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 BAB II 

KAJIAN LITERATUR 

1.1 Kajian Induktif 

1.1.1 Penelitian Terdahulu 

 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti tentang pengaruh E-Service Quality melalui E-

Satisfaction terhadap Keputusan Pembelian Online (survey pada konsumen Guten.inc). 

Tabel 2.1 Komparasi Penelitian 

Peneliti  Objek  Metode Hasil 

Susanto (2018) Situs online 

Traveloka 

Regresi 

Linear 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa E-satisfication dan E-trust 

berpengaruh positif terhadap 

Repurchase    Intention 

 

Tobagus (2018) Situs online 

Tokopedia 

Regresi 

Linear 

Hasil dari penelitian yaitu E Service 

Quality berpangruh positif dan 

signifikan terhadap E Satisfication 

 

Dian &  

Rusfian (2013) 

Online shop 

Gasso Galore 

Path 

analysis 

Hasil dari penelitian menunjukan E 

Service Quality berpengaruh positif 

terhadap Repurchase Intention 

Melalui Customer Satisfication 

sebagai perantara. Sementara tidak 

ada pengaruh langsung dari E 

Service Quality Terhadap 

Repurchase Intention 
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1.1.2 Konsumen  

 

Konsumen menurut Kotler (2000) adalah semua individu dan rumah tangga 

yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi, setiap orang 

yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat dengan maksud untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk berbagai kepentingan tanpa 

memperdagangkannya kembali. 

 

Menurut Dewi (2013) konsumen adalah seseorang yang menggunakan produk 

dan jasa yang dipasarkan. Sedangkan keputusan konsumen adalah sejauh mana harapan 

para pembelian seorang konsumen dipenuhi atau bahkan dilebihi oleh sebuah produk. 

Jika harapan konsumen tersebut dipenuhi maka ia akan merasa puas, dan jika melebihi 

harapan konsumen, maka konsumen akan merasa senang. 

 

Konsumen dibagi menjadi dua kategori,yaitu konsumen personel dan konsumen 

organisasional. Konsumen personal adalah individual yang membeli barang dan jasa 

untuk digunakan sendiri, untuk penggunaan dalam rumah tangga, anggota keluarga dan 

teman. Sedangkan konsumen organisasional merupakan sebuah  perusahaan,agen 

pemerintah atau institusi profit maupun non-profit lainnya yang membeli barang, jasa 

dan peralatan lain yang dierlukan digunakan agar prganisasi tersebut dapat berjalan 

dengan baik. 

 

1.1.3 Perilaku Konsumen 

 

Perilaku konsumen pada hakikatnya untuk memahami “Mengapa konsumen 

melakukan dan apa yang mereka lakukan”. Schiffman & Kanuk (2004) mengemukakan 

bahwa studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang 

individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, 

uang, usaha, dan energi).  

 

Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari karena ia 

meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, dan 

keadaan sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari 
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bagaimana konsumen berperilaku dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

perilaku tersebut.  

 

Perilaku konsumen menurut Kotler & Keller (2007) adalah studi bagaimana 

individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan menempatkan 

barang, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. 

Model perilaku konsumen pemahaman terhadap perilaku konsumen bukanlah suatu hal 

yang mudah untuk dilakukan, karena terdapat banyak faktor yang berpengaruh dan 

saling interaksi satu sama lainnya, sehingga pendekatan pemasaran yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan harus benar-benar dirancang sebaik mungkin dengan memperhatikan 

faktor-faktor tersebut. Selain itu, para pemasar harus mampu memahami konsumen, dan 

berusaha mempelajari bagaimana mereka berperilaku, bertindak dan berpikir. Pemasar 

yang memahami konsumen akan memiliki kemampuan bersaing yang lebih baik. 

 

1.1.4 Keputusan Pembelian Online 

 

Pengertian Keputusan Pembelian Menurut Kotler (2008), keputusan pembelian 

adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari 

berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu 

produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga dan 

produk sudah yang sudah dikenal oleh masyarakat. Sebelum konsumen memutuskan 

untuk membeli, biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu yaitu, 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli atau 

tidak, perilaku pascapembelian. 

