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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujun untuk mengetahui Pengaruh E-Service Quality melalui E-

Satisfaction terhadap keputusan pembelian online Survey pada konsumen Guten.inc di tahun 

2018. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang terdiri 

dari E-Service Quality, sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

keputusan pembelian online. Jenis penelitian yang di gunakan adalah survey. Metode 

penentuan sempel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data 

dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan sekala likert. Alat analisis dalam penelitian ini 

menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) 

Variabel E-Service Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

online pada konsumen Guten.inc. (2) E-Service Quality berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap E-Satisfaction pada konsumen Guten.inc. (3) Variabel E-Satisfaction berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Online pada konsumen Guten.inc. (4) 

Variabel E-Service Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian 

online melalui E-Satisfaction pada konsumen Guten.inc. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

E-Service Quality mempengaruhi variabel E-Satisfaction sebesar 37.9%, Sedangkan untuk 

variabel keputusan pembelian online adalah 0,514. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

E-Service Quality mempengaruhi variabel keputusan pembelian online sebesar 51,4%. Nilai 

R Square adalah koefisien determinasi pada  konstruk endogen. Menurut Chin (2003) nilai R-

square sebesar > 0.67 (kuat), > 0.33(moderat) dan > 0.19(lemah). Berdasarkan data tersebut 

koefisien determinasi untuk variabel keputusan pembelian online tergolong moderat, dan 

koefisien determinasi untuk variabel E-Satisfaction tergolong moderat. 
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF E-SERVICE QUALITY THROUGH E-SATISFACTION 

ON PURCHASE ONLINE DECISIONS 

(Survey of Guten.inc consumers) 
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ABSTRACT 

 

 

 This study aims to find out the effect of E-Service Quality through E-Satisfaction on 

online purchasing decisions of Guten.inc consumers in 2018. The variables used in this study 

are independent variables consisting of E-Service Quality, while for the dependent variable in 

this research is an online purchasing decision. The type of research used is survey. The 

method of determining the sample used in this study was purposive sampling. Data was 

collected using a questionnaire with a Likert scale. The analytical tool in this study uses 

Partial Least Square (PLS). The results of this study indicate that (1) Variable E-Service 

Quality has a positive and significant effect on online purchasing decisions on consumers of 

Guten.inc. (2) E-Service Quality has a positive and significant effect on E-Satisfaction on 

Guten.inc consumers. (3) E-Satisfaction Variables have a positive and significant effect on 

Online Purchasing Decisions on Guten.inc consumers. (4) Variable E-Service Quality has a 

positive and significant effect on online purchasing decisions through E-Satisfaction on 

Guten.inc consumers. This shows that the E-Service Quality variable affects the E-

Satisfaction variable at 37.9%, while the online purchasing decision variable is 0.514. This 

shows that the E-Service Quality variable affects the online purchasing decision variable by 

51.4%. The value of R Square is the coefficient of determination in endogenous constructs. 

According to Chin (2003) the R-square value is> 0.67 (strong),> 0.33 (moderate) and> 0.19 

(weak). Based on these data the coefficient of determination for the online purchasing 

decision variable is moderate, and the coefficient of determination for the E-Satisfaction 

variable is moderate. 
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PENGANTAR 

 

Kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan dapat membawa dampak dan pengaruh 

yang signifikan pada meningkatnya permintaan akan berbagai jenis produk yang ditawarkan. 

Perusahaan - perusahaan yang termasuk dalam industri kecil, menegah maupun besar, yang 

merupakan salah satu dari sekian banyak pelaku dan penunjang kegiatan ekonomi di negeri 

ini, semakin dipacu untuk menggunakan teknologi yang maju sebagai senjata untuk tetap 

bertahan dan memenangkan persaingan yang kian hari kian ketat.  

Penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap 

dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi 

tersebut adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam 

perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan 

bisnis adalah dengan menggunakan e-commerce yaitu untuk memasarkan berbagai macam 

produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. E-commerce didefinisikan sebagai 

proses pembelian dan penjualan atara dua belah pihak di dalam suatu perusahaan dengan 

adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi melalui media internet. Saat ini pembaruan 

dalam e-service quality diperlukan untuk mencapai kepuasan pelanggan sehingga 

menimbulkan niat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian online. 

