser minat orang untuk melakukan bisnis melalui internet atau yang lebih dikenal 
dengan perdagangan elektronik (E–commerce). Menurut Chiou & Shen (2006), Internet merupakan 
sebuah jaringan computer global yang menyediakan berbagai fasilitas informasi dan komunikasi, yang 
distandarkan oleh suatu protocol komunikasi. Perkembangan internet sendiri berawal pada tahun 
1962, pada saat itu seseorang mahasiswa MIT (Massachuet Institute of Technology) bernama 
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Licklider yang mengemukakan bahwa sebuah konsep yang diberi nama system kerja galatic network 
yang telah menjadi cikal bakal lahirnya internet. Bila melihat pernyataan tersebut maka benar bahwa 
pada saat ini Internet semakin lama semakin menjadi suatu kebutuhan yang wajib.  
 Di Indonesia sendiri pertumbuhan internet mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. 
Berdasarkan data yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia APJII pada tahun 2013 tercatat angka pertumbuhan 
pengguna Indonesia hingga akhir tahun 2013 sudah mencapai 71,19 juta orang. Banyaknya 
pengguna internet di Indonesia tidak dipungkiri karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, 
contohnya penggunaan untuk mencari informasi barang atau jasa, penggunaan untuk mencari 
informasi berita dan penggunaan e-mail di Indonesia. Berikut adalah data pemanfaatan internet di 
Indonesia pada tahun 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Sumber: harianti.com/survei-bps-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tahun-2013-tembus-71-juta-orang/ 
 
 Gambar di atas menunjukkan bahwa hampir 95,75% pengguna internet di Indonesia 
memanfaatkan internet untuk surat elektronik. Hal tersebut di dukung dengan hasil survei yang 
dilakukan BPS, yang mengatakan lebih dari 75% usaha di sektor bisnis baik di perkotaan maupun di 
perdesaan menggunakan komputer. 
 Peringkat selanjutnya pemanfaatan tertinggi dalam pengunaan internet di Indonesia adalah 
untuk mencari berita/informasi (78,49%), mencari barang/jasa sebesar (77,81%) data tersebut sejalan 
dengan berkembangnya bisnis online, dan informasi lembaga pemerintahan (65,07%), sedangkan 
(61,23%) masyarakat Indonesia mengunakan internet untuk sosial media. 
 Pertumbuhan pesat pangsa pasar e-commerce di Indonesia memang sudah tidak bisa 
diragukan lagi. Dapat dilihat dari sudah semakin banyak kota-kota kecil di Indonesia yang mulai 
berbelanja secara online. Menkominfo yang menyebutkan bahwa transaksi e-commerce pada tahun 
2013 mencapai angka Rp130 triliun.  
 Selain itu bedasarkan 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%).  Dengan jumlah pengguna internet 
yang mencapai 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. Pada tahun 2012, suatu perusahaan e-commerce di Indonesia mencatat bahwa 
41% penjualan mereka berasal dari Jakarta, tapi enam bulan selanjutnya angka ini turun menjadi 
22%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya konsumen di Jakarta saja yang rutin berbelanja online, 
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konsumen di luar Jakarta pun tidak ingin ketinggalan mengikuti perkembangan zaman dengan 
menunjukkan kontribusi mereka pada pasar e-commerce di Indonesia. (www.wartaekonomi.co.id di 
akses pada oktober 2015). 
 Seiring berkembangnya teknologi internet di indonesia, memunculkan banyak sekali startup e-
commerce. Mereka membangun toko online yang menjual produk sangat lengkap seperti mall dengan 
kelebihannya masing-masing, tujuannya adalah untuk mewadahi para penjual dan pembeli untuk 
melakukan transaksi secara mudah beberapa diantaranya adalah raksasa Lazada, Zalora, 
Berrybenka, Tokopedia, Alibaba, Bhinneka, Bilna, Blibli.com, Saqina, VIP Plaza, Ralali.  
 Perusahaan tersebut merupakan sebagian contoh dari perusahaan e-commerce yang sukses 
dan berhasil dalam memanfaatkan peluang pasar e-commerce di Indonesia yang sedang naik daun. 
Meskipun demikian e-commerce sendiri menjadi sebuah solusi yang memudahkan konsumen untuk 
berbelanja tanpa perlu pergi ke toko. 
 Hal tersebut menjadikan suatu peluang besar dan juga awal untuk berkembangnya produk 
fashion lokal maupun asing dalam bersaing dipasar global secara digital. Salah satu retailer yang 
menjual produk lokal dan asing secara offline maupun online di Indonesia adalah Zalora. Sebagai 
perusahaan yang menjual beragam kebutuhan fashion dan lifestyle dari brand  lokal ternama dan top 
brand internasional, zalora  juga menjual berbagai macam apparel pria, wanita dan anak-anak yang 
terdiri dari t-shirts, shirts, denim, tas, sepatu casual  maupun sneakers, dan accessories seperti jam 
tangan, dompet, topi kaca mata dan lain-lainnya. Selain itu pelanggan Zalora dapat menikmati 
kemudahan 30 hari gratis melakukan pengembalian  barang, pengiriman gratis, pengiriman cepat 
selama 1-3 hari kerja dan metode pembayaran dengan cara COD (Cash On Delivery). 
 Semakin banyaknya e-commerce yang hadir untuk memenuhi kebutuhan para konsumen, 
tentunya para perusahaan Zalora harus memperhatikan pelayanan sebaik mungkin sehingga para 
konsumen yang berbelanja merasakan kenyamanan saat mereka berbelaja melalui Zalora. 
Perusahaan Zalora harus membuat membuat strategi sebaik mungkin untuk menyaingi para e-
commerce lain. Hal yang paling penting dalam menjaga kepuasan konsumen Zalora adalah dengan 
memperhatikan pelayanan di dalam web Zalora. 

Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan diuraikan 

dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah website design berpengaruh positif terhadap satisfaction? 
2. Apakah ease of use berpengaruh positif terhadap satisfaction? 
3. Apakah assurance berpengaruh positif terhadap satisfaction? 
4. Apakah satisfaction berpengaruh positif terhadap repurchase intention? 
 
Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari website design terhadap satisfaction 

pada website zalora.co.id. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari ease of use terhadap satisfaction pada 

website zalora.co.id. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari assurance terhadap satisfaction pada 

website zalora.co.id. 
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari satisfaction terhadap repurchase 

intention pada website zalora.co.id. 

TINJAUAN PUSTAKA 
Pemasaran dan E-Marketing 

Pemasaran biasanya diartikan sebagai tugas untuk menciptakan, mempromosikan, dan  
menyediakan barang dan jasa untuk konsumen dan bisnis (Kotler & Keller, 2006). Menurut American 
Marketing Association, pemasaran merupakan aktivitas, pengaturan dan proses untuk menciptakan, 
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berkomunikasi, memberikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, 
dan masyarakat pada umumnya. 

 E-marketing bertumbuh sangat pesat dan secara signifikan dapat mempengaruhi perilaku 
pelanggan dan perilaku pasar bisnis (Sheth & Sharma, 2005). E-marketing merupakan semua jenis 
kegiatan pemasaran yang membutuhkan bantuan dan dukungan beberapa sarana teknologi interaktif 
untuk pelaksanaannya (Dann & Dann, 2011). Hal tersebut membuktikan bahwa perusahaan atau 
organisasi tersebut menggunakan metode teknologi komunikasi modern untuk menarik konsumen 
potensial agar menjadi konsumennya (Dann & Dann, 2011).  
 
E-Commerce  

 
E-commerce adalah penjualan atau pembelian barang dan jasa antara perusahaan, rumah 

tangga, individu, pemerintah, dan masyarakat atau organisasi swasta lainnya, yang dilakukan melalui 
komputer pada media jaringan. Sedangkan, e-business merupakan proses dimana sebuah organisasi 
atau perusahaan bisnis melakukan proses tersebut pada saluran jaringan pada sebuah media 
elektronik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan bagian dari e-
business, tetapi e-business tidak terbatas pada pengadaan dan kegiatan penjualan. E-commerce 
berkaitan dengan transaksi dimana pemesanan dilakukan secara elektronik, pembayaran pengiriman 
dapat dilakaukan offline maupun online (Ahmadi dan Hermawan, 2013). Secara singkat e-business 
dapat didifinisikan penggunaan sarana elektronik dan platform untuk melakukan bisnis perusahaan 
(Kotler & Keller, 2006).  

Bisnis e-commerce mulai tumbuh dengan cepat sejak tahun 1998. Pada awal pertumbuhannya, 
bisnis ini hanya melingkupi bidang Business-to-Consumer (B2C) E-commerce. Namun pada 
pertumbuhannya perkembangan bisnis ini mulai melingkupi bidang Business-to-Business (B2B), 
Business-to-Employee (B2E), dan gabungan dari B2B & B2C (Ahmadi dan Hermawan, 2013). 

 
Business to Consumer (B2C) 

 
Business-to-Consumers yaitu penjual adalah suatu organisasi dan pembeli adalah suatu 

individu, menurut Ahmadi dan Hermawan (2013), B2C juga memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. Terbuka untuk umum, dimana infromasi disebarkan ke umum.  
b. Servis yang diberikan bersifat umum (generic). Sebagai contoh, karena sistem sudah umum 

digunakan maka servis diberikan dengan menggunakan basis web. 
c. Servis diberikan berdasarkan permohonan (on demand). Konsumer melakukan inisiatif dan 

produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan.  
 
Business to Business (B2B) 

E-commerce tipe ini meliputi transaksi antar organisasi yang dilakukan electro market. Ahmadi 
dan Hermawan (2013), berpendapat juga bahwa  Business-to-Business memiliki karakteristik:  

a. Trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan yang cukup lama. 
Informasi hanyya diperuntukan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal rekan 
komunikasi, jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan 
kepercayaan.  

b. Berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan 
kata lain servis yang digunakan sudah tertentu.  

c. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirim data, tidak harus menunggu 
patnernya.  

Model yang digunakan adalah peer-to-peer, dimana processing intelligence dapat didistribusikan 
pada kedua pelaku bisnis. 
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Customer to Customer (C2C) 
 

Menurut Ahmadi dan Hermawan (2013), C2C yaitu konsumen menjual secara langsung ke 
konsumen lain atau mengiklankan jasa pribadi di internet. Dalam C2C seseorang menjual produk atau 
jasa ke orang lain. Dapat juga disebut sebagai pelanggan ke pelanggan, yaitu orang yang menjual 
produk dan jasa ke satu sama lain. 
 
