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     Abstract 

 One e-commerce phenomenon is the emerge of shopping online sites. One of the 
shopping online site in Indonesia is Olx.co.id. Olx.co.id is one of the sites that provide the 
biggest selling points in Indonesia where companies and individuals can sell and buy 
products and services. 

 The purpose of this research is to examine the effects of the dimensions of e-service 
quality which is consist of website usability, information quality, reliabilty, responsiveness, 
assurance, and personalization  to  attitudinal loyalty. The data were collected from 165 
respondents who have tried Olx.co.id with convinience sampling techniques.  

This study analyzed with SEM (Structural Equation Model) and the results shows  
reliability and assurance has no effect to attitudinal loyalty but other dimensions e-service 
quality which is website usability, information quality, responsiveness, and personalization  
effects positively to attitudinal loyalty. 

Keywords : website usability, information quality, reliabilty, responsiveness, assurance, 
personalization, attitudinal loyalty. 

 

I. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Internet atau Interconnection networking adalah sebuah sistem jaringan komputer 

global yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain di seluruh penjuru dunia 

dengan menggunakan standart Internet Protocol Suite. Teknologi informasi seperti internet 

ini telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, market place baru 

dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Hadirnya internet sebagai sebuah 

infrastruktur dan jaringan telah menjunjang efektifitas dan efisiensi operasional sebuah 

perusahaan terutama perannya sebagai publikasi, mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

(id.wikipedia.org). 

Menjamurnya tingkat pengguna internet di Indonesia, membuat para pelaku usaha 

melihat celah yang bisa digunakan utuk promosi dan memperbesar usahanya lewat internet. 

Bisnis yang dapat dimanfaatkan dengan adanya internet yaitu perdagangan secara online 
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(e-commerce). E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang 

dan jasa melalui sistem elektronik(id.wikipedia.org), menurut Laudon and Traver (2009) e-

commerce adalah penggunaan internet dan web untuk bertransaksi. Awalnya e-commerce 

merupakan pemanfaatan transaksi komersial untuk mengirim dokumen komersial seperti 

pesanan pembelian. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah 

“perdagangan web” yang berarti pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web 

melalui HTTPS, protokol server khusus untuk merahasiakan data penting 

pelanggan(id.wikipedia.org). Di Indonesia, e-commerce dimulai sejak tahun 1996 dengan 

berdirinya perintis belanja online Dyviacom Intribumi atau D-Net Wahana transaksi berupa 

mall online atau D-Mall ini telah menampung sekitar 33 toko online/merchant 

(ekonomi.kompasiana.com). Saat ini yang mulai berkembang pesat di Indonesia adalah 

munculnya situs jual beli online. Salah satu situs jual beli online di Indonesia yang sedang 

berkembang saat ini adalah Olx.co.id 

Olx.co.id merupakan sebuah situs dimana perseorangan ataupun perusahaan dapat 

membeli dan menjual produk serta jasa secara online. Olx.co.id adalah tempat untuk 

mencari barang baru atau bekas berkualitas seperti handphone murah,komputer, fashion, 

mobil bekas, motor, rumah dan properti, peralatan rumah tangga, aneka jasa dan lowongan 

kerja. Layanan yang disediakan oleh Olx.co.id untuk para penjual adalah pasang iklan 

gratis. Selain itu, apabila ingin melakukan kontak dengan penjual yang memasang iklan di 

Olx.co.id, tidak diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu. Situs ini juga menyediakan tab 

spesifikasi produk atau jasa yang dibutuhkan, seperti merk, tipe, tahun maksimum dan 

minimun, serta harga maksimum dan minimum. Olx.co.id juga tersedia dalam bentuk Mobile 

Version dan Official Application for Android. Tidak ada biaya untuk pemasangan iklan, 

kecuali apabila meminta layanan promosi tambahan (promo point)untuk iklan-iklan yang 

dipasangkan. Biaya yang dikenakan tersebut hanya bersifat “dianjurkan” bukan 

“diharuskan”. Jadi, apabila tidak ingin menggunakan layanan promosi tambahan, anda tidak 

perlu membayar sepersenpun(id.wikipedia.org). Pada tanggal 20 Mei 2014, tokobagus.com 

secara resmi berganti nama menjadi Olx.co.id yang merupakan merek e-commerce global. 

Olx saat ini dimiliki oleh Naspers sebagai investor saham terbesar. Naspers melalui olx 

masuk ke Indonesia pada tahun 2010 dan menjadi investor yang mendukung 

tokobagus.com. Perubahan yang terjadi di tokobagus.com hanya pada nama, logo dan URL. 

Sementara semua aspek lainnya tidak berubah (tekno.kompas.com). 

Selain Olx.co.id, situs jual beli di Indonesia antara lain Forum Jual Beli Kaskus.co.id 

dan Berniaga.com. Persaingan terjadi di antara situs tersebut, sehingga menuntut usaha 

dari pemain industri untuk terus mempertahankan eksistensinya. Dalam persaingan yang 

ketat, kualitas layanan elektronik yang diberikan merupakan faktor penting dalam 

menentukan keberhasilan e-commerce (Carlson dan O’cass, 2010). 
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E-Service merupakan pertemuan antara penyedia layanan dan konsumen berbeda 

dengan toko offline yang lebih berpengalaman di pemasaran konvensional, mengingat tidak 

adanya staf penjualan, unsur-unsur tangible, dan customer self-service. Di dalam e-

commerce, konsumen harus berperan aktif ketika mereka berbelanja karena harus 

mengambil inisiatif untuk bertanya pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan. 

