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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Pengaruh E-Service Quality terhadap Keputusan Pembelian Online 

 

Hasil analisis menggunakan Partial Least Square (PLS) menunjukkan bahwa 

variabel E-Service Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Online pada konsumen Guten.inc. Artinya, jika E-Service Quality yang 

meliputi kesesuaian produk,akses mudah menggunakan website, keamanan data diri 

konsumen terjamin, dan fungsi website yang maksimal sesuai dengan harapan 

konsumen, maka Keputusan Pembelian Online pada konsumen Guten.inc mengalami 

peningkatan. Hal ini juga berarti bahwa untuk meningkatkan Keputusan Pembelian 

Online yang meliputi kemantapan pada sebuah produk, kebiasaan mengulang pembelian 

online, kemudian memberikan rekomendasi kepada orang lain, dan juga akan 

melakukan pembelian ulang varian produk, Guten.inc perlu memperhatikan E-Service 

Quality yang akan diberikan konsumen apakah sudah baik dan maksimal atau belum di 

mata konsumen. Semaikin baik E-Service Quality di mata konsumen maka akan 

semakin tinggi juga Keputusan Pembelian Online terhadap produk yang ditawarkan 

oleh Guten.inc.  Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Ristiana 

Dian dan Effy Z. Rusfian (2013). 

 

5.2 Pengaruh E-Service Quality terhadap E-Satisfaction 

 

Hasil analisis menggunakan Partial Least Square (PLS) menunjukkan bahwa 

variabel E-Service Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap E-Satisfaction 

pada konsumen Guten.inc. Hal ini dapat diartikan, jika E-Service Quality meliputi 

kesesuaian produk,akses mudah menggunakan website, keamanan data diri konsumen 

terjamin, dan fungsi website yang maksimal sesuai dengan harapan konsumen, maka E-

Satisfaction yang dirasakan konsumen Guten.inc turut mengalami peningkatan. Maka 
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dari itu, pihak Guten.inc harus selalu meningkatkan E-Service Quality demi 

mendapatkan E-Satisfaction maksimal yang didalamnya meliputi layanan online yang 

diberikan, kepuasaan konsumen setelah melakukan pembelian produk secara online, 

pelayanan yang diberikan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh 

Anita Tobagus (2018). 

 

5.3 Pengaruh E-Satisfaction terhadap Keputusan Pembelian Online 

 

Hasil analisis menggunakan Partial Least Square (PLS) menunjukkan bahwa 

variabel E-Satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pembelian Online pada konsumen Guten.inc. Artinya, jika E-Satisfaction yang meliputi 

layanan online yang diberikan, kepuasaan konsumen setelah melakukan pembelian 

produk secara online, dan  pelayanan yang diberikan dirasa konsumen Guten.inc 

semakin tinggi, maka  Keputusan Pembelian Online yang meliputi kemantapan pada 

sebuah produk, kebiasaan mengulang pembelian online, kemudian memberikan 

rekomendasi kepada orang lain, dan juga konsumen Guten.inc akan melakukan 

pembelian ulang varian produk akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian sebelumnya oleh Adi Susanto (2018). 

 

5.4 Pengaruh E-Service Quality terhadap Keputusan Pembelian Online melalui 

E-Satisfaction 

 

Hasil analisis menggunakan Partial Least Square (PLS) menunjukkan bahwa 

nilai koefisien menunjukkan hasil positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

apabila E-Service Quality meliputi kesesuaian produk,akses mudah menggunakan 

website, keamanan data diri konsumen terjamin, dan fungsi website yang maksimal 

sesuai dengan harapan konsumen atau sudah dinilai baik maka tingkat E-Satisfaction 

meliputi kesesuaian produk, akses mudah menggunakan website, keamanan data diri 

konsumen terjamin, dan fungsi website yang maksimal sesuai dengan harapan 

konsumen, maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan dan akan memberi pengaruh 

terhadap Keputusan Pembelian Online pada konsumen Guten.inc. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa E-Satisfaction memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam 

memediasi hubungan antara E-Service Quality dengan Keputusan Pembelian Online 
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secara parsial pada konsumen Guten.inc. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

sebelumnya oleh Adi Susanto (2018). 

 


