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Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi ini sudah menyentuh 

seluruh kalangan termasuk masyarakat umum, pemerintah, dan bisnis. Keadaan 

ini menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya persaingan bagi semua 

kalangan yang khususnya dalam hal ini adalah para pelaku bisnis. 

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi juga membuat keadaan 

pasar semakin dinamis, mengharuskan para pelaku bisnis untuk terus-menerus 

berimprovisasi dan berinovasi dalam mempertahankan para pelanggannya. E-

Service Quality dirancang sebagai perluasan dari kemampuan suatu situs untuk 

memfasilitasi kegiatan belanja, pembelian, dan distribusi secara efektif dan 

efisien.  Penelitian ini mengkaji pengaruh E-Service Quality terhadap minat 

pembelian produk busana muslim di Lazada Indonesia. Penelitian ini dilakukan 

kepada mahasiswa muslim di daerah Yogyakarta yang pernah mengakses 

produk busana muslim di situs Lazada Indonesia melalui website atau aplikasi 

smartphone sebagai responden dengan cara memberikan kuesioner kepada 

mahasiswa muslim di daerah Yogyakarta tersebut. Metode yang digunakan 

adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi, dan uji hipotesis, 

koefisien korelasi (R), dan koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian e-

service quality terhadap minat beli konsumen diperoleh nilai koefisien korelasi 

(R) sebesar 0,548 ini berarti bahwa korelasi antara variabel independen (e-

service quality) dengan variabel dependen (minat beli konsumen) memiliki 

korelasi keeratan kuat sebesar 0,548. Sementara hasil uji hipotesis 

menunjukkan bahwa t hitung (6,740 ) > t tabel (1,982) yang artinya Ha diterima 

dan Ho ditolak yang berarti e-service quality berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen. 

 Kata Kunci : E- Service Quality, Minat Beli Konsumen, Produk Busana  
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ABSTRACT 
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The development of information and telecommunication technology has been touched 

all circles including the general public, government, and business. This situation 

becomes one of the factors of creating competition for all circles, especially in this case 

is the business. The development of information technology and telecommunications 

also makes the market more dynamic, requiring business people to constantly 

improvise and innovate for retaining customers. E-Service Quality is designed as an 

extension of a site's ability to facilitate effective, efficient, effective shopping, 

purchasing and distribution activities. This research was purposed to find out the 

Influence of E-Service Quality toward purchase intention Muslim fashion products in 

Lazada Indonesia. This research is conducted to Muslim students in Yogyakarta who 

have accessed Moslem fashion product in Lazada Indonesia website through website 

or smartphone application as respondents by giving questionnaire to Muslim student 

in Yogyakarta. The methodology used is descriptive analysis, classical assumption test, 

regression test, and hypothesis test, The correlation coefficient (R), and the coefficient 

of determination (R2). The result of e-service quality toward purchase intention 

obtained correlation coefficient value (R) of 0,548 That means the correlation between 

the independent variables (e-service quality) and the dependent variable (purchase 

intention) has a strong correlation of 0.548. The result of hypothesis test show that t 

count (6,740)> t table (1,982) which means Ha accepted and Ho rejected which means 

e-service quality have an influence on Purchase Intention. 

Keyword : E- Service Quality, Purchase Intention, Muslim Fashion. 
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PENDAHULUAN 

 Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi ini sudah menyentuh 

seluruh kalangan termasuk masyarakat umum, pemerintah, dan bisnis. Keadaan ini 

menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya persaingan bagi semua kalangan yang 

khususnya dalam hal ini adalah para pelaku bisnis. Perkembangan teknologi informasi 

dan telekomunikasi juga membuat keadaan pasar semakin dinamis, mengharuskan para 

pelaku bisnis untuk terus-menerus berimprovisasi dan berinovasi dalam 

mempertahankan para pelanggannya. 

Meningkatnya minat konsumen untuk melakukan kegiatan pembelian secara 

online (online shopping) membuat banyak perusahaan dan penjual memasarkan 

produknya melalui media Internet. Pada awal perkembangan online retailing, 

keberadaan website dan harga yang rendah diyakini sebagai kunci keberhasilan online 

shop Namun ketiadaan instrumen fisik dan interaksi face-to-face antara penjual dengan 

pembeli mengharuskan perusahaan untuk dapat membuktikan bahwa perusahaan 

mereka layak untuk dijadikan pilihan bagi konsumen yang ingin membeli suatu 

produk, yakni dengan lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. 