 

Belanja online adalah bentuk perdagangan elektronik yang digunakan pada 

transaksi business-to-business (B2B) dan business-to-consumer (B2C). Menurut 

Devaraj et al. (2003) keputusan membeli secara online dipengaruhi oleh efisiensi untuk 

pencarian (waktu cepat, mudah dalam penggunaan, dan usaha pencarian mudah), value 

(harga bersaing dan kualitas baik), dan interaksi (informasi, keamanan, load time, dan 

navigasi).  

Kemudahan dalam mencari informasi tergantung dari layout halaman web. Jika 

layout cukup jelas, waktu yang diperlukan untuk searching dapat dipersingkat. Usaha 
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untuk searching lebih mudah. Sehingga efisiensi meningkat, informasi pada halaman 

web dihubungkan dengan beberapa komponen teks atau grafis. Bagaimana dan dimana 

komponen akan diletakan mempengaruhi navigasi user dan interaksi antara user dengan 

halaman web.  

 

Ukuran komponen isi dan grafis mempengaruhi waktu loading. Liao & Cheung 

(2001) menyatakan bahwa network dengan kecepatan yang tinggi tidak secara 

signifikan mempengaruhi harapan untuk berbelanja melalui internet. Terlalu banyak 

grafis memerlukan memori yang besar dan membuat beberapa kesulitan untuk 

menampilkan halaman web. Dengan kata lain, menjadikan konsumen tidak senang. 

Bahkan untuk mengatasi kemacetan, meskipun tidak banyak membutuhkan memori 

konsumen menutup beberapa halaman web yang tidak diperlukan. 

 

Keputusan pembelian merupakan suatu tahapan proses dimana konsumen 

melakukan pembelian, sehingga keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku 

konsumen pada saat memutuskan untuk membeli. Perilaku konsumen merupakan 

respon psikologis yang kompleks, yang muncul dalam bentuk perilaku tindakan yang 

khas secara perseorangan yang langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan 

menggunakan produk, serta menentukan proses pengambilan keputusan dalam 

melakukan pembelian produk, termasuk dalam melakukan pembelian ulang Hasan 

(2009). Sehingga sangatlah jelas dari definisi tersebut bahwa keputusan pembelian 

merupakan bagian dari perilaku konsumen.  

 

Pola perilaku ketika akan melakukan pembelian online sebenarnya tidak jauh 

berbeda dengan pola diatas. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang mengubah pola 

perilaku tersebut dalam dunia online. Hal ini dikarenakan karakteristik dunia online 

yang serba cepat, mudah dalam memperoleh informasi dan bersifat global.  

 

Menurut Sarwono & Prihantono (2012), Perilaku yang berubah karena dampak 

transaksi online diantaranya :  

1. Cara memperoleh informasi produk atau jasa. 

2. Cara melakukan pembelian dari mana saja karena konsumen hanya cukup dengan 

membuka website perusahaan. 
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3. Hilangnya tatap muka langsung dengan pihak penjual.  

4. Cara menawar harga. 

5. Kemudahan dalam memperoleh barang yang dibeli  

 

Indikator keputusan pembelian  menurut Kotler (2007) indikator keputusan 

pembelian yaitu: 

1. Kemantapan pada sebuah produk  

Kualitas produk yang sangat baik akan membangun kepercayaan konsumen 

sehingga merupakan penunjang kepuasan konsumen. 

2. Kebiasaan dalam membeli produk  

Kebiasaan adalah pengulangan sesuatu secara terus-menerus dalam melakukan 

pembelian produk yang sama. 

3. Memberikan rekomendasi kepada orang lain  

Adalah memberikan kepada seseorang atau lebih bahwa sesuatu yang dapat 

dipercaya, dapat juga merekomendasikan diartikan sebagai menyarankan, mengajak 

untuk bergabung, menganjurkan suatu bentuk perintah. 

4. Melakukan pembelian ulang  

Pengertian pembelian ulang adalah individu melakukan pembelian produk atau jasa 

dan menentukan untuk membeli lagi, maka pembelian kedua dan selanjutnya 

disebut pembelian ulang. 