Salah satu upaya untuk memenangkan atau bertahan pada persaingan yang ketat tersebut 

dapat diupayakan melalui e-service quality. 

Ini menyiratkan bahwa dimensi kualitas layanan yang diperlukanakan berbeda dalam 

lingkungan online(Ling, 2011). Menurut Spiros (2010) dalam Lim (2011) kualitas layanan 

pelanggan memiliki hubungan langsung dengan loyalitas pelanggan dalam konteks belanja 

online. Dick dan Basu (1994) dalam Lim (2011) menunjukkan loyalitas harus terdiri dari 

sikap relatif dan niat perilaku. Itu berarti itu adanya kombinasi dari komitmen sikap dan 

behavioral intention untuk merekomendasikan kepada orang lain. Menurut Jones dan Taylor 

(2007) bahwa attitudinal dimensions dapat diwakili dalam berbagai cara seperti : kemauan 

untuk merekomendasikan dan memilih penyedia barang sebagai preferensi mereka. 

Mengingat ketatnya persaingan e-commerce termasuk di Indonesia, masih 

terbatasnya penelitian tentang upaya-upaya meningkatkan servicebility di Indonesia 

termasuk yang menyinggung upaya melalui e-service quality maka peneliti masih 

memandang perlu untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana e-service quality dapat 

mempengaruhi attitudinal loyalty.  

1.2  Masalah Penelitian 

1. Apakah website usability berpengaruh positif  terhadap attitudinal loyalty? 

2. Apakah information quality berpengaruh  positif  terhadap attitudinal loyalty? 

3. Apakah reliability berpengaruh positif  terhadap attitudinal loyalty? 

4. Apakah responsiveness berpengaruh positif  terhadap attitudinal loyalty? 

5. Apakah assurance berpengaruh positif  terhadap attitudinal loyalty? 

6. Apakah personalization berpengaruh positif  terhadap attitudinal loyalty? 

1.3 Ruang Lingkup 

Semakin pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce), pengusaha 

yang bergerak di  e-commerce diminta untuk memberikan kualitas layanan yang unggul 

melalui web, di sini disebut e-service quality. Memberikan layanan berkualitas tinggi 

dianggap strategi penting untuk kesuksesan bisnis dan kelangsungan hidup (Reichheld & 

Schefter 2000; Zeithaml et al., 1996 dalam Swaid dan Wigand, 2009). Dengan demikian, 

perhatian meningkat telah diberikan kepada transisi dari pemasaran konvensional kepada 

perdagangan elektronik (e-commerce), mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan 

dari mendirikan situs web (Cox dan Dale , 2001; Cai dan Jun, 2003; Trocchia dan Janda , 
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2003 dalam Carlson dan O’Cass, 2010). Adapun faktor penentu  dari e-service quality dilihat 

dari dimensi apa yang tepat untuk e-service quality. Kualitas pelayanan telah ditunjukkan 

untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan retensi (Parasuraman et al., 2005; Zeithaml et 

al.,  1996 dalam Swaid dan Wigand, 2009). Pada penelitian Parasuraman et al., 2005 

terdapat 11 dimensi dari e-service quality yaitu reliability, responsiveness,access, flexibility, 

ease of navigation, efficiency, assurance, privacy, price knowledge, site aesthetics dan 

personalization. Namun, di penelitian ini hanya difokuskan 6 dimensi dari e-service quality 

yaitu : website usability, information quality, reliability, res responsiveness, assurance dan 

personalization 

 Pada penelitian terdahulu, menurut Swaid and Wigand (2009) dimensi dari e-service 

quality yang terdiri dari website usability, information quality, reliability, responsiveness, 

assurance dan personalization mempengaruhi jenis-jenis dari loyalty yang terdiri dari 

preference loyalty, price tolerance dan complaining behaviour. Namun, dalam penelitian ini 

peneliti memfokuskan pada preference loyalty yang dilihat dari measurementnya merupakan 

alat ukur dari attitudinal loyalty yang merupakan jenis dari loyalty. Pada penelitian terdahulu, 

Dick dan Basu, 1994 dalam Ling, 2011 lebih lanjut menunjukkan loyalitas harus terdiri dari 

sikap relatif dan niat perilaku. Itu berarti adalah kombinasi dari komitmen sikap dan 

behavioral intention untuk meninjau kembali dan merekomendasikan kepada orang lain. 

Menurut, Jones dan Taylor, 2007 dimensi untuk mengukur loyalitas pelanggan yaitu dimensi 

perilaku (behavioral) dan sikap (attitudinal). Sehingga dalam penelitian ini difokuskan hanya 

pada attitudinal loyalty yang dipengaruhi oleh 6 dimensi e-service quality yaitu : website 

usability, information quality, reliability, responsiveness, assurance dan personalization. 

Dalam penelitian ini membahas mengenai Olx.co.id yang merupakan pergantian nama 

dari tokobagus.com sejak 20 Mei 2014 situs e-commerce terbesar di Indonesia. Olx.co.id 

menduduki posisi 13 sebagai situs e-commerce yang paling sering dikunjungi berdasarkan 

data dari Alexa.com selain itu Olx.co.id juga telah mendapatkan berbagai penghargaan The 

Best Online Store Application di ajang Seluluer Award ke 10 tahun 2013, The Best Great 

Performing Website pada ajang Digital Marketing Award 2012, situs e-commerce terbaik 

2012 kategori online shopping dalam ajang Top Brand Award 2012 dan The Best Website 

and The Best Digital Product tahun 2010. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari website usability 

terhadap attitudinal loyalty pada Olx.co.id  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari information quality 

terhadap attitudinal loyalty pada Olx.co.id  
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari reliability terhadap 

attitudinal loyalty pada Olx.co.id  

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari responsiveness 

terhadap attitudinal loyalty pada Olx.co.id  

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari assurance terhadap 

attitudinal loyalty pada  Olx.co.id  

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dari personalization 

terhadap attitudinal loyalty pada Olx.co.id  

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Pemasaran & E-Marketing 

Pemasaran (marketing)mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan 

sosial. Pengertian pemasaran dari definisi manajerial adalah seni dan ilmu memilih pasar 

sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. 