E-service Quality 

 
E-Service Quality atau yang juga dikenal sebagai E-ServQual, merupakan versi baru dari 

Service Quality (ServQual). E-ServQual dikembangkan untuk mengevaluasi suatu pelayanan yang 
diberikan pada jaringan Internet. E-Service Quality didefinisikan sebagai perluasan dari kemampuan 
suatu situs untuk menfasilitasi kegiatan belanja, pembelian dan distribusi secara efektif dan efisien 
(Chase, 2006).  E-ServQual dikembangkan untuk mengevaluasi suatu pelayanan yang diberikan pada 
jaringan Internet. Kualitas pelayanan telah ditunjukkan untuk meningkatkan loyalitas dan retensi (V. a. 
Zeithaml, Parasuraman, & Malhotra, 2002). E-Servqual di identifikasikan enam dimensi dari E-
Servqual, yaitu website usability, information quality, reliability, responsiveness, assurance, dan 
personalization. Akan tetapi yang akan digunakan penulis hanya 5 yaitu Ease of use, website design 
dan assurance. Dimensi dari E - Servqual : 
 
Ease Of Use 

 
Kemudahan penggunaan (ease of use) adalah suatu tingkatan dimana seseorang percaya 

bahwa komputer dapat dengan mudah di pahami (Davis, 1989). Intensitas penggunaan dan interaksi 
antara pengguna (user) dengan sistem juga dapat menunjukan kemudahan penggunaan. Sistem 
yang lebih sering digunakan menunjukan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah 
dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya.  
 Terdapat beberapa indikator dalam variabel ease of use bedasarkan (Dabholkar, 1996) adalah 
sebagai berikut: 

1. Sangat mudah untuk mendapatkan akses ke situs zalora.co.id. 
2. Situs thegoodsdept.com sangat mudah di gunakan zalora.co.id. 
3. Navigasi di situs zalora.co.id mudah. 
4. Sangat mudah untuk menemukan yang anda cari di situs zalora.co.id. 

Website Design 

Kualitas pelayanan adalah aspek penting dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam 
berbelanja online service quality dapat diukur dengan beberapa variabel antara lain website design, 
website design sangat penting untuk perusahaan e-commerce (Lee & Lin, 2005). Website design 
sangat mempengaruhi seseorang dalam berbelanja online. Hal yang pertama yang dilihat oleh 
sesorang dalam berbelanja online adalah design dari web tersebut. Website design adalah hal yang 
paling sensitif yang dinilai oleh konsumen (Lee & Lin, 2005). Peneltian yang dilakukan oleh beberapa 
orang menghasilkan bahwa kepuasan konsumen dalam membeli barang secara online sangat 
dipengaruhi oleh design web dari sebuah website (Lee & Lin, 2005).  

Website yang berkualitas biasanya memiliki design yang menarik karena di buat dengan 
beracuan pada kepuasan konsumen. Sebuah website yang memiliki design menarik sangat 
mempengaruhi kepuasan dari konsumen (Lee & Lin, 2005). 
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Satisfaction 

Kepuasan (satisfaction) adalah tingkatan dimana anggapan kinerja (perceived perfomance) 
produk akan sesuai dengan harapan seorang pembeli. Bila kinerja produk jauh lebih rendah 
dibandingkan harapan pelanggan, pembelinya tidak puas. Bila kinerja sesuai dengan harapan atau 
melebihi harapan, pembelinya merasa puas atau merasa amat gembira. Bagi perusahaan yang 
berpusat pada pelanggan, kepuasan pelanggan merupakan tujuan dan sarana pemasaran (Kotler & 
Keller, 2009).  

Satisfaction menurut Oliver (1999) mendefinisikan kepuasan sebagai ringkasan keadaan 
psikologis yang dihasilkan ketika emosi yang mengelilingi sesuai dengan apa yang dikehendaki 
konsumen berdasarkan pengalamannya. Kepuasan merupakan salah satu pendorong pembelian, 
merekomendasikan, dan niat melakukan pembelian kembali. Jika pelanggan menerima apa yang dia 
harapkan, kemungkinan besar pelanggan akan puas. 

Satisfaction adalah hasil evaluasi konsumen terhadap emosi terkait dengan terpenuhi tidaknya 
harapan konsumen berdasarkan pada pengalaman berbelanja secara online (Oliver, 1999). 

 
Assurance 

 Assurance ialah hubungan dengan situs dan hal ini disebabkan oleh reputasi situs dan produk 
atau jasa yang menjual, serta informasi yang jelas dan benar disajikan (Parasuraman et al.,2005). 
Parasuraman et al. (2005) mendefinisikan sebagai jaminan pengetahuan dan kesopanan karyawan 
dan kemampuan mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan keyakinan.  
 Menurut Sadek dkk. (2010), di bank-bank Inggris jaminan berarti staf sopan dan ramah, 
penyediaan nasihat keuangan, kenyamanan interior, memudahkan akses ke informasi account dan 
tim manajemen berpengetahuan dan berpengalaman. Indikator dalam variable assurance menurut 
assurance menurut (Chai et al, 2011) : 

1. Adanya akses kebijakan keamanan  
2. Adanya akses kebijakan privasi 
3. Website ini berisi informasi mengenai perusahaan. 

Repurchase Intention 

 Repurchase Intention didefinisikan sebagai penilaian individu seorang konsumen untuk 
melakukan pembelian kembali suatu produk atau jasa pada perusahaan yang sama (Lacey & Morgan, 
2009). Kemudian menurut Li & Hong (2013), Repurchase Intention adalah keputusan individu 
konsumen untuk melakukan pembelian produk dan jasa kembali, keputusan untuk terlibat dengan 
perusahaan yang sama kembali.  
 Menurut Li & Hong (2013), keputusan konsumen untuk melakukan pembelian kembali 
bergantung pada nilai manfaat yang didapatkan pada kesan transaksi sebelumnya, seperti: 

1. Kriteria kinerja yang sesuai harapan. 

2. Persaingan. 

3. Biaya yang di keluarkan. 

Kerangka Konseptual 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa jurnal yang pertama adalah yang berjudul 
costumer loyalty in e-commerce settings: An Emerical Study yang membahas dimensi variabel e-
service quality yang terdiri dari ease of use, website design, responsiveness, dan assurance, dimana 
penelitian inni dilakukan di malaysia dengan objek e-commerce. Dalam (Kassim & Abdullah, 2008) 
mengatakan bahwa adanya pegaruh positif antara dimensi-dimensi e-service quality, satisfaction. 
Jurnal yang kedua adalah yang berjudul factors influencing consumer online repurchasing behavior: A 
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Review and Reserch Agenda yang membahas variabel consumer satisfaction & repurchase intention, 
dimana penelitian ini meneliti dengan objek internet shopping pada e-commerce. 