Guten.inc adalah perusahaan fashion brand lokal yang fokus utamanya bergerak pada 

produk berbahan dasar kulit  yang berdiri pada tahun 2011. Produk yang dijual berupa sepatu, 

dompet, ikat pinggang, sandal, jaket tas. Untuk memenuhi keinginan konsumen Guten.inc 

juga memproduksi produk selain kulit berupa celana, baju dan aksesoris berupa jam tangan, 

gelang, kalung ,cincin sehingga Guten.inc lebih menarik.  

Guten.inc memberikan pelayanan yang maksimal dan juga memiliki produk yang 

unik, berkualitas dan desain yang modern diminati oleh konsumen lokal para pengendara 

motor besar, mahasiswa, pekerja kantoran, maupun konsumen dari berbagai daerah 

dimancanegara, Guten.inc melayani pembuatan desain sesuai keinginan konsumen. 

Konsumen tidak harus jauh-jauh datang ke kota Bandung, untuk membeli produk. 

Konsumen Guten.inc dapat mengakses situs website untuk berbelanja, Guten.inc juga 

memanfaatkan media social di internet seperti Instagram dan facebook untuk melakukan 

kegiatan bisnisnya. Brand fashion lokal seringkali dipandang sebelah mata kualitasnya oleh  

masyarakat yang belum banyak mengetahui kualitas produk tersebut. Maka dari itu, 

perusahaan melakukan penjualan produknya melalui media internet baik melalui  website  

maupun media sosial seperti  Instagram  dan  facebook. Salah  satu tujuan penjualan dengan 

media internet adalah agar masyarakat cepat mengenal produk tersebut dan juga mengetahui 

keunggulan dan keunikan produk yang ditawarkan sehingga dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. 

Keputusan pembelian menurut Kotler (2008) 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.  

E-Service Quality merupakan instrumen yang penting dalam mengembangkan 

keunggulan kompetitif di online retailing (Oliveria Roth & Gilland, 2002).  Zeithaml et al. 

(2002) menyatakan definisi kualitas layanan online dalam interaksinya dengan website adalah 

suatu tingkat sebuah website secara efektif 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. Penilaian terhadap baik dan buruknya kualitas pelayanan 

bergantung pada penilaian konsumen selama proses memperoleh layanan dari perusahaan.  

E-Satisfication menurut Flavian & Guinaliu (2006) adalah  keadaan afektif pelanggan  



kepada website yang didapat dari evaluasi semua aspek yang menyusun relasi pelanggan. 

Kotler (2008) mendefinisikan customer satisfaction sebagai hasil yang dirasakan oleh 

konsumen atas kinerja perusahaan yang sesuai dengan harapan mereka sementara.  

Berdasarkan persepsi dan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh E-Service Quality melalui E-Satisfaction terhadap 

keputusan pembelian online (Survey pada Konsumen Guten.inc)”, sehingga nanti yang 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan usulan suatu pemecahan masalah meningkatkan 

keuntunga pada persaingan bisnis dengan menggunakan e-commerce. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh e-service quality melalui e-satisfaction terhadap keputusan pembelian 

online. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode survey. Menurut Sugiyono 

(2012) pengertian metode survey adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

angket sebagai alatpenelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data 

yangdipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut,sehingga 

ditemukankejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel,sosiologis maupun 

psikologis. Penelitian ini dilakukan pada konsumen Guten.inc 

 

Objek Penelitian 

Obyek penelitian  hanya dilakukan terhadap konsumen online Guten.inc 

menggunakan data kontak personal konsumen Guten.inc agar penelitian optimal. 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012) definisi populasi adalah sebagai berikut, populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

konsumen Guten.inc yang membeli produk melalui situs online. 