 

1.1.5 E-Service Quality 

 

Layanan elektronik atau E-Service adalah istilah yang sangat generik, biasanya 

mengacu pada penyediaan layanan melalui Internet, sehingga layanan elektronik bisa 

juga termasuk perdagangan internet, mungkin juga termasuk layanan non-komersial 

(online). Rowley (2006), mengungkapkan bahwa E-Service adalah perbuatan, usaha 

atau pertunjukan yang pengiriman di mediasi oleh teknologi informasi. Layanan 

elektronik tersebut meliputi unsur layanan e-tailing, dukungan pelanggan, dan 

pelayanan. 

 

Definisi ini mencerminkan komponen utama penyedia layanan, penerima 

layanan dan saluran pelayanan yaitu teknologi. Internet adalah saluran utama dari 
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layanan elektronik pengiriman sementara saluran klasik lainnya juga dipertimbangkan 

misalnya, call center. 

 

Untuk penjelasannya, E-Service merupakan gabungan antara pelayanan dan 

elektronik. E-Service adalah langkah yang tepat untuk mengatasi kesulitan dari 

pelayanan tradisional yang kendalanya sering ada di terbatasnya fasilitas dari 

perusahaan itu sendiri. Dari sisi keefiesianan waktu, E-Service bisa diakses lebih 

fleksibel bagi pelanggan dimanapun dan waktu respon dari perusahaan yang tergolong 

cepat, walaupun hingga saat ini baru sedikit yang melakukan e-service secara real time.    

 

Dikutip oleh Kotler & Keller (2007), dari sepuluh dimensi e-service quality yang 

di hasilkan dari penelitian sebelumnya ditemukan intisari kualitas layanan yang dilebur 

menjadi lima dimensi yang dikenal sebagai ESERVQUAL, yaitu:    

a.  Reliability (kehandalan), kemampuan melaksanakan layanan yang dijanjikan secara 

meyakinkan dan akurat. 

b.  Responsiveness (ketanggapan), kesediaan membantu pelanggan dan memberikan 

jasa dengan cepat. 

c.  Assurance (Jaminan), pengetahuan dan kesopanan serta kemampuan mereka 

menyampaikan kepercayaan dan keyakinan. 

d.  Empathy (Empati), kesediaan memberikan perhatian yang mendalam dan khusus 

kepada masing-masing pelanggan. 

e.  Tangibles (Benda berwujud), penampilam fasilitas fisik. 

 

Kualitas layanan pada lingkungan online menjadi sesuatu yang penting dalam 

penentuan kesuksesan atau kegagalan dari perdagangan elektronik. Voss et al. (2003) 

mendefinisikan layanan dalam lingkungan elektronik (e-service) sebagai “the delivery 

as service using new media such as the web”.Definisi tersebut berarti penyerahan jasa 

dengan menggunakan media yang baru yaitu web. Keberadaan bukti dari kualitas 

layanan atas penyerahan melalui website merupakan kesuksesan strategi yang sangat 

penting di bandingkan dengan harga murah dan keberadaan web Zeithaml et al. (2002).   

 

Menurut Zeithaml et al. (2002) menyatakan definisi kualitas layanan online 

dalam interaksinya dengan website adalah suatu tingkat sebuah website secara efektif 
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dan efisien memfasilitasi dalam hal berbelanja, melakukan pembelian dan proses 

penyerahan dari produk dan jasa.  

 

Penilaian kualitas website tidak hanya saat pengalaman selama melakukan 

interaksi dengan website tetapi juga interaksi setelah mendapatkan layanan. Zeithaml et 

al. (2002),  juga mengemukakan metode baru terkait kualitas pelayanan yang dilakukan  

pada  media  digital. Kualitas pelayanan elektronik (e-service quality) terdiri dari 4 

indikator  yang  terdiri  dari:  

a. Fulfillment yakni terkait sejauh mana penepatan janji perusahaan akan ketersediaan 

barang, dan juga terkait pengiriman  pesanan. 

b. Efficiency yaitu seberapa  mudah  dan  cepat  dalam mengakses dan  menggunakan  

website. 

c. Privacy yang menjadi  indikator  terkait  level  keamanan  dan juga  proteksi  terkait  

data  pribadi  konsumen. 

d. System availability terkait fungsi teknis pada website yang digunakan. 