 
Pengaruh antara Website Design terhadap Customer Satisfaction  
 
 Dikarenakan web design itu sebagai pengganti dari toko aslinya yang menjadikan ciri khas 
atau penarik bagi pelanggan yg melihat design web tersebut agar menciptakan suatu kepuasan 
pelanggan. Menurut Buxton, website design adalah tentang pengalaman pengguna terhadap website 
tidak hanya dikarenakan jenis produknya. Website design memainkan peran penting dalam 
bagaimana pelanggan menilai kualitas situs web (Wolfinbarger & Gilly, 2003). Sebuah design website 
yang baik itu adalah yang mudah digunakan/dimengerti sebagai modal awal untuk meningkatkan 
kepuasan konsumen terhadap toko online (Madu, 2001).  
 Penelitian yang dilakukan oleh Wolfinbarger & Gilly (2003) menunjukkan bahwa desain 
website adalah faktor utama yang mempengaruhi kualitas terhadap toko online. Penelitian lain 
menunjukkan bahwa desain website yang lebih baik dan menarik secara intrinsik terhubung terhadap 
kepuasan pengguna. Selain mudah digunakan, situs web perusahaan juga harus menarik untuk 
dilihat. Dengan demikian desain situs web merupakan dimensi kualitas lainnya yang berkaitan 
langsung dengan pengguna (Wolfinbarger & Gilly, 2003). Manfaat dari teknologi online yang sering 
disebutkan adalah bahwa situs web dapat dipersonalisasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna, 
walaupun menjadi hal yang menantang (Ribbink et al., 2004). 
 
H1: Web Site Design berpengaruh positif terhadap Satisfaction. 
 
Pengaruh antara Ease of Use terhadap Customer Satisfaction  
 
 Tidak semua pengguna internet bisa melakukan transaksi pembelanjaan secara online, ease 
of use atau kemudahaan dalam pemakaian adalah salah satu penentu kualitas pelayanan (Dabholkar, 
1996) dan menentukan bagi kepuasan pelanggan. Kemudahan yang dirasakan konsumen dalam 
berbelanja melalui e-commerce adalah hal yang dapat meningkatkan kepuasan yang dirasakan 
konsumen e-commerce karena hal itu meningkatkan efisiensi pada saat menggunakan layanan (Xue 
& Harker, 2001). Kemudahan dari sebuah website bisa dilihat dari terorganisasinya web dengan baik 
serta kemudahann dalam mencari atau memilih barang-barang yang akan dibeli oleh konsumen juga 
dapat menyebabkan peningkatan kepuasan karena menyederhanakan dan mempercepat kinerja 
kegiatan belanja online. 
 Ease of use merupakan elemen yang sangat penting bagi pelanggan dalam penggunaan 
teknologi komputer (Davis, 1989), dan menjadi sangat penting bagi pengguna baru teknologi 
komputer (Gefen, Straub, & Boudreau, 2000). Ease of use merupakan penentu dari kualitas jasa e-
commerce (Dabholkar, 1996) dan menentukan kepuasan konsumen, karena ease of use 
meningkatkan efisiensi dari pengguna jasa (Ribbink et al., 2004). Dalam konteks e-commerce, ease of 
use mencakup aspek-aspek seperti functionality, accessibility of information, ease of ordering dan 
navigation (Reibstein, 2002).  
 
H2: Ease of use berpengaruh positif terhadap Satisfaction. 
 
Pengaruh antara Assurance terhadap Customer satisfaction 
 

Salah satu hambatan utama dalam berbelanja online adalah kekhawatiran pada keamanannya 
(Zeithaml et al., 2001). Jaminan keamanan di ruang virtual mengacu pada tingkat pelanggan yang 
mempercayai keamanan situs. Mereka harus merasa dilindungi dari gangguan internal yang berupa 
sistem maupun eksternal,hal ini sangat berkaitan dengan keyakinan bahwa pelanggan merasa aman 
ketika membeli secara online (Zeithaml et al., 2001).  

Menurut (Ribbink et al., 2004),  jaminan juga mengacu pada rasa aman dan terlindunginya 
privasi pelanggan saat menggunakan layanan e-commerce. Menurut (Ranganathan & Ganapathy, 
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2002), meskipun ada kemajuan dalam keamanan internet selama bertahun-tahun seperti tanda 
tangan digital, sertifikat dan kriptografi, pembeli online yang ditemukan merasa tidak terlindungi ketika 
membeli produk dan jasa melalui internet. Jaminan keamanan yang dirasakan oleh konsumen e-
commerace diharapkan akan meningkatkan kepuasan pelanggan (Semeijn, Riel, Birgelen, & 
Streukens, 2005). Menurut Zeithaml et al., (2001), keamanan dianggap sebagai faktor penting yang 
mempengaruhi satisfaction pembeli online. 
 

H3: Assurance berpengaruh positif terhadap Satisfaction. 