2. Sampel 

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

Sugiyono (2012). Apabila peneliti ingin melakukan penelitian dalam populasi yang besar 

sedangkan peneliti memilki kendala waktu, dana, dan sumber daya lain yang terbatas 

jumlahnya, maka penggunaan sampel akan menghemat sumber daya tersebut. Pemilihan 

desain sampel yang baik, penelitian akan memperoleh data yang akurat dengan tingkat 

kesalahan yang relatif rendah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian 

konsumen Guten.inc yang membeli produk melalui situs online. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  dengan  metode  non probabilty 

sampel yang memberikan peluang  atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam penelitian ini penulis mengambil 

sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknikini merupakan teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya setiap subjek yang diambil dari 

populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu Sugiyono 

(2013). Kriteria sampel dari penelitian ini adalah sebagian konsumen Guten.inc yang berusia 

lebih dari 18 tahun atau sudah dianggap dewasa serta dapat membuat keputusan secara 



mandiri dan sebagian konsumen Guten.inc yang pernah membeli produk melalui situs online 

minimal satu kali atau lebih. 

4. Besaran Sampel 

Menurut Arikunto (2006) mengatakan bahwa “apabila subjeknya kurang dari seratus, 

lebih baik diambil semua sehingga penelitianya merupakan populasi. Tetapi, jika jumlah 

subjek besar, dapat diambil antara 10 - 15% atau 15 - 25% atau lebih. ”Pendapat tersebut 

sesuai menurut Roscoe dalam Sugiyono  (2013) “ ukuran sampel yang layak dalam penelitian 

adalah antara 30 sampai dengan 500.” Dalam penelitian ini populasinya besar dan tidak 

terbatas. Selain itu jumlah populasi tidak diketahui. Menurut Arikunto (2006) jumlah sampel 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

  
      

  
 

 

Keterangan:  

n = jumlah sampel  

Z =  harga standar normal (1,976)  

P =  estimator proporsi populasi (0,5)  

d =  interval atau penyimpangan (0,10)  

q =  1-p 

Jadi besar sampel dapat dihitung sebagai berikut: 

 

          
                  

      
       dibulatkan menjadi 100 responden. 

 

Jadi, untuk mengantisipasi adanya kuesioner yang hilang atau rusak, dan 

menghindari kesamaan data dengan peneliti sebelumnya jumlah sampel yang akan 

disebarkan dalam penelitian ini berjumlah 125 kuesioner. 

 

Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer. Menurut Sugiyono (2013) 

sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan 

data. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah data mengenai variable-variabel 

yang berhubungan dengan variabel yang diteliti yang didapat langsung dari responden. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuisoner, 

yaitu dengan memberikan pertanyaan langsung dengan para responden mengenai pengaruh 

pengaruh e-service quality melalui e-satisfaction terhadap keputusan pembelian online pada 

konsumen Guten.inc. Kuisioner disebarkan secara langsung bertemu dengan responden dan 

menggunakan google form. 

 

Skala Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala 

Likert.Skala Likert adalah untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial Sugiyono (2012). 

 

 

 

 



Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Mengukur 

validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan 

total skor konstruk variabel. Maka suatu data dikatakan sah atau valid berdasarkan hasil 

pengukuran nilai yang sudah didapatkan, apabila nilai signifikansi α ≤ 0,05, maka suatu 

variabel dianggap valid.  

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau setabil dari waktu ke waktu, Ghozali 

(2011). Pengukuran reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara one shot atau pengukuran sekali saja. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban 

pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,6 Ghozali (2011).  

 

Metode Analisis Data 

1. Metode Statistik Deskriptif  

Metode Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesismpulan berlaku untuk umum dan generalisasi Sugiyono (2011). 

Metode ini digunakan untuk mejelaskan variable – variable dalam penelitian ini.Dalam 

penelitian ini analisis deskriptif berupa identitas responden yang meliputi deskriptif 

konsumen mengenai E-Service Quality yang dapat mempengaruhi Keputusan 

PembelianOnline yang dimediasi oleh E-Satisfication pada konsumen Guten.inc. 