Sedangkan dari definisi sosial, pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang 

bernilai dengan orang lain (Kotler & Keller, 2009). 

E-Marketing adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses menciptakan, 

berkomunikasi dan memberikan nilai kepada konsumen serta mengelola hubungan 

konsumen dengan cara yang menguntungkan organisasi dan stakeholder (Judy Straus, 

2013). 

2.2 Kualitas Jasa 

Kualitas jasa menurut Parasuraman et al., 1998 dapat didefnisikan sebagai seberapa 

jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka 

terima. 

2.3 E-Service Quality 

Dalam konteks internet, e-service quality didefinisikan sebagai evaluasi secara 

keseluruhan dari konsumen dan penilaian kualitas dari e-service di internet (Santoso, 2003 

dalam Carlson dan O’Cass, 2010). Di dalam penelitian Swaid dan Wigand, 2009 terdapat 6 

dimensi dari e-service quality yang memiliki pengaruh positif terhadap attitudinal loyalty. . 

Berikut merupakan 6 dimensi e-service quality, yaitu: 

1. Website usability diartikan persepsi dari pelanggan mengenai tingkat keramahan 

dalam menggunakan website dan kemudahan navigasi (Parasuraman et al., 2005). 

Dalam penelitian yang lain, website usability merupakan fungsi dari pencarian, 

Pengaruh Dimensi E-Service Quality..., Sukma Diasti Nuryaomi, Ma.-IBS, 2014



6 
 

kecepatan download, overall design (Jarvenpaa dan Todd 1997; Lohse dan Spiller 

1998; Montoya-Weiss, Voss, dan Grewal 2000; Nielsen 2000; Novak, Hoffman, dan 

Yung 2000; Spiller dan Lohse 1998 dalam Parasuraman et al.,  2002). 

2. Information Quality adalah persepsi pelanggan mengenai kegunaan dan kualitas 

konten dari website (Li et al., 2002 dalam Swaid dan Wigand, 2009). Information 

Quality menurut Lociacono et al, 2000 dalam Zeithaml et al, 2002 meliputi informasi 

yang ditampilkan di website, keakuratan dari informasi. 

3.  Reliability adalah akurasi pelayanan yang menjanjikan (memiliki item dalam saham, 

memberikan apa yang  memerinta memerintahkan, memberikan saat dijanjikan), 

penagihan, dan informasi produk (Parasuraman et al. ,2005). Sedangkan menurut 

Wolfinbarger dan Gilly, 2003 adalah persepsi pelangan dari keandalan situs (email 

konfirmasi  fungsi pelacakan order dan akurasi janji layanan). Dalam penelitian 

Wolfinbarger dan Gilly, 2002 dalam Zeithaml et al, 2002 reliability merupakan 

akurasi, pengiriman yang tepat waktu. 

4. Responsiveness adalah respon yang cepat dan kemampuan untuk mendapatkan 

bantuan jika ada masalah atau pertanyaan (Parasuraman et al., 2005). Dalam 

penelitian terdahulu, responsiveness merupakan informasi yang diberikan kepada 

konsumen ketika terjadi masalah, memiliki mekanisme untuk menangani 

pengembalian (Zeithaml et al., 2002 ).  

5. Assurance adalah 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).  Dalam penelitian terdahulu, assurance 

merupakan perasaan yang aman dan kepercayaan terhadap website (Wolfinbarger 

dan Gilly, 2002 dalam Zeithaml et al., 2002) 

6. Personalization adalah bagaimana dengan mudah situs dapat disesuaikan dengan 

individu  preferensi pelanggan, sejarah, dan cara belanja (Parasuraman et al. ,2005). 

Menurut Wolfinbarger dan Gilly, 2003 adalah persepsi dari pelanggan dimana ada 

perhatian secara individu dan layanan yang berbeda yang disesuaikan kebutuhan 

serta preferensi tiap individu. 

2.4 Loyalitas Konsumen 

Oliver (1999) mendefinisikan loyalitas sebagai komitmen yang dipegang secara 

mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa 

depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan 

beralih. 

2.4.1 Dimensi Perilaku (Behavioral Dimension) 

Hasil terkait bahwa dimensi perilaku merupakan repurchase intention. Jones dan 

Taylor (2007) mendefinisikan repurchase intention sebagai memelihara hubungan 
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pelanggan dengan penyedia layanan tertentu dan melakukan pembelian berikutnya dari 

penyedia layanan. 

2.4.2 Dimensi Sikap (Attitudinal Dimension) 

Attitudinal loyalty adalah sifat kepribadian, ini berarti bahwa tingkat loyalitas 

seseorang terhadap merek individu mencerminkan respon yang konsisten. 