Kualitas pelayanan merupakan kunci utama untuk berupaya menggaet hati 

masyarakat guna memikat minat masyarakat agar bisa dijadikan sebagai konsumen 

pada perusahaannya. Kualitas pelayanan yang baik membutuhkan sumber daya 

manusia yang baik pula sehingga perusahaan rata-rata memiliki standar khusus dalam 

rekrutmen karyawannya. Dalam melaksanakan dibidang Online Retailing perlu adanya 

pemahaman mengenai aspek-aspek yang menciptakan peluang, serta bagaimana 

pemasaran dan pelayanan yang baik bagi perusahaan. 

Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada 

persepsi pelanggan. Hal ini berarti bahwa kualitas yang baik bukanlah berdasarkan 

persepsi penyediaan jasa, melainkan berdasarkan persepsi pelanggan. E-service quality 

merupakan instrumen yang penting dalam mengembangkan keunggulan kompetitif di 



 

online retailing. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memberikan pelayanan yang 

berkualitas tinggi kepada konsumen. Penilaian terhadap baik dan buruknya kualitas 

pelayanan bergantung pada penilaian konsumen selama proses memperoleh layana dari 

perusahaan.  

Dalam perspektif islam pada  e-service quality  harus terdapat nilai-nilai islami 

diterapkan dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Sikap kejujuran, amanah, 

dan profesionalisme harus penuh dengan komitmen. Selain itu tidak melupakan akhirat 

ketika sedang menjalankan bisnisnya tidak boleh terlalu menyibukkan dirinya semata-

mata untuk mencari keuntungan materi dengan maksimal tetapi bertujuan juga untuk 

mencari ridha Allah semata, serta pelayanan yang diberikat diharapkan memberikan 

maslahah bagi masyarakat banyak. 

Minat beli menurut Kotler (2009), adalah suatu keinginan yang muncul dari dalam 

diri seorang atau yang diberikan dari seorang pencetus dalam keputusan pembelian, 

dimana orang tersebut yang pertama kali mengusulkan gagasan kepada orang lain 

untuk membeli suatu produk atau jasa. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rendi Maulana dan Kezia Kurniawati pada 

tahun 2014 menyebutkan bahwa e-service quality berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen. Serta e-service quality pada website tersebut sudah dinilai baik oleh 

pelanggan.  Faktor keandalan, desain situs web, privasi, dan layanan pelanggan 

dipercaya mampu memberikan dampak yang positif dan berpengaruh bagi minat beli 

konsumen. 

Lazada Indonesia adalah perusahaan retail online berbasis website ataupun 

aplikasi mobile yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, 

buku, mainan anak dan perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan, 

peralatan rumah tangga, dan perlengkapan traveling, olah raga bahkan perlengkapan 

muslim. Sejak berdiri pada tahun 2012 Lazada sudah semakin berkembang, 

perkembangan mereka ditunjukan dengan semakin bervariasinya barang yang dijual, 



 

tampilan website yang semakin menarik, peluncuran aplikasi untuk smartphone hingga 

iklan di televisi yang cukup sering ditayangkan. Perkembangan ini juga dapat dirasakan 

ketika bertanya kepada kerabat mengenai retail online ini yang hampir semua berminat 

dan bahkan berbelanja di Lazada Indonesia. 

Tabel 1.1 

Prospek Belanja Online di Indonesia Tahun 2015 
 

  

 

 

 

 

 

Sumber : http://swa.co.id/bmi-research-pasar-belanja-online-di-tahun-2015-

semakin-menarik 

 Industri fashion telah berkembang pesat pada saat ini di berbagai kota-kota 

besar. Hal ini dibuktikan dengan munculnya toko ritel pakaian jadi yang sangat 

menjamur dengan pesat. Menjalankan bisnis pada industri clothing tidak hanya dengan 

mendirikan sebuah toko ritel berupa distro, factory outlet, atau boutique namun dapat 

juga secara online. Perkembangan ini tentunya tidak luput dari minat masyarakat yang 

semakin tertarik dengan berbelanja busana melalui online shop, namun peneliti 

memilih meneliti mengenai produk busana muslim di Lazada Indonesia, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan sampel mahasiswa yang berdomisil 

di Yogyakarta dengan mengambil judul “Pengaruh E- Service Quality Terhadap 

Minat Pembelian Produk Busana Muslim Di Kalangan Mahasiswa Muslim Di 

Lazada Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam”. 