Skala Interval merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak 

tertentu dengan jarak antar kategorinya sama Ghozali (2011). Kelas Interval dengan jumlah 

kelas sama dengan 5, dapat dihitung sebagai berikut : 

 

Interval =  

 

 

Interval =   
   

 
 0.80 

 

Adapun kategori dari masing – masing interval adalah sebagai berikut tabel 3.5 : 

Tabel 3.5 

Skala Interval 

Interval 

Indikator 

E-Service Quality E-Satisfaction 
Keputusan 

Pembelian Online 

1,00 s/d 1,79 Sangat Tidak Baik Sangat Tidak Puas Sangat Rendah 

1,80 s/d 2,59 Tidak Baik Tidak Puas Rendah 

2,60 s/d 3,39 Netral Netral Netral 

3,40 s/d 4,19 Baik Puas Tinggi 

4,20 s/d 5,00 Sangat Baik Sangat Puas Sangat Tinggi 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 



2. Metode Statistik Kuantitaitf dengan PLS  

Menurut Abdillah & Jogiyanto (2009) PLS atau Partial Least Square adalah analisis 

persamaan structural (SEM) berbasis varian yang secara stimultan dapat melakukan 

pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural.  

Dalam PLS persoalan identifikasi model tidak menjadi masalah untuk model timbal balik, 

dan juga tidak mengasumsikan bentuk distribusi tertentu untuk skala variable. Variabel 

dikatakan memiliki pengaruh jika nilai signifikansinya < 0,05. 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Berdasarkan analisis deskriptif dari 105 responden didapatkan hasil sebagai berikut: 

1. E-Service Quality 

Untuk lebih jelas dapat dilihat Tabel 4.7 persepsi responden terhadap variabel promosi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Persepi Responden Variabel E-Service Quality 

Interval Kategori Jumlah Persentase 

1,00 s/d 1,79 Sangat Tidak Baik 0 0% 

1,80 s/d 2,59 Tidak Baik 1 1% 

2,60 s/d 3,39 Netral 12 11,4% 

3,40 s/d 4,19 Baik 58 55,2% 

4,20 s/d 5,00 Sangat Baik 34 32% 

Jumlah 

 

105 100% 
Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 Tersebut dapat dilihat bahwa dari 105 responden yang memberi 

tanggapan baik pada item-item pernyataan variabel E-Service Quality sebanyak 87,2% yang 

berasal dari kategori baik 55,2% dan sangat baik 32%.  

2. E-Satisfaction 

Untuk lebih jelas dapat dilihat Tabel 4.8 persepsi responden terhadap variabel E-

Satisfaction sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Persepsi Responden Variabel E-Satisfaction 

Interval Kategori Jumlah Persentase 

1,00 s/d 1,79 Sangat Tidak Puas 0 0% 

1,8 s/d 2,59 Tidak Puas 3 2,9%% 

2,60 s/d 3,39 Netral 17 16,2% 

3,40 s/d 4,19 Puas 49 46,7% 

4,20 s/d 5,00 Sangat Puas 36 34,3% 

Jumlah 

 

105 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut dapat dilihat bahwa dari 105 responden yang memberi 

tanggapan puas terhadap item-item pernyataan variabel E-Satisfaction sebanyak 81% yang 

berasal dari kategori puas 46,7% dan sangat puas 34,3%.  

 

 



Keputusan Pembelian Online 

Untuk lebih jelas dapat dilihat Tabel 4.9 persepsi responden terhadap variabel 

keputusan pembelian online sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9 

Persepsi Responden Variabel Keputusan Pembelian Online 

Interval Kategori Jumlah Persentase 

1,00 s/d 1,79 Sangat Rendah 0 0% 

1,8 s/d 2,59 Rendah 1 1% 

2,60 s/d 3,39 Netral 15 14,3% 

3,40 s/d 4,19 Tinggi 63 60% 

4,20 s/d 5,00 Sangat Tinggi 26 24,8% 

Jumlah 

 

105 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 tersebut dapat dilihat bahwa dari 105 responden yang memberi 

tanggapan tinggi pada item-item pernyataan variabel keputusan pembelian online sebanyak 

84,8% yang berasal dari kategori tinggi 60% dan sangat baik 24,8%.  