2.5 Rerangka Konseptual 

2.5.1  Hubungan antara website usability dengan attitudinal loyalty 

Sebagai dimensi nyata dari model service quality (Servqual) yang sesuai dengan 

penampilan fisik, website usability adalah elemen nyata dari toko online (Zeithamal et al., 

2000 dalam Swaid dan Wigand, 2007). Situs web yang mudah digunakan adalah titik awal 

bagi pengguna untuk mendapatkan kepercayaan (Muda&Muda, 2002 dalam Swaid dan 

Wigand, 2007). Website usability adalah sejauh mana informasi produk yang ditampilkan di 

situs web mampu memberikan kemudahan dalam kegiatan mengoperasikan situs web. 

Semakin baik website usability yang diberikan mengenai kemudahan akses, tampilan menu 

yang lengkap, sistem navigasi yang mudah bagi pengunjung yang baru pertama kali 

mengunjungi situs web, maka akan semakin tinggi pula tingkat kemudahan akses situs web. 

Penelitian terdahulu, Davis, Bagozzi, dan Warshaw 1989 telah meneliti efek dari kemudahan 

dalam penggunaan website akan mendorong potensi pembelian kembali (Chuttur, 2009). 

H1 : Website usability berpengaruh positif terhadap attitudinal loyalty 

2.5.2 Hubungan antara information quality dengan attitudinal loyalty 

Information quality merupakan refleksi dari relevansi, keucukupan dan konsistensi. 

Saat pencarian informasi, informasi yang disajikan harus mudah dipahami, uptodate dan 

informasi yang ditampilkan harus akurat. (Hamid, Cheng dan Akhir 2011, p.3 dalam Rabbai, 

2013). Information quality dalam konteks online, dengan memberikan informasi yang akurat, 

dapat dipertanggungjawabkan dan dipahami serta menyajikan format informasi yang sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan. Apabila information quality yang terdapat di dalam web telah 

memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, maka akan mendorong untuk melakukan 

pembelian kembali dari situs web tersebut ( Lynchdan Ariely 2000 dalam Swaid dan Wigand, 

2007). 

H2 : Information quality berpengaruh positif terhadap attitudinal loyalty 

2.5.3 3  Hubungan antara reliability dengan attitudinal loyalty 

Reliability dalam model service quality (Servqual) adalah kemampuan perusahaan 

untuk melakukan apa yang dijanjikan (Parasuraman et al., 1988 dalam Swaid dan Wigand, 

2007). Reliability adalah dimensi yang dominan dalam kualitas layanan tradisional 

(Parasuraman et al., 1988 dalam Swaid dan Wigand, 2007). Menurut Parasuraman et al., 
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2005 dalam konteks web, reliability didefinisikan sebagai fungsi dari situs web dan 

kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dan akurat. Reliability merupakan 

dimensi yang paling penting untuk membentuk kualitas web. Kehandalan  (reliability) yang 

dihasilkan adalah ketika mampu mengupdate isi informasi produk yang ditampilkan. 

Semakin handal produk informasi yang dihasilkan maka kepercayaan pelanggan akan 

meningkat untuk membeli kembali melalui website tersebut dan akan merekomendasikan 

kepada pihak lain. 

H3 : Reliability berpengaruh positif terhadap attitudinal loyalty 

2.5.4 Hubungan antara responsiveness dengan attitudinal loyalty 

Responsiveness adalah bagaimana menanggapi pertanyaan dengan cepat serta 

kemudahan dalam bertransaksi atau mencari informasi di dalam website toko online 

tersebut (Parasuraman et al., 2005). Responsiveness berupa konfirmasi dalam menjalankan 

transaksi baik melalui web maupun e-mail akan meningkatkan kualitas web (Swaid dan 

Wigand, 2009; 2007). Apabila respon cepat dalam menanggapi pertanyaan dan masalah 

dari pelanggan, akan meningkatkan persepsi kualitas layanan dan mendorong untuk 

melakukan pembelian kembali (Lee dan Lin, 2005; Swaid dan Wigand, 2009; 2007). 

H4 : Responsiveness berpengaruh positif terhadap attitudinal loyalty 

2.5.5 Hubungan antara assurance dengan attitudinal loyalty 

Menurut Zeithaml et al., 2000 dalam Swaid dan Wigand, 2007 assurance (jaminan) 

di lingkungan virtual adalah sejauh mana pelanggan yakin terhadap situs yang aman dari 

gangguan dan keamanan informasi pribadi. Dalam konteks online, assurance merupakan 

kepastian akan keamanan transaksi, kepastian bahwa data pelanggan tidak akan tersebar 

ke orang lain, sehingga kepastian yang dipersepsikan oleh pelanggan dapat mengurangi 

resiko yang dapat terjadi¸karena konsumen tidak dapat melihat representasi jasa, ukuran 

ruangan toko atau kantor secara fisik dan tidak dapat menyentuh ataupun melihat produk 

yang ditawarkan. Konsumen hanya percaya terhadap produk yang ditawarkan melalui 

gambar yang terdapat di website (Reichheld dan Schefter, 2000 dalam Anwar, 2008). Salah 

satu hambatan berbelanja online menurut Zeithaml et al., 2000 dalam Swaid dan Wigand, 

2007 adalah faktor keamanan, berarti apabila faktor keamanan dapat diyakinkan akan lebih 

mudah untuk berbelanja. Penelitian terdahulu, Lee dan Lin, 2005 dalam Swaid dan Wigand, 

2007 menunjukkan bahwa persepsi mengenai assurance (jaminan) berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas sikap (attitudinal loyalty). Oleh karena itu,  apabila seseorang telah 

membuktikan berbelanja online aman, maka cenderung akan memiliki sikap yang positif 

untuk ingin berbelanja kembali.  