 

1.1.6 E-Satisfaction 

 

Pengertian E-Satisfaction Menurut Anderson & Srinivasan (2003). E-

satisfaction digambarkan sebagai gratifikasi dari pelanggan yang berasal dari 

pengalaman pembelian nyata sebelumnya dengan perusahaan perdagangan elektronik 

tertentu. Sedangkan Flavian & Guinaliu (2006) menjelaskan e-satisfaction sebagai 

keadaan afektif pelanggan kepada website yang didapat dari evaluasi semua aspek yang 

menyusun relasi pelanggan.  

 

Konsumen online tidak hanya pengguna yang berinteraksi dengan website 

dengan menelusuri, mencari, memilih, membandingkan dan mengevaluasi produk tetapi 

juga pembeli online yang memesan produk online dan menunggu satu atau beberapa 

hari untuk menerima produk yang dipesan.  

 

Menurut Ranjbarian et al. (2012) terdapat 5 (lima) dimensi utama yang 

mempengaruhi e-satisfaction:  
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1. Convenience, online dapat menghemat waktu dan usaha dengan mempermudah 

mencari pedagang, menemukan barang, dan mendapatkan penawaran. Kenyamanan 

terkait dengan persepsi dari pelanggan sendiri yang terbagi menjadi 2, yaitu tentang 

dimensi kegunaan, dan manfaat dari aktivitas online shopping yang mereka lakukan 

dan persepsi tentang dimensi hedonis yang mengutamakan kenikmatan. 

Convenience dalam hal ini terdapat 3 hal yaitu shopping time, convenience, dan ease 

of browsing.  

2. Merchandising, informasi yang lebih kaya (kualitas lebih luas dan lebih tinggi) 

tersedia secara online untuk menghasilkan keputusan pembelian yang lebih baik dan 

tingkat e-satisfaction yang lebih tinggi. Faktor yang ditentukan ialah number of 

offerings, variety of offerings.  

3. Site design, bahwa desain situs web yang baik adalah tentang organisasi yang baik 

dan pencarian yang mudah. Termasuk tampilan layar yang tidak berantakan, jalur 

pencarian sederhana, dan presentasi yang cepat. Faktor yang ditentukan ialah 

navigation structure, web design & interface, fast presentation, dan updated 

information.  

4. Security, pembeli internet menekankan keamanan kartu kredit sebagai pertimbangan 

utama saat memutuskan untuk membeli barang secara online atau tidak. Faktor yang 

ditentukan ialah privacy, dan financial security.  

5. Serviceability, Umpan balik umum pada desain situs web, harga produk yang 

kompetitif, ketersediaan barang dagangan, kondisi barang dagangan, pengiriman 

tepat waktu, kebijakan pengembalian barang dagangan, dukungan terhadap 

pelanggan, konfirmasi e-mail atas pesanan pelanggan, kegiatan promosi adalah 

faktor-faktor yang mempengaruhi e-satisfaction. Faktor yang ditentukan ialah 

complaints redressal, customer support, return policy, purchase process, post 

service. 

 

Konsep kepuasan pelanggan menurut Richard (2005) adalah jika harapannya 

telah terpenuhi atau terlampaui. Menurut Hoffman dan Beteson kepuasan atau 

ketidakpuasan adalah perbandingan dari ekspektasi konsumen kepada persepsi 

mengenai interaksi jasa (Service Encounter) yang sebenarnya. 
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Menurut Kotler (2008) kepuasan pelanggan sebagai perasaan senang atau 

kecewa seseorang terhadap suatu produk setelah ia membandingkan hasil/prestasi 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil produk yang di harapkan. Jika 

kinerja memenuhi harapan, maka itu artinya pelanggan puas. Tetapi jika kinerja 

melebihi harapan pelanggan, maka hal ini berarti pelanggan puas atau sangat puas. 