 

 

No 

 

Industri 

 

 

Prospek 

1 Fashion 40% 

2 Gadget 11% 

3 Electronic 11% 

4 Kendaraan 5% 

5 Games 4% 

6 Groceries 4% 

7 Tiket & Hotel 2% 

http://swa.co.id/bmi-research-pasar-belanja-online-di-tahun-2015-semakin-menarik
http://swa.co.id/bmi-research-pasar-belanja-online-di-tahun-2015-semakin-menarik


 

TELAAH PUSTAKA 

 Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asydiki tahun 2013 yang berjudul 

“Pengaruh e-service quality pada customer loyalty dengan customer satisfaction 

sebagai variabel pemediasi (studi pada pengguna e-commerce di salatiga yang 

berniat loyal terhadap www.tokobagus.com)” penelitian ini Tujuan utama penelitian 

ini adalah untuk menguji E-Service Quality Terhadap Customer Loyalty yang 

Dimediasi oleh Customer Satisfaction. Penelitian ini menggunakan variabel dependen 

customer loyalty dengan customer satisfaction sebagai variabel pemediasi, sementara 

penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan variabel dependen minat beli 

konsumen, serta studi kasus yang dilakukan di website yang berbeda. Studi kasus 

penelitian ini di Tokobagus.com sementara penelitan yang dilakukan oleh penulis di 

Lazada Indonesia. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Jilan Rana Wijaya pada tahun 2016 yang 

berjudul “Pengaruh Online Marketing dan E- Service Quality Terhadap Customer 

Trust dan Dampaknya Terhadap Proses Keputusan Pembelian Konsumen pada 

Digitalisasi IWearzule”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah online 

marketing dan e-service quality berpengaruh pada proses keputusan pembelian 

konsumen pada digitalisasi Iwearzule melalui customer trust dan sekaligus menanalisis 

faktor-faktor yang paling dominan dalam mempengaruhinya. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terdapat dua variabel independen 

dan dependen, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya memiliki satu 

variabel independen dan dependen yaitu “e-service quality dan minat beli konsumen”. 

 

LANDASAN TEORI 

 E- Commerce 

E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses 

bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu 

melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi 



 

yang dilakukan secara elektronik. M. Suyanto (2003) mengatakan, e-commerce 

(EC) merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli 

barang atau jasa pada World Wide Web internet atau proses jual beli atau 

pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk 

internet . E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan (misalnya 

transaksi bisnis) secara elektronik melalui suatu jaringan (biasanya internet) 

dan komputer atau kegiatan jual - beli barang atau jasa (atau mentransfer uang) 

melalui jalur komunikasi digital. 

Service Quality 

 Kualitas layanan adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

konsumen. Fandy Tjiptono, (2011). Sedangkan menurut Kotler dan Keller 

(2009), kualitas layanan adalah “keseluruhan dari fitur dan karakteristik dari 

sebuah produk atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan”. Zeithaml (2006) dalam (Tjoanoto & Kunto, 2013) 

mengemukakan bahwa kualitas layanan atau service quality merupakan 

elemen kritis dari persepsi pelanggan akan produk jasa yang diterimanya. 

Khususnya dalam suatu produk yang murni jasa, service quality akan menjadi 

elemen yang dominan dalam penilaian pelanggan. 

 

 E-Service Quality 

Menurut Hoffman at al. (2006), e-service adalah jasa elektronik atau 

pelayanan elektonik yang dihubungkan melalui internet dan dapat membantu 

dalam penyelesaian masalah, tugas atau transaksi. E-service dapat digunakan 

oleh perseorangan, perusahaan, dan e-service lainnya dapat diakses melalui 

jaringan yang lebih luas dari pada jasa tradisional.  Menurut Bateson (2006), e-

service adalah suatu konsep bisnis yang dimana dikembangkan melalui e-

commerce yang dimana melakukan suatu hubungan pelayanan dengan 



 

pelanggan melalui suatu world wide web (www) dan juga melengkapi 

penjualan suatu produk dan jasa perusahaan tersebut. Sedangkan Layanan 

elektronik menurut Jeong (2007), merupakan layanan online yang tersedia di 

Internet, dimana transaksi yang valid untuk membeli dan menjual (pengadaan) 