H5 : Assurance berpengaruh positif terhadap attitudinal loyalty 
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2.5.6 Hubungan antara personalization dengan attitudinal loyalty 

Dalam model service quality (Servqual), empati mengacu kepada perhatian 

individual dari perusahaan terhadap pelanggan. Dalam konteks online, empati menjadi 

personalisasi (personalization) (Zeithaml et al., 2000 dalam Swaid dan Wigand, 2007). 

Internet merupakan komunikasi dua arah (Li et al., 2001 dalam Swaid dan Wigand, 2007). 

Oleh karena itu, perusahaan online harus mengetahui kebiasaan belanja dari pelanggan, 

preferensi dan kebutuhan dengan pengetahuan tersebut pemasar dapat menawarkan 

produk yang sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penelitian terdahulu Lee dan Lin, 

2005 dengan menawarkan produk yang sesuai dan merekomendasikan kepada pelanggan 

yang cocok bagi pelanggan  akan mendorong pelanggan melakukan pembelian (Swaid dan 

Wigand, 2009; 2007). 

H6 : Personalization berpengaruh positif terhadap attitudinal loyalty 

2.6 Model Penelitian 

Penelitian ini akan membahas lebih dalam apakah dimensi dari e-service quality 

yang terdiri dari website usability, information quality, reliability, responsiveness, assurance, 

personalization mempengaruhi attitudinal loyalty dan bersumber dari jurnal penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Swaid dan Wigand (2009) dengan judul “Measuring The 

Quality of E-Service : Scale Development And Initial Validation”. Di bawah ini merupakan 

model penelitian yang telah diadopsi oleh peneliti. 

 

III. Metodologi Penelitian 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian yang dilakukan yaitu Olx.co.id yang merupakan 

pergantian nama dari tokobagus.com, objek ini dipilih karena Olx.co.id  merupakan Top 
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Brand sebagai situs e-commerce Terbaik kategori online shopping dalam ajang Top 

Brand Award 2012. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dirancang untuk membantu keputusan dalam menentukan, mengevaluasi, 

dan memilih alternatif terbaik dalam memecahkan masalah (Malhotra, 2010). Desain 

penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian cross sectional design yaitu rancangan riset 

yang terdiri dari pengumpulan informasi mengenai sampel terntentu dari elemen yang hanya 

dilakukan satu kali (Malhotra, 2010). Pengumpulan data dilakukan dengan melalui teknik 

survei kuesioner kepada responden. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Data Primer 

Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 

2012) Pada penelitian ini data primer dikumpulkan dengan metode survei yang 

menggunakan kuesioner yang terstruktur yang dibagikan kepada responden yang pernah 

bertransaksi di Olx.co.id  selama 3 bulan terakhir. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2012). Di dalam 

penelitian ini, mengambil data-data sekunder dari jurnal penelitian, buku serta informasi-

informasi lainnya yang terkait dalam penelitian ini melalui internet yaitu seperti Alexa.com, 

Pricearea.com. 

3.4 Populasi dan Sample 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek uang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah 

yang pernah mengunjungi situs jual beli Olx.co.id. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini adalah yang pernah bertransaksi melalui situs 

jual beli Olx.co.id  dalam 3 bulan terakhir. 

3.5 Spesifikasi model 

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan diestimasi. 

Spesifikasi model penelitian yang merepresentasikan permasalahan yang diteliti, adalah 
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penting dalam SEM. Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel laten eksogen yang 

muncul sebagai variabel bebas (independent) pada semua persamaan yang ada dalam 

model. Dalam penelitian ini variabel eksogen adalah website usability, information quality, 

reliability, responsiveness, assurance dan personalization. Selain itu terdapat variabel 

endogen yang merupakan variabel terikat (dependent). Dalam penelitian ini variabel 

endogen yaitu attitudinal loyalty. 

Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat 

diamati atau sering kita sebut sebagai indikator. Variabel teramati merupakan indikator atau 

ukuran dari variabel laten eksogen maupun variable endogen. 

Model struktural menggambarkan hubungan-hubungan yang ada di antara variabel-

variabel laten. Adapun model struktural dalam penelitian ini adalah 

 

Gambar 3.1 Path Diagram 

Sumber Ilustrasi Penggambaran Model Menggunakan AMOS21 

 

IV. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Olx.co.id yang sebelumnya Tokobagus.com adalah suatu perusahaan yang kegiatan 

usahanya menyelenggarakan sebuah situs yang bertindak sebagai media perantara 

periklanan yang meneruskan informasi iklan dari penjual kepada calon pembeli melalui 

situs www.Olx.co.id dan merupakan situs online classified terbesar di Indonesia. 
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4.2 Uji validitas dan reliabilitas 

Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel 
Laten 

Indikator 
Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kriteria 
Construct 
Reliability 

Variance 
Extract 

Kesimpulan 

Website 
Usability 

US1 0,790 Valid 

0,883 0,654 Reliabel 
US2 0,886 Valid 

US3 0,822 Valid 

US4 0,730 Valid 

Information 
Quality 

IQ1 0,863 Valid 

0,957 0,788 Reliabel 

IQ2 0,899 Valid 

IQ3 0,919 Valid 

IQ4 0.912 Valid 

IQ5 0,898 Valid 

IQ6 0,833 Valid 

Reliability 

REL1 0,905 Valid 

0,935 0,781 Reliabel 
REL2 0,865 Valid 

REL3 0,863 Valid 

REL4 0,902 Valid 

Responsiveness 

RES1 0,869 Valid 

0,925 0,675 Reliabel 

RES2 0,867 Valid 

RES3 0,897 Valid 

RES4 0,905 Valid 

RES5 0,898 Valid 

RES6 0,916 Valid 

Res 7 -0,005 
Tidak 
Valid 

Assurance 

ASS1 0,830 Valid 

0,939 0,794 Reliabel 
ASS2 0,899 Valid 

ASS3 0,887 Valid 

ASS4 0,945 Valid 

Personalization 

PERS1 0,807 Valid 

0,889 0,728 Reliabel PERS2 0,851 Valid 

PERS3 0,899 Valid 

Attitudinal 
Loyalty 

ATL1 0,878 Valid 

0,928 0,721 Reliabel 

ATL2 0,865 Valid 

ATL3 0,919 Valid 

ATL4 0,772 Valid 

ATL5 0,802 Valid 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Mic. Excel 2010 