 

Hasil Uji Partial Least Square (PLS) 

1. Konstruk Diagram Jalur 

Diagram jalur hasil metode Partial Least Square (PLS) yang dihasilkan menggunakan 

program Smart PLS untuk seluruh konstruk tersaji pada gambar. Berdasarkan nilai loading 

faktor pada diagram jalur, diperoleh bahwa seluruh indikator memiliki nilai outer loading > 

0.5. Pada sebagian besar referensi bobot faktor sebesar 0,50 atau lebih dianggap memiliki 

validasi yang cukup kuat untuk menjelaskan konstruk laten. Indikator dengan loading  faktor 

yang  tinggi  memiliki  konstribusi  yang  lebih  tinggi  untuk menjelaskan konstruk latennya. 

Berdasarkan persamaan didapatkan bahwa seluruh variabel bernilai positif. Variabel E-

Service Quality memiliki pengaruh positif sebesar 0,616 terhadap E-Satisfaction. Variabel E-

Service Quality memiliki pengaruh positif terhadap variabel keputusan pembelian online  

sebesar 0,275 dan variable E-Satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap variabel 

keputusan pembelian online sebesar 0,514. Variabel E-Satisfaction memiliki pengaruh positif 

dalam memediasi hubungan antara E-Service Quality dengan Keputusan Pembelian Online 

sebesar 0,379 

2. Hasil Pendugaan Parameter 

Berdasarkan analisis PLS diketahui bahwa seluruh indikator memiliki nilai outer loading 

> 0.5  sehingga  dikatakan  signifikan, maka dapat  dikatakan  bahwa indikator yang  

digunakan merupakan pengukur yang baik dalam mengukur variabel penelitian. Hasil outer 

loading dapat dilihat pada Tabel berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil Outer Loading 

Variabel Indikator Outer Loading 

E-Service 

Quality 

X1.1 0,733 

X1.2 0,802 

X1.3 0,713 

X1.4 0,630 

E-Satisfaction 

Z1.1 0,791 

Z1.2 0,798 

Z1.3 0,728 

Z1.4 0,777 



Keputusan 

Pembelian 

Online 

Y1.1 0,644 

Y1.2 0,861 

Y1.3 0,787 

Y1.4 0,704 

Sumber : Lampiran hasil uji outer loading 

 

Berdasarkan Tabel 4.10, dapat dilihat seberapa besar hubungan antara indikator 

dengan variabelnya melihat nilai outer loading. Pada penelitian ini, seluruh nilai outer loading 

telah memenuhi syarat yaitu memiliki nilai lebih dari 0,6 Ghozali (2011) yang artinya setiap 

indikator memiliki makna dalam pembentukan variabelnya. 

 

3. Hasil Evaluasi Goodness of Fit Outer Model 

Convergent Validity 

Berdasarkan hasil uji Convergent validity dapat dilihat bahwa seluruh indikator dan 

variabel dinyatakan valid karena memiliki nilai AVE variabel  lebih  dari  0,5 dan outer  

loading pada  indikator berkisar antara 0,5 hingga 0,6 dianggap cukup  memadai  sehingga 

memenuhi  validitas  konvergen. Ringkasan hasil pengujian Convergent Validity bisa dilihat 

pada Tabel : 

Tabel 4.11 

Hasil nilai AVE (Average Variance Extracted) 

Variabel Average Variance Extracted (AVE) 

E-Service Quality 0,521 

E-Satisfaction 0,599 

Keputusan Pembelian 

Online 
0,568 

Sumber : Lampiran hasil uji convergent validity 

 

Berdasarkan hasil uji convergent validity dapat dilihat bahwa seluruh indikator dan 

variabel dinyatakan valid karena memiliki nilai AVE variabel lebih dari 0,5. 