adalah mungkin, sebagai lawan dari website tradisional, dimana hanya 

informasi deskriptif yang tersedia, dan tidak ada transaksi online adalah 

dimungkinkan. Rolland dan Freeman (2010) mendefinisikan e-service quality 

dimana sebuah website dapat memfasilitasi proses belanja, pembelian dan 

sampai ke tahap pengiriman barang dan jasa secara efektif dan efisien, serta 

menyimpulkan bahwa konsumen harus bergantung sepenuhnya pada teknologi 

informasi dalam kegiatan e-commerce mereka. Santos (2003) mendefinisikan 

service quality yang dilakukan pada e-commerce/online website (e -service 

quality) sebagai sebuah evaluasi dan penilaian keseluruhan oleh konsumen atas 

keunggulan dan pelayanan elektronik yang diberikan dan ditawarkan pada 

sebuah pasar digital.  

E-service quality merupakan Pelayanan yang diberikan pada 

konsumen jaringan Internet sebagai perluasan dari kemampuan suatu situs 

untuk memfasilitasi kegiatan belanja, pembelian dan distribusi secara efektif 

dan efisien. E-Service Quality merupakan gabungan kualitas layanan berbasis 

internet yang terdiri dari efficiency,fulfillment, system availability, privacy. 

Dimana pelanggan akan merasa lebih efisien di dalam melakukan transaksi dari 

sisi waktu maupun biaya, demikian pula ketersediaan informasi dan kelancaran 

transaksi menjadi pilihan pelanggan untuk bertransaksi melalui ketersediaan 

fasilitas system dan jaringan internet yang memadai serta adanya jaminan 

kerahasiaan data pelanggan (Kimora, 2013). 

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan empat dimensi 

pengukuran e-service quality yang diambil dari penelitian Kotler dan Keller. 



 

Menurut Kotler; Keller (2009:54) dalam (Maulana & Kurniawati, 2014), e- 

service quality dapat dinilai dari: 

a. Keandalan / Pemenuhan (Reliability) 

Keandalan adalah kemampuan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya 

dan akurat. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan tanpa  kesalahan.  

1) Produk yang datang dipresentasikan secara akurat melalui situs web atau 

aplikasi smartphone. 

2) Produk dikirimkan pada waktu yang diijinkan oleh perusahaan. 

b. Desain Situs Web ( Website Design ) 

Desain suatu halaman web adalah salah satu elemen penting untuk menarik 

perhatian pengunjung pada dunia web design. 

1) Situs web memberikan informasi mendalam. 

2) Situs tidak membuang waktu. 

3) Transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat pada situs web. 

4) Tingkat personalisasi situs tepat, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. 

5) Situs website mempunyai seleksi yang baik. 

c. Keamanan / Privasi (Privacy) 

Keamanan transaksi online untuk memastikan bahwa transaksi dan data pribadi 

konsumen terlindungi. 

1) Merasa bahwa privasi konsumen terlindung di situs ini. 

2) Merasa aman bertransaksi dengan situs web ini. 

3) Web cukup aman untuk transaksi. 

d. Layanan Pelanggan ( Customer Service) 

Customer service adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan 

kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang kepada kliennya dalam 

menyelesaikan masalah dengan memuaskan. 

1) Perusahaan bersedia dan siap merespon kebutuhan pelanggan. 



 

2) Ketika mempunyai masalah, situs web memperlihatkan minat yang tulus untuk 

menyelesaikannya. 

 

E-Service Quality dalam Islam 

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha 

yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk 

atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Menurut 

Didin Hafidudin dan Hermawan Kartajaya dalam (Hafidudin & Tanjung, 2003) 

menyatakan terdapat nilai-nilai islami yang harus diterapkan dalam memberikan 

pelayanan yang maksimal yaitu: 

1. Profesional (Fathanaah) 

Menurut Didin Hafidudin Profesional adalah bekerja dengan maksimal dan 

penuh komitmen dan kesungguhan. Seseorang yang bekerja sesuai dengan 

profesinya maka akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi orang lain. Selain itu 

tidak melupakan akhirat ketika sedang menjalankan bisnisnya tidak boleh terlalu 

menyibukkan dirinya semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan 

meninggalkan keuntungan akhirat. 

2. Jujur (Sidik) 

Jujur yaitu tidak pernah berdusta dalam melakukan segala kegiatan 

transaksi. Jujur adalah kesesuaian antara berita yang disampaikan dan fakta, antara 

fenomena dan yang diberitakan, sama halnya pada jual beli online yang dalam 

penulisan spesifikasi / deskripsi barang harus lah sesuai