Berdasarkan 4.1 diatas, indikator RES7 yang memiliki factor loading dibawah 0,05 

sehingga harus dilakukan penghapusan untuk indikator RES7, berikut hasil setelah 

dilakukan penghapusan. 
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Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Setelah Penghapusan 

Variabel 
Laten 

Indikator 
Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 
Loading 

Kriteria 
Construct 
Reliability 

Variance 
Extract 

Kesimpulan 

Website 
Usability 

US1 0,790 Valid 

0,883 0,654 Reliabel 
US2 0,886 Valid 

US3 0,822 Valid 

US4 0,730 Valid 

Information 
Quality 

IQ1 0,863 Valid 

0,957 0,788 Reliabel 

IQ2 0,899 Valid 

IQ3 0,919 Valid 

IQ4 0.912 Valid 

IQ5 0,898 Valid 

IQ6 0,833 Valid 

Reliability 

REL1 0,905 Valid 

0,935 0,781 Reliabel 
REL2 0,865 Valid 

REL3 0,863 Valid 

REL4 0,902 Valid 

Responsiveness 

RES1 0,869 Valid 

0,959 0,796 Reliabel 

RES2 0,866 Valid 

RES3 0,897 Valid 

RES4 0,905 Valid 

RES5 0,898 Valid 

RES6 0,916 Valid 

Assurance 

ASS1 0,830 Valid 

0,939 0,794 Reliabel 
ASS2 0,899 Valid 

ASS3 0,887 Valid 

ASS4 0,945 Valid 

Personalization 

PERS1 0,807 Valid 

0,889 0,728 Reliabel PERS2 0,851 Valid 

PERS3 0,899 Valid 

Attitudinal 
Loyalty 

ATL1 0,877 Valid 

0,928 0,721 Reliabel 

ATL2 0,867 Valid 

ATL3 0,919 Valid 

ATL4 0,772 Valid 

ATL5 0,801 Valid 
Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan Mic. Excel 2010 

Dari hasil tabel 4.2 di atas, menunujukkan bahwa variabel teramati dalam penelitian 

ini memiliki nilai factor loading  mencapai ≥ 0,70 setelah satu variabel RES7 dibuang, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas variabel teramati terhadap variabel latennya 

adalah valid karena memenuhi kriteria dari validitas. 

 Selain itu, tabel 4.2 juga menunujukkan bahwa semua nilai construct reliability (CR) ≥ 

0,70, dan semua nilai variance extracted (VE) ≥ 0,50. Secara keseluruhan dapat dikatakan 

bahwa nilai reliabilitas model pengukuran (measurement model) ini adalah baik dan dapat 
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disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan sebagai observed variable mampu 

menjelaskan variabel laten yang dibentuknya. 

4.3 Goodness of fit 

Tabel 4. 3 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

GOF Tingkat Kecocokan Hasil Perhitungan Kesimpulan 

Absolute –Fit Measures 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,00 (good fit) 5,229 
Poor 

Fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0,161 
Poor 

Fit 

Incremental Fit Measure 

CFI 

CFI≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

0,708 Poor Fit 

 

 

Tabel 4.3 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari CMIN/DF, 

RMSEA dan CFI menunjukkan model keseluruhan mengindikasikan kriteria poor 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). 

4.4 Hasil Analisis Model 
Tabel 4.4 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi p Kesimpulan 

1    US        ATL 0,357 *** H1 Didukung data 

2   IQ            ATL 0,135 *** H2 Didukung data 

3   REL       ATL -0,062 0,132 H3 Tidak didukung 

data 

4 RES        ATL 0,423 *** H4 Didukung data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut.  

1. Website Usability berpengaruh secara positif terhadap Attitudinal Loyalty. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis pertama diperoleh nilai 

estimasi 0,357 dengan nilai p-value ***. Nilai estimasi positif dan nilai probabilitas < 

0,05. Dengan demikian, Website Usability memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikasi terhadap Attitudinal Loyalty dan hipotesis didukung data. 

2.  Infromation Quality berpengaruh secara positif terhadap Attitudinal Loyalty. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis pertama diperoleh nilai 

estimasi 0,135 dengan nilai p-value ***. Nilai estimasi positif dan nilai probabilitas < 

0,05. Dengan demikian, Infromation Quality memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikasi terhadap Attitudinal Loyalty dan hipotesis didukung data. 

3.  Reliability berpengaruh secara positif terhadap Attitudinal Loyalty. Berdasarkan hasil 

dari pengujian data untuk hipotesis pertama diperoleh nilai estimasi -0,062 dengan 

nilai p-value 0,132. Nilai estimasi negatif dan nilai probabilitas >0,05. Dengan 

demikian, Reliability memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap 

Attitudinal Loyalty dan hipotesis tidak didukung data. 