Pengaruh antara Satisfaction terhadap Repurchase Intention  

Kepuasan pelanggan telah di teliti secara menyeluruh dalam dunia pemasaran pada beberapa 
dekade terakhir. Menurut (Tsiotsou, 2006) mendefinisikan kepuasan sebagai sejumlah bentuk respon 
afektif atau positif pada waktu tertentu atau durasi waktu tertentu atas kepemilikan atau konsumsi 
suatu barang.  

Kepuasan yang dirasakan komsumen yang telah melakukan pembelanjaan melalui e-commerce 
akan menyebabkan pembelian ulang di kemudian hari (jurnal). Hal ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan Ervelles & Leavitt (1992) yang menyatakan bahwa pengalaman postitif yang dirasakan 
konsumen akan menyebabkan rasa puasa yang di rasakan konsumen yang pada tahap selanjutnya 
akan berdampak pada pembelian ulang di masa yang akan datang 

Menurut Morgan et al., (1996) dalam Tsiotsou (2006), kepuasan konsumen yang terbentuk 
akibat pengalaman yang dirasakan menjadi hal paling penting yang menentukan apakah konsumen 
akan melakukan pembelian ulang atau tidak. Ervelles & Leavitt (1992), menambahkan bahwa 
kepuasan adalah hal yang menjadi tujuan utama dalam membentuk pembelian ulang yang kana 
dilakukan konsumen pada masa yang akan datang. Kepuasan merupakan pemeran utama dalam 
membentuk niat pembelian ulang. Menurut Tsiotsou (2006) kepuasan yang dirasakan konsumen 
merupakan variabel yang sesuai untuk memprediksi perilaku pembelian ulang yang akan dilakukan 
oleh konsumen yang berbelanja melalui e-commerce. 
 

H4: Satisfaction berpengaruh positif terhadap Repurchase Intention. 

Model Penelitian 

Sumber:  Diadopsi oleh penulis mengacu pada (Kassim & Abdullah, 2008;     & Li & Hong, 2013) 
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METODOLOGI PENELTIAN 
Jenis dan Desain Penelitian 
 
 Desain penelitian memiliki definisi sebagai sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam 
melakukan sebuah penelitian, desain penelitian memberikan serangkaian prosedur yang diperlukan 
untuk memperoleh informasi yang terstruktur untuk dapat menjawab permasalahan penelitian 
(Maholtra, 2010). 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian descriptive, penelitian tersebut merupakan 
penelitian yang dirancang untuk membantu keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, dan 
memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah.  
 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan 
satu kali dalam suatu periode (cross sectional design). Cross sectional design adalah jenis rancangan 
riset yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi hanya 
sekali (Maholtra, 2010) 
 Pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei kuesioner kepada responden yaitu melalui 
daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan beberapa pilihan jawaban yang mudah 
dipahami. Hasil dari data survei kuesioner tersebut kemudian diolah oleh peneliti dengan metode 
statistik menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan software AMOS 
21. 
 
Jenis dan Sumber Data 
 
 Sumber data yang digunakan berhubungan dengan jenis data yang diambil. Peneliti 
mengharapkan data sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat menguji dan 
menjawab hipotesis yang ada. Sumber data yang dipakai dalam penlitian ini ada dua yaitu: 

1. Data Primer 
 Data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu dalam menjawab 
permasalahan penelitian (Maholtra, 2010). Pada penelitian ini data primer dikumpulkan dengan 
metode survei yang menggunakan kuesioner yang sesuai dengan penelitian ini melalui google drive.  
Data primer didapat melalui kuisioner yang disebar secara langsung kepada responden maupun 
disebarkan secara online melalui Google Drive.  
 
Adapun kuisioner yang disebarkan terbagi dalam 7 bagian, yaitu:  

1. Profil Responden 
2. Pertanyaan mengenai Website Design  (3 indikator).  
3. Pertanyaan mengenai Ease of Use (4 indikator).  
4. pertayaan mengenai Assurance (4 indikator) 
5. Pertanyaan mengenai Satisfaction (4 indikator). 
6. Pertanyaan mengenai Repurchase Intention (3 indikator). 

2. Data sekunder 
 Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, 
seperti buku-buku, media internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan dengan 
topik penelitian (Maholtra, 2010). Data sekunder didapat dari buku pendukung yang berhubungan 
dengan penelitian ini, seperti informasi dari buku, jurnal, dan berita-berita yang terkait dengan 
masalah penelitian. 
 
Populasi dan Sampel 

 
Populasi merupakan kumpulan elemen yang ingin dibuat dari beberapa kesimpulan, 

sedangkan sampel adalah elemen bagian dari populasi yang dipilih sebagai partisipan di dalam 
sebuah percobaan (Cooper & Schindler, 2010). Populasi penelitian ini adalah masyarakat Indonesia 
yang melakukan transaksi jual beli online pada sistus belanja online zalora.co.id. Metode sampling 
yang digunakan di penelitian ini adalah non-probability sampling dengan teknik convenience. Teknik 
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convenience adalah teknik pengambilan sampel dengan cara random, pemilihan responden yang 
tersedia dan mudah diakses (Maholtra, 2010). 