 

Menurut Simamora (2001) kepuasan pelanggan adalah hasil pengalaman 

terhadap produk. Ini adalah sebuah perasaan pelanggan setelah membandingkan antara 

harapan (Prepurchase Expectation) dengan kinerja aktual (Actual Performance). 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan merupakan fungsi dari 

kesan kinerja dan harapan. 

 

Dalam rangka mengembangkan suatu mekanisme pemberian layanan yang 

memuaskan bagi pelanggan, maka perusahaan perlu mengetahui hal-hal berikut : 

1. Mengetahui apa yang pelanggan pikirkan tentang perusahaan, pelayanan yang 

diberikan perusahaan dan pesaing.  

2. Mengukur dan meningkatkan kinerja perusahaan.  

3. Mempergunakan kelebihan perusahaan dalam pemilihan pasar.  

4. Memanfaatkan kelemahan perusahaan dalam peluang pengembangan, sebelum 

pesaing memulainya.  

5. Membangun wahana komunikasi internal sehingga setiap personil mengetahui apa 

yang mereka kerjakan. 

6. Menunjukan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan pelanggan.  

 

Menurut Kotler & Amstrong (2001) kepuasan pelanggan dan profitabilitas 

perusahaan berhubungan erat dengan kualitas produk dan jasa, tingkat kualitas yang 

lebih tinggi akan menghasilkan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Faktor-faktor 

yang berhubungan dengan pelayanan:  

1. Jaminan, merupakan suatu jaminan yang ditawarkan perusahaan untuk harga 

pembelian atau mengadakan perbaikan terhadap produk atau jasa yang rusak setelah 

pembelian. 

2. Respon dari cara pemecahan masalah, merupakan sikap dari karyawan dalam 

menanggapi keluhan serta masalah yang dihadapi pelanggan.  
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Faktor-faktor yang berhubungan dengan pembelian: 

1. Pengalaman karyawan, merupakan semua hubungan antara pelanggan dengan 

karyawan khususnya dalam komunikasi yang berhubungan dengan pembelian. 

2. Kemudahan dan kenyamanan, yaitu segala kemudahan dan kenyamanan yang 

diberikan oleh perusahaan terhadap produk atau jasa yang dihasilkannya.  

Indikator E-Satisfication menurut Ribbink et al. (2014), e-satisfaction memiliki 

indikator sebagai berikut:  

1) Konsumen merasa senang terhadap layanan yang diberikan.  

2) Konsumen puas dengan layanan perusahaan.  

3) Konsumen merasa puas dengan keputusan pembelian melalui online.   

4) Konsumen merasa keputusan untuk membeli online adalah keputusan yang bijak. 

 

1.2 Kajian Empiris 

1.2.1 Pengaruh Antar Variabel dan Hipotesis 

 

1. Pengaruh E-Service Quality Terhadap Keputusan Pembelian Online 

Menurut Zeithaml et al. (2002) e-service quality adalah sejauh mana website 

dapat memfasilitasi pelanggan secara efektif dan efesien dalam membeli produk 

atau jasa, pembelian, dan sampai dengan pengiriman produk atau jasa. Penilaian 

kualitas website tidak hanya saat pengalaman selama melakukan interaksi 

dengan website tetapi juga interaksi setelah mendapatkan layanan (Zeithaml et 

al., 2002). Koufaris & Hampton (2002), membuktikan bahwa ada hubungan 

positif antara kontrol, manfaat, dan kemudahan yang dirasakan dalam 

menggunakan situs web. Jika ada perusahaan yang situs webnya mudah 

digunakan, bermanfaat, dan aman ketika digunakan konsumen cenderung akan 

melakukan pembelian pada situs web tersebut. Oleh karena itu jika konsumen 

medapatkan pengalaman yang baik saat bertransaksi secara online dan merasa 

yakin akan keamanannya ketika melakukan transaksi online ataupun belanja 

online di sebuah online shopping, maka konsumen cenderung untuk melakukan 

keputusan pembelian yang lebih tinggi. Dengan demikian berdasarkan teori 

diatas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu: 
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H1 : E-Service Quality berpengaruh Terhadap Keputusan 

Pembelian   Online. 