4.  Responsiveness berpengaruh secara positif terhadap Attitudinal Loyalty. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis pertama diperoleh nilai 

estimasi 0,423 dengan nilai p-value ***. Nilai estimasi positif dan nilai probabilitas < 

0,05. Dengan demikian, Responsiveness memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikasi terhadap Attitudinal Loyalty dan hipotesis didukung data. 

5.  Assurance berpengaruh secara positif terhadap Attitudinal Loyalty. Berdasarkan 

hasil dari pengujian data untuk hipotesis pertama diperoleh nilai estimasi 0,054 

dengan nilai p-value 0,135. Nilai estimasi positif dan nilai probabilitas >0,05. Dengan 

demikian, Assurance memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap 

Attitudinal Loyalty dan hipotesis tidak didukung data. 

6.  Personalization berpengaruh secara positif terhadap Attitudinal Loyalty. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data untuk hipotesis pertama diperoleh nilai 

estimasi 0,119 dengan nilai p-value 0,04. Nilai estimasi positif dan nilai probabilitas < 

0,05. Dengan demikian, Personalization memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikasi terhadap Attitudinal Loyalty dan hipotesis didukung data. 

5 ASS        ATL 0,054 0,135 H5 Tidak didukung 

data 

6 PERS        ATL 0,119 0,04 H6 Didukung data 

(Lanjutan) 
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V. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengam menggunakan analisis SEM 

menunjukkan dari enam hipotesis penelitian yang diajukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Website Usability terbukti berpengaruh positif  terhadap Attitudinal Loyalty. 

2. Information Quality terbukti berpengaruh positif  terhadap Attitudinal Loyalty. 

3. Pengaruh positif Reliability terhadap Attitudinal Loyalty tidak terbukti di dalam 

penelitian ini.  

4. Responsiveness terbukti berpengaruh positif  terhadap Attitudinal Loyalty. 

5. Pengaruh positif Assurance terhadap Attitudinal Loyalty tidak terbukti di dalam 

penelitian ini. 

6. Personalization terbukti berpengaruh positif  terhadap Attitudinal Loyalty. 

5.2 Saran 

Penelitian ini tentu saja jauh dari kata sempurna dan tentunya masih memiliki berbagai 

keterbatasan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa yang 

akan datang. Oleh karena itu, berikut ini beberapa saran yang memungkinkan yang dapat 

diberikan untuk pihak Olx.co.id dan penelitian selanjutnya, antara lain : 

1. Berdasar hasil rata-rata antar dimensi, Website Usability menunjukkan angka yang 

sangat baik. Dengan demikian, agar konsumen tidak membutuhkan banyak scrolling, 

pihak manajerial Olx.co.id dapat mempertimbangkan pada kolom search pelanggan 

dapat langsung ter direct melalui kata kunci yang ingin dicari oleh konsumen. 

2. Dimensi Information Quality  menunjukkan hasil yang baik. Dengan demikian, pihak 

manajerial Olx.co.id hendaknya menyaring informasi produk akurat yang ditampilkan 

oleh para penjual dengan menambahkan fasilitas testimoni sehingga dapat diketahui 

reputasi penjual dan untuk meminimalisir terjadinya penipuan. 

3. Selain itu, dalam penelitian ini responsiveness menujukkan angka yang cukup baik 

pada hasil rata-rata antar dimensi. Namun untuk menangani pengembalian produk 

dengan baik, pihak manajerial Olx.co.id perlu menambahkan fasilitas mengenai 

prosedur pengembalian barang yang dibuat semudah mungkin untuk dimengerti oleh 

konsumen dan fasilitas feedback dari konsumen. 

4. Dimensi Personalization menunjukkan hasil yang baik, untuk meningkatkan 

pembelian kembali melalui situs Olx.co.id, pihak manajerial harus menambahkan sub 

menu seperti ukuran, harga pada setiap kategori agar memudahkan konsumen 

melakukan pencari sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. 
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5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengganti objek penelitian, misalnya toko 

online yang menjual barang atau jasa. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan 

variabel yang lebih bervariasi namun tetap dalam ruang lingkup dimensi dari e-

service quality. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengganti dasar acuan jurnal 

yang memang jurnal mengenai e-commerce namun tetap terdapat variabel dimensi 

e-service quality. 

 

Daftar Kepustakaan 

Ahmadi, C., & Hermawan, D. (2013). E-Business & E-Commerce (1st ed.). Yogyakarta: CV 
Andi Offset. 

Alzola, L. M., & Robaina, V. P. (2005). SERVQUAL : Its Applicability in Electronic Commerce 

B2C, 12(4), 46–57. 

Andry, D. (2010). Majalah DM Beri Penghargaan untuk Website Terbaik. 1 November 2010. 
Retrieved September 20, 2013, from http://www.marketing.co.id/majalah-dm-beri-
penghargaan-untuk-website-terbaik/.  

Anwar, A. L. (2008). Analisis Pengaruh Pendukung Online Website Layanan Operator 
Seluler Pada Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Operator Seluler di Indonesia. 
Ekonomi & Bisnis, Vol. 2, No, 145–158. 

Bennett, R., & Rundle-Thiele, S. (2002). A comparison of attitudinal loyalty measurement 
approaches. Journal of Brand Management, 9(3), 193–209. 
doi:10.1057/palgrave.bm.2540069 

Berthalinabila, & Ichwan, S. (2012). Wow ! Olx.co.id  Raih Penghargaan Top Brand Situs E - 
Commerce Terbaik 2012 Lho ! 6 Agustus 2012. Retrieved September 20, 2013, from 
http://blog.Olx.co.id /blog/wow-Olx.co.id -raih-penghargaan-top-brand-situs-e-
commerce-terbaik-2012-lho/ 

Candra, A., & Dadang, H. (2013). E-Business & E-Commerce. (C. Putri, Ed.) (1st ed.). 
Yogyakarta: CV ANDI OFFSET. 