 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Convergent Validity 

Variabel Indikator Outer Loading Keterangan 

E-Service 

Quality 

 

X1.1 0,733 Valid 

X1.2 0,802 Valid 

X1.3 0,713 Valid 

X1.4 0,630 Valid 

E-Satisfaction Z1.1 0,791 Valid 

Z1.2 0,798 Valid 

Z1.3 0,728 Valid 

Z1.4 0,777 Valid 

Keputusan 

Pembelian 

Online 

Y1.1 0,644 Valid 

Y1.2 0,861 Valid 

Y1.3 0,787 Valid 

Y1.4 0,704 Valid 

Sumber : Lampiran hasil uji outer loading 

 

Berdasarkan hasil uji convergent validity dapat dilihat bahwa seluruh indikator dan 

variabel dinyatakan valid karena memiliki nilai loading factor pada indikator berkisar antara 

0,5 hingga 0,6 dianggap cukup memadai sehingga memenuhi validitas konvergen. 



Discriminant Validity 

Discriminant Validity ditunjukkan dengan nilai cross  loading dengan  variabelnya  

harus  lebih  besar daripada korelasi terhadap variabel lainnya dalam model, ditunjukkan pada 

Tabel 4.13 : 

 

Tabel 4.13 

Nilai Cross Loading Hasil Pengujian Discriminant Validity 

Variabel 
E-Service 

Quality 

Keputusan 

Pembelian 

Online 

E-Satisfaction 

E-Service Quality 0,722   

Keputusan 

Pembelian Online 0,592 0,754 

 E-Satisfaction 0,616 0,684 0,774 

           Sumber : Lampiran hasil uji cross loading discriminant validity 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.13 menunjukkan bahwa seluruh variabel telah memilki 

discriminant validity yang baik karena telah memenuhi kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa 

indikator-indikator tersebut dapat menjelaskan variabelnya dengan baik dan indikator 

tersebut tidak mengukur variabel lain yang tidak berkorelasi dengan indikator tersebut. 

 

Composite Reliability 

Sebuah variabel laten dinyatakan reliable apabila nilai composite reliability-nya diatas 

0,6. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.14: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Composite Reliability 

 

Cronbach's Alpha Composite Reliability 

X 0,698 0,812 

Z 0,778 0,857 

Y 0,743 0, 839 

Sumber : Lampiran hasil uji composite reliability 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam 

penelitian  telah memenuhi persyaratan karena nilai dari Cronchbach Alpha dan Composite 

Reliability lebih besar dari 0,6. 

 

Hasil Evaluasi Goodness of Fit Inner Model 

Model struktural dapat dievaluasi dengan menggunakan nilai R square dimana nilai R 

square mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel 

dependen. Hasil pengujian goodness of fit dari inner model dapat dilihat pada Tabel 4.15 : 

 

 

 

 

 



Tabel 4.15 

Hasil Pengujian Goodness of Fit Inner Model 
 

 
 

Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai R-square untuk variabel E-Satisfaction 

adalah 0,379. Hal ini menunjukkan bahwa variabel E-Service Quality mempengaruhi variabel 

E-Satisfaction sebesar 37.9%, Sedangkan untuk variabel Keputusan Pembelian Online adalah 

0,514. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel E-Service Quality mempengaruhi variabel 

Keputusan Pembelian Online sebesar 51,4%,. Nilai R Square adalah koefisien determinasi 

pada  konstruk endogen. Menurut Chin (2003) nilai R-square sebesar > 0.67 (kuat), > 

0.33(moderat) dan > 0.19(lemah). Berdasarkan data tersebut koefisien determinasi untuk 

variabel keputusan pembelian online tergolong moderat, dan koefisien determinasi untuk 

variabel E-Satisfaction tergolong moderat. 

 

Berdasarkandari nilai R square variabel E-Satisfaction dan Keputusan Pembelian 

Online maka dapat ditentukan nilai Q² predictive relevance sebagai berikut : 

   

Q²   

= 

= 

 

1 – (1 - R1²) (1 – R2²) 

 =

= 

 

1 – (1 – 0,379) (1 – 0,514) 

 =

= 

 

0.865 (86.5%) 

 

Hasil dari perhitungan nilai Q² predictive relevance sebesar 0.865, artinya nilai 

observasi yang dihasilkan oleh model struktural memiliki relevansi prediksi yang layak 

digunakan dalam penelitian. Menurut Ghozali (2011) suatu konstruk memiliki relevansi 

prediksi yang baik apabila memiliki nilai Q²> 0. 