Penggunaan convenience sampling dipilih karena lebih murah dan lebih menghemat waktu 
dibanding teknik sampling lain (Maholtra, 2010). Di dalam penelitian ini terdapat 18 indikator. Pada 
penelitian ini sampel yang digunakan adalah sejumlah pelanggan situs online zalora.co.id. Sesuai 
dengan pedoman ukuran sampel menurut Hair, Black, dan Babin (2010) yang menyatakan pedoman 
ukuran sampel tergantung pada jumlah indikator, kali 5 sampai 10. Maka dalam penelitian ini jumlah 
sampelnya adalah sebagai berikut: 

Jumlah sampel = indicator x 7 
Jumlah sampel = 18 x 7 = 126 

 
 

Operasionalisasi Variabel  
 

Variabel Definisi  Measurement 
Skala 
Pengukuran 

Website 
Design 
(WD) 

Desain website adalah suatu 
pandangan konsumen 
tentang pengalaman 
pengguna dalam sebuah 
situs pada penciptaan 
sebuah produk. 
(Wolfinbarger and Gilly, 
2000) 

(WD1) Website 
zalora.co.id memiliki 
tampilan visual yang 
menarik.   
(WD2) Website 
zalora.co.id memiliki 
tampilan design yang 
bagus.(Lee & Lin, 
2005) 
(WD3) zalora.co.id 
memiliki design warna 
yang menarik. (Kassim 
& Abdullah, 2008) 

Likert scale 1-7 

 
 
Ease of 
use 
(EOU) 

 
 
Merupakan suatu 
kemudahan penggunaan 
web yang merupakan 
elemen penentu kulitas 
pelayanan (Dabholkar, 1996) 

(EOU1) Sangat mudah 
untuk mendapatkan 
akses ke situs 
zalora.co.id. 
(EOU2) Situs 
zalora.co.id sangat 
mudah di gunakan. 
(EOU3) Navigasi di 
situs zalora.com 
mudah. 
(EOU4) Sangat mudah 
untuk menemukan 
yang anda cari di situs 
zalora.co.id. (Ribbink et 
al., 2004) 

 
 
Likert scale 1-7 
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Variabel Definisi  Measurement 
Skala 
Pengukuran 

Assurance 
(ASR)  

Adanya sebuah 
keamanan dengan situs 
dan hal ini disebabkan 
oleh reputasi situs dan 
produk atau jasa yang 
menjual, serta informasi 
yang jelas dan benar 
disajikan. (Kwek & Tan, 
2011) 

(ASR1) Saya merasa 
aman dengan system 
transaksi pembayaran 
elektronik pada 
zalora.co.id 
(ASR2) Saya merasa 
informasi pribadi saya 
terjaga zalora.co.id. 
(Ribbink, Riel, Liljander 
dan Streukens, 2004) 
(ASR3) zalora.co.id 
aman untuk transaksi 
online. 
(ASR4) zalora.co.id 
terpercaya. (Jamal dan 
Anastasiadou, 2007) 

Likert scale 1-7 

Satisfaction 
(SF) 

Satisfaction adalah Hasil 
evaluasi konsumen 
terhadap emosi yang 
berkaitan dengan 
terpenuhi atau tidaknya 
harapan konsumen 
berdasarkan pada 
pengalaman berbelanja 
secara online (Oliver, 
1999). 
 

(SF1) Saya umumnya 
senang dengan 
perusahaan 
zalora.co.id. 
(SF2) Saya nyaman 
dalam berbelanja pada 
situs zalora.co.id. 
(SF3) Saya sangat 
puas terhadap 
pelayanan yang 
diberikan penjual pada 
zalora.co.id. 
(SF4) Saya senang 
dengan zalora.co.id. 
(Ribbink et al., 2004). 

Likert scale 1-7 

Repurchase 
Intention 
(RI) 

Penilaian individu 
seorang konsumen untuk 
melakukan pembelian 
kembali suatu produk 
atau jasa pada 
perusahaan yang sama. 
(Lacey & Morgan, 2009)  

 

(RI1) Saya akan  
berbelanja online 
kembali di zalora.co.id.  

(Kaveh, Mosavi, & 
Ghaedi, 2011)  

(RI2) Saya akan tetap 
berbelanja online di 
zalora.co.id.  

(RI3) Saya berminat 
untuk terus membeli 
produk online di 
zalora.co.id   

(Parasuraman 2005; 
Pavlou & Fygenson 
2006) 

 

Likert scale 1-7 
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ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Validitas 
 
 Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada hasil pre-test untuk 
melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO), Barlett’s test of spericity 
(signifikansi), Antiimage matrices (MSA) dan Factor loading of component matrix (factor loading). 
Perhitungan sebagai berikut : 

Uji Validitas (pretest) 
 

Variable laten Indikator KMO SIG MSA Factor Loading Kesimpulan 

Nilai yang disyaratkan ≥0.5 <0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid 

Website Design 

WD 1 

0.739 0.000 

0.68
8 0.943 Valid 

WD 2 0.72
1 0.930 Valid 

WD 3 0.83
4 0.897 Valid 

Ease of use 

EOU 1 

0.682 0.000 

0.86
0 0.771 Valid 

EOU 2 0.64
9 0.896 Valid 

EOU 3 0.63
9 0.922 Valid 

EOU 4 0.65
0 0.569 Valid 

Assurance 

ASR 1 

0.851 0.000 

0.788 0.966 Valid 

ASR 2 0.956 0.898 Valid 

ASR 3 0.782 0.967 Valid 

ASR 4 0.934 0.928 Valid 

Satisfaction 

SF 1 

0.800 0.000 

0.836 0.882 Valid 

SF 2 0.764 0.936 Valid 

SF 3 0.794 0.932 Valid 

SF 4 0.816 0.937 Valid 

Repurchase Intention 
RI 1 

0.715 0.000 
0.775 0.928 Valid 

RI 2 0.644 0.970 Valid 
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RI 3 0.750 0.934 Valid 

 
 Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) dalam kuesioner dari lima 
variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur dalam penelitian ini. Tabel 4.1 
menunjukkan seluruh 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. 
 