Carlson, J., & O’Cass, A. (2010). Exploring the relationships between e-service quality, 
satisfaction, attitudes and behaviours in content-driven e-service web sites. Journal of 

Services Marketing, 24(2), 112–127. doi:10.1108/08876041011031091 

Chuttur, M. (n.d.). Working Papers on Information Systems Overview of the Technology 
Acceptance Model : Origins , Developments and Future Directions, 9(2009). 

Ekonomi.kompasiana.com. (2013). Perkembangan Ecommerce di Indonesia. 15 Januari 

2013. Retrieved May 04, 2014, from 
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2013/01/15/perkembangan-ecommerce-di-
indonesia-524595.html 

Pengaruh Dimensi E-Service Quality..., Sukma Diasti Nuryaomi, Ma.-IBS, 2014



18 
 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis: A 

global perspective. Upper Saddle River, N.J: Pearson Education. 

Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modeling: guidelines for 
determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-
60 

Jones, T., & Taylor, S. F. (2007). The conceptual domain of service loyalty: how many 
dimensions? Journal of Services Marketing, 21(1), 36–51. 
doi:10.1108/08876040710726284 

Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). Manajemen Pemasaran (Ketiga Bel.). 

Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2011). E-Commerce 2011. England: Pearson Education 
Limited. 

Ling, L. E. S. (2011). The Study Of E-Service Quality, E-Satisfaction and E-Loyalty of 

Generation Y In Hong Kong : A Case of Taobao. The Hong Kong Polytechnic 
University. 

Lupioadi Rambat. (2013). Manajemen Pemasaran Jasa (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat. 

Malhotra, N. K. (2010). Marketing Research: An Applied Orientation. Upper Saddle River, 
NJ: Pearson/Prentice Hall. 

Masuki, & Ichwan, S. (2013). Olx.co.id  . com “ The Best Online Store .” 9 Maret 2013. 
Retrieved May 01, 2014, from http://www.antarabali.com/berita/35498/Olx.co.id com-
the-best-online-store 

Nistanto, R. K. (2014). Tokobagus Ganti Nama Jadi OLX Indonesia. 20 Mei 2014. Retrieved 
July 09, 2014, from 
http://tekno.kompas.com/read/2014/05/20/1027330/Tokobagus.Ganti.Nama.Jadi.OLX.I
ndonesia. 

Nyoman, B., & Ichwan, S. (2012). Olx.co.id  Raih Penghargaan Website Terbaik. 11 

Desember 2012. Retrieved September 20, 2013, from http://blog.Olx.co.id /blog/wow-
Olx.co.id -raih-penghargaan-top-brand-situs-e-commerce-terbaik-2012-lho/ 

Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, 63, 33. 
doi:10.2307/1252099 

Parasuraman, a. (2005). E-S-QUAL: A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service 
Quality. Journal of Service Research, 7(3), 213–233. doi:10.1177/1094670504271156 

Rabbai, R. A.-Q. (2013). Investigating the Impact of E-CRM on Customer Loyalty: A Case of 
B2B in Zain Company in Jordan. 

Pengaruh Dimensi E-Service Quality..., Sukma Diasti Nuryaomi, Ma.-IBS, 2014



19 
 

Semuel, A., & Semuel, M. (2015). APJII : penguna internet di Indonesia terus meningkat, 

15–16. 

Strauss, J., El-Ansary, A., & Frost, R. (2006). E-Marketing. New Jersey: Pearson Prentice 
Hall. 

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: ALFABETA. 

Swaid, S. I., & Wigand, R. T. (2007). Key Dimensions of E-commerce Service Quality and Its 
Relationships to Satisfaction and Loyalty 1 Introduction, (3), 414–428. 

Swaid, S. I., & Wigand, R. T. (2009). Measuring The Quality Of E-Service : Scale 

Development and Initial Validation, 10(1), 13–28. 

Valens, R. (2012). 2012 , Pengguna Internet di Indonesia Tembus. 12 Desember 2012. 
Retrieved September 28, 2013, from 
http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/article/apjii-at-media/133/2012-pengguna-
internet-di-indonesia-tembus-63-juta.html 

Wijanto Setyo Hari. (2008). Structural Equation Modeling. Graha Ilmu. 

Wikipedia. (2014a). Perdagangan elektronik. 25 April 2014. Retrieved May 04, 2014, from 
http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik 

Wikipedia. (2014b). Olx.co.id . 8 April 2014. Retrieved May 04, 2014, from 
http://id.wikipedia.org/wiki/Olx.co.id  

Wolfinbarger, M., & Gilly, M. C. (2003). eTailQ: dimensionalizing, measuring and predicting 
etail quality. Journal of Retailing, 79(3), 183–198. doi:10.1016/S0022-4359(03)00034-4 

Yasser, P., & Enricko, L. (2013). Dalam 5 tahun terakhir, jumlah pengguna internet 
Indonesia naik 430 persen (GRAFIK). 13 Maret 2013. Retrieved May 04, 2014, from 
http://id.techinasia.com/dalam-5-tahun-terakhir-jumlah-pengguna-internet-indonesia-
naik-430-persen-grafik/ 

Zeithaml, V. A. (2002). Service Quality Delivery Through Web Sites : A Critical Review of 

Extant Knowledge, 30(4), 358–371. doi:10.1177/009207002236911 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Dimensi E-Service Quality..., Sukma Diasti Nuryaomi, Ma.-IBS, 2014