 

 

Uji Hipotesis 

 

Skor path coefficient untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan nilai alpha (α) 5% 

(0.05). Output pengujian hipotesis dapat dilihat pada lampiran. Hasil pengujian hipotesis 

dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut : 

 

Tabel 4.16 

Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Variabel R Square 

E-Satisfaction 0,379 

Keputusan Pembelian Online 0,514 

Sumber : Lampiran hasil uji composite reliability  

 
Hipotesis Statistik Path Coefficient T Statstics P vales Keterangan 

H1 

E-Service Quality → 

Keputusan Pembelian 

Online 

0,275 2,007 0,045 Significant 

H2 
E-Service Quality  → 

E-Satisfaction 
0,616 9,194 0,000 Significant 

H3 

E-Satisfaction → 

Keputusan Pembelian 

Online 

0,514 5,388 0,000 Significant 



Sumber : Lampiran hasil uji hipotesis pengaruh langsung dan tidak langsung 

 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa H1, H2, H3, H4, telah memenuhi 

kriteria yaitu nilai p values < 0.05 sehingga dapat dikatakan pengaruh antar variabel 

signifikan. Selain dilihat berdasarkan p values, untuk melihat sifat hubungan antar variabel 

dapat dengan melihat nilai path coefficient dan t statistik. Jika nilai path coefficient positif 

dan t statistic lebih besar dari t tabel yaitu 1.65870, maka sifat hubungannya adalah positif. 

 

Berdasarkan Tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa seluruh hipotesis memiliki nilai 

path coefficient yang positif dan t statistic lebih besar dari t tabel sehingga dapat dikatakan 

bahwa seluruh hubungan variabel bersifat positif dan signifikan. 

 

Hasil pengaruh tidak langsung atau mediasi dapat dilihat pada tabel, diketahui bahwa 

H4 memiliki nilai path coefficient yang positif dan t statistic lebih besar dari t tabel sehingga 

dapat dikatakan bahwa hubungan variabel bersifat positif dan signifikan. Hal ini menunjukan 

bahwa variabel E-Satisfaction memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam memediasi 

hubungan antara E-Service Quality dengan keputusan pembelian online secara parsial. 

 

 

PEMBAHASAN 

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). 

 

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 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 

H4 

E-Service Quality → 

E-Satisfaction → 

Keputusan Pembelian 

Online 

0,317 4,397 0.000 Significant 



setelah melakukan pembelian produk secara online, pelayanan yang diberikan. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Anita Tobagus (2018). 

 

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). 

 

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 secara parsial pada konsumen 

Guten.inc. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Adi Susanto 

(2018). 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasannya tentang pengaruh E-Service Quality 

melalui E-Satisfaction terhadap keputusan pembelian Online pada konsumen Guten.inc, 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. E-Service Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

Online pada konsumen Guten.inc. 

2. E-Service Quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap E-Satisfaction pada 

konsumen Guten.inc. 

3. E-Satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Online 

pada konsumen Guten.inc. 

4. E-Satisfaction memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam memediasi  hubungan 

antara E-Service Quality dengan Keputusan Pembelian Online pada konsumen 

Guten.inc. 

 

 

 

 

 

 



SARAN 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan 

saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan E-Service 

Quality, Keputusan pembelian online, E-Satisfaction sebagai variabel penelitian. Dalam 

penelitian ini mempunyai  keterbatasan    yaitu kurangnya waktu dalam melakukan 

penelitian, sehingga peneliti menggunakan metode survey menggunakan google form,  

sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan metode penelitian secara langsung, sehingga 

hasil penelitian yang diperoleh lebih lengkap. 

 

2. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan rekapitulasi data penelitian variabel e-service quality tentang Guten.inc, 

situs online Guten.inc mudah diakses mendapat penilaian terendah yaitu sebesar 3,83%, 

maka sebaiknya pihak Guten.inc melakukan pembenahan dan pembaharuan sistem agar 

situs online yang akan diakses konsumen lebih ringan dan efisien. Apabila Guten.inc 

cepat dalam melakukan penyelesaian masalah ini, maka kepuasaan konsumen dan 

keputusan pembelian online akan meningkat. 

 