Hasil Uji reliabilitas (Pre-test) 
 
 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator pertanyaan-
pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. Dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha 
≥ 0.60 maka, indikator pernyataan dalam kuisioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan 
terhadap variabel (Maholtra, 2010). Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 
 

Hasil Uji Reliabilitas Data (pretest) 
 

Variabel 
Cronbach’s Alpha 

Kriteria 
≥ 0.6 

Website Design 0.909 Reliable 
Ease of use 0.799 Reliable 
Assurance 0.955 Reliable 
Satisfaction 0,941 Reliable 

Repurchase Intention 0.939 Reliable 
 

 Berdasarkan hasil yang ada diatas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian, yaitu 
website design, ease of use, assurance, satisfaction, dan repurchase intention memiliki cronbach’s 
alpha ≥ 0.60. Hasil ini menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuisioner ditanyakan ke 
responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap dan konsisten. 
 
 
Identifikasi 
 Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-identified dan over-identified. 
Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari 
nilai degree of freedom yang positif. Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran 
(measurement model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, yang diperoleh hasil 
degree of freedom dengan berikut. 
 

Computation of Degrees of Freedom 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Number of distinct sample moments 189 

Number of distinct parameters to be 
estimated 58 

Degrees of freedom (252 – 68) 131 
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Dari hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model termasuk dalam kategori over-
identified. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, model dalam kategori over-identified 
perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji 
validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. 

 
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 mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya 
(standardized loading factors) ≥ 0.50. 
 Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi menunjukkan 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 Measures, sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability 
(CR) ≥ 0.70 dan variance extracted (EVA) ≥ 0.5 
 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
 

Variabel Laten Indikator 

Uji Validitas Uji reabilitas 

Factor 
Loadin

g 
Kesimpulan 

AVE>0
.5 

CR>0.
7 

Kesimpulan 

Website Design 

WD 1 0,887 Valid 

 0,834 0,938  Reliable  WD 2 0,957 Valid 

WD 3 0,894 Valid 

Ease of use 

EOU 1 0,905 Valid 

 0,824 0,949   Reliable 
EOU 2 0,950 Valid 

EOU 3 0,939 Valid 

EOU 4 0,833 Valid 

Assurance 

ASR 1 0,956 Valid 

 0,855 0,959   Reliable 
ASR 2 0,892 Valid 

ASR 3 0,939 Valid 

ASR 4 0,910 Valid 

 

Satisfaction 

SF 1 0,909 Valid 

0,879 0,967 Reliable 
SF 2 0,949 Valid 

SF 3 0,958 Valid 

SF 4 0,934 Valid 

Repurchase 
Intention 

RI 1 0,933 Valid 

0,909 0,968 Reliable RI 2 0,968 Valid 

RI 3 0,959 Valid 

 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Mic. Excel 

 

 Pada tabel 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 juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE 
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dan CR yang telah memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yang 
dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 
 
Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 
 

Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
  
 Tabel di atas memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari CMIN/DF, 
RMSEA, dan CFI menunjukan dua ukuran dengan criteria good fit dan satu menunjukkan satu ukuran 
dengan kriteria poor fit. Menurut Hair, et al (2010) jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit 
maka model dinyatakan fit. Sehingga, model dalam penelitian ini dinyatakan fit. 

Hasil Pengujian Hipotesis Dalam Struktural Model (Structural 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 yang 
sesuai dengan hipotesis dan tingkat signifikansi p < 0.05 maka hipotesis yang diajukan berarti 
didukung data. Namun, jika nilai estimasi parameter menunjukkan hasil tidak sesuai dengan hipotesis 
dan tingkat signifikansi p > 0.05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil 
pengujian hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

GOF 
Tingkat 

Kecocokan 

Hasil 

Perhitungan 
Kesimpulan 

CMIN/df 
CMIN/df ≤ 

5.00 (good 

fit) 
4,125 Good fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 

0.08 (good 

fit) 0.08 ≤ 

RMSEA ≤ 

0.10 
(marginal 

fit) 
RMSEA ≥ 

0.10 (poor 

fit) 

0.152 Poor fit 

CFI 

CFI≥ 0.90 

(good fit) 
0.80 ≤ CFI 

≤ 0.90 

(marginal 

fit) 
CFI ≤ 0.80 

(poor fit) 

0.881 Marginal fit 
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Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P Kesimpulan 

1 WD --> SF 0,146 *** Di dukung data 
2 EOU --> SF 0,364 *** Di dukung data 
3 ASR --> SF 0,845 *** Di dukung data 
4 SF --> RI 0,912 *** Di dukung data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 4 hipotesis yang semuanya terbukti yaitu H1, H2, H3, H4. 
 

Model hasil pembahasan 

 