 

2. Pengaruh E-Service Quality Terhadap E-Satisfaction 

Layanan elektronik atau E-Service adalah istilah yang sangat generik, 

biasanya mengacu pada penyediaan layanan melalui Internet, sehingga layanan 

elektronik bisa juga termasuk perdagangan internet, mungkin juga termasuk 

layanan non-komersial (online). Flavian & Guinaliu (2006) menjelaskan e-

satisfaction sebagai keadaan afektif pelanggan kepada website yang didapat dari 

evaluasi semua aspek yang menyusun relasi pelanggan. Dengan demikian, 

Guten.inc memberikan kualitas pelayanan secara maksimal melalui media 

pemasaran mereka, sehingga konsumen merasa puas dengan pelayanan yang 

sudah diberikan dan kemudian dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan 

keputusan pembelianra secara online. Dengan demikian berdasarkan teori diatas 

dan penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu : 

 

H2 : E-Service Quality berpengaruh  Terhadap E- Satisfaction. 

 

3. Pengaruh E- Satisfaction Terhadap Keputusan Pembelian Online 

Menurut Anderson & Srinivasan (2003) , e-satisfaction digambarkan sebagai 

gratifikasi dari pelanggan yang berasal dari pengalaman pembelian nyata 

sebelumnya dengan perusahaan perdagangan elektronik tertentu. Menurut 

Devaraj et al. (2003). Keputusan membeli secara online dipengaruhi oleh 

efisiensi untuk pencarian (waktu cepat, mudah dalam penggunaan, dan usaha 

pencarian mudah), value (harga bersaing dan kualitas baik), dan interaksi 

(informasi, keamanan, load time, dan navigasi). Dengan demikian berdasarkan 

teori diatas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis ketiga pada penelitian ini 

yaitu : 

 

H3 : E-Satisfaction berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian Online. 
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4. Pengaruh E-Service Quality Terhadap Keputusan Pembelian Online melalui 

E-Satisfaction 

 

Menurut Voss et al. (2003),  layanan dalam lingkungan elektronik (e-service) 

sebagai “the delivery as service using new media such as the web”.Definisi 

tersebut berarti penyerahan jasa dengan menggunakan media yang baru yaitu 

web. Menurut Devaraj et al. (2003),  keputusan membeli secara online 

dipengaruhi oleh efisiensi untuk pencarian (waktu cepat, mudah dalam 

penggunaan, dan usaha pencarian mudah), value (harga bersaing dan kualitas 

baik), dan interaksi (informasi, keamanan, load time, dan navigasi). 

 

Menurut Anderson & Srinivasan (2003), e-satisfaction digambarkan sebagai 

gratifikasi dari pelanggan yang berasal dari pengalaman pembelian nyata 

sebelumnya dengan perusahaan perdagangan elektronik tertentu. Sehingga ada 

hubungan E Service Quality yang akan diberikan Guten.inc kepada konsumen 

terhadap Keputusan pembelian online melalui E-Satisfication. Dengan demikian 

berdasarkan teori diatas dan penelitian terdahulu, maka hipotesis keempat pada 

penelitian ini yaitu : 

 

H4 : E-Service Quality berpengaruh Terhadap Keputusan Pembelian 

online melalui E-Satisfaction. 

 

1.2.2 Kerangka Pemikiran 

 

                H1 

 

                                     H2                                                                H3  

                                                                                                                    H4 

 

 

Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Keputusan 
Pembelian Online 

E-Service Quality 

E- Satisfaction 
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Berdasarkan gambar 2.1, tinjauan landasan teori diatas, dan berdasarkan 

hipotesis yang telah di paparkan, diantaranya adalah E-Service Quality berpengaruh 

terhadap keputusan Pembelian online. E-Service Quality berpengaruh terhadap E-

Satisfaction. E-Satisfaction berpengaruh terhadap Pembelian online. E-Service Quality 

berpengaruh terhadap keputusan Pembelian online Melalui E-Satisfaction.  

 

 

 

 

 