 
Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 
Implikasi Manajerial 
 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yang dapat di implementasikan 
oleh pihak yang bersangkutan : 
 Salah satu aspek yang harus diperhatikan zalora.co.id dalam mengembangkan e-commerce 
adalah dengan meningkatkan Satisfaction yang baik. Satisfaction yang baik tentunya akan berdampak 
positif pada persepsi konsumen. Oleh karena itu terdapat tiga aspek kunci yang harus diperhatikan 
zalora.co.id untuk menciptakan Satisfaction yaitu Website Design, Ease of Use dan Assurance. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, variabel Assurance memiliki pengaruh 
paling kuat terhadap variabel satsifaction. Peran Assurance yang mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap variabel satisfaction dinilai sangat penting. Sebab secara langsung peningkatan Assurance 
akan meningkatkan satisfaction dan peningkatan satisfaction akan meingkatkan repurchase intention. 
Yang dapat di jelaskan bahwa ketika konsumen berbelanja di zalora.co.id dan merasakan adanya 
rasa aman serta jaminan yang di berikan dalam berbelanja, secara tidak langsung akan membuat 
konsumen merasa puas setelah berbelanja di zalora.co.id. Ervelles & Leavitt (1992), Kepuasan 
adalah hal yang menjadi tujuan utama dalam membentuk pembelian ulang yang dilakukan konsumen 
pada masa yang akan datang. Berdasarkan pernyataan Ervelles & Leavitt (1992) di atas dapat di 
katakan bahwa ketika konsumen sudah merasa puas saat berbelanja di Zalora.co.id, akan berdampak  
pada niat konsumen untuk melakukan pembelian ulang di kemudian hari. 
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 Kerena assurance merupakan variabel yang paling berpengaruh, untuk itu perlu dilakukan 
peningkaatan sistem keamanan dalam berbelanja. Meningkatkan assurance dapat dilakukan dengan 
cara menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU PK”) 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 
Elektronik (“PP PSTE”). 
 Website Design dari zalora.co.id dapat melakukan beberapa cara diantaranya adalah 
memberikan bentuk tampilan yang lebih menarik baik dari segi warna, visual dan tata letak konten 
atau template. 
 Ease of Use merupakan variabel yang perlu diperhatikan juga oleh zalora.co.id, yang mana 
untuk meningkatkan Ease of Use pihak Zalora.co.id dapat melakukan beberapa hal seperti, 
penyederhanaan proses pembelian atau transakasi, kemudahan dalam mengakses ke situs 
Zalora.co.id, kemudahan dalam mencari produk yang di inginkan dan kemudahan dalam navigasi. 
 
Kesimpulan dan saran 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Website design berpengaruh secara positif terhadap satisfaction. 
2. Ease of use berpengaruh secara positif terhadap satisfaction. 
3. Assurance berpengaruh secara positif terhadap satisfaction. 
4. Satisfacton berpengaruh secara positif terhadap repurchase intention. 

 
Saran 
 Penelitian ini masih memiliki kekurangan yang masih memerlukan penyempurnaan untuk 
penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat diberikan untuk 
zalora.co.id dan untuk penelitian selanjutnya, adalah: 
 
Penelitian selanjutnya 
 Penelitian ini mengunakan variabel website design, ease of use, assurance, satisfaction, dan 
repurchase intention dan dilakukan pada Pure e-commerce zalora.co.id, yaitu adalah bisnis yang 
dijalankan secara virtual atau online, tanpa adanya sarana fisik. Diharapkan penelitian selanjutanya 
melakukan pengajuan dengan mengunakan objek penelitian pada Partial e-commerce yaitu adalah 
bisnis yang melalui toko fisik dan juga toko online dimana beberapa aktifitas bisnis dapat dilakukan di 
toko online seperti memesan secara online maupun memberikan service kepada konsumen serta 
dapat menjalin kerja sama dengan toko lain atau perusahaan lain. Seperti Zara, The Executive, Pull 
and Bear. Agar dapat membanding apakah adanya perbedaan prilaku konsumen pada setiap e-
commerce. 
 
Zalora.co.id  
 Untuk perusahaan Zalora.co.id: 
 

1. Dalam aktivitas berbelanja online hal yang sering di keluhkan oleh para konsumen adalah 
lamanya proses pengiriman barang kepada konsumen. Yang mana kadang tidak adanya 
kesesuaian antara apa yang telah menjadi SOP perusahaan dengan proses pengiriman. Hal 
tersebut bisa terjadi karena masalah internal dari perusahaan atau pun masalah dari vendor 
pengiriman, untuk itu pihak zalora.co.id dapat melakukan terobosan dengan memotong 
saluran distribusi mereka dengan membuat ekspedisi pengiriman yang melayani seluruh 
transaksi milik zalora.co.id sendiri. Kadang konsumen merasa tidak puas dengan apa yang 
mereka beli dengan apa yang mereka dapatkan. Untuk itu perlu adanya kepastian dari pihak 
zalora.co.id dalam memastikan barang yang di dapat konsumen sesuai dengan apa yang di 
beli. Kesenjangan tersebut terjadi sering kali di karenakan adanya human eror dari karyawan 
zalora.co.id sendiri, untuk itu pihak zalora.co.id perlu melakukan peningkatan sdm serta 
perbaikan sistem menejemen yang baik. Dan saat ini zalora.co.id belum memiliki jaminan 
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pengembalian barang apabila barang yang di terima tidak sesuai dengan kriterian yang di beli. 
Padahal apabila konsumen telah merasa kecewa terhadap barang yang mereka beli, besar 
kemungkinan konsumen enggan untuk melakukan pembelian ulang. Untuk itu saran peneliti 
kepada zalora.co.id demi menjaga reputasi perusahaan adalah membuat ataupun 
menerapkan jaminan pengembalian barang apa bila barang tidak sesuai. 

2. Website Design dari zalora.co.id dapat melakukan beberapa cara diantaranya adalah 
memberikan bentuk tampilan yang lebih menarik baik dari segi warna, visual dan tata letak 
konten atau template.  

3. Ease of Use merupakan variabel yang perlu diperhatikan juga oleh zalora.co.id, yang mana 
untuk meningkatkan Ease of Use pihak Zalora.co.id dapat melakukan beberapa hal seperti, 
penyederhanaan proses pembelian atau transakasi, kemudahan dalam mengakses ke situs 
Zalora.co.id, kemudahan dalam mencari produk yang di inginkan dan kemudahan dalam 
navigasi. 
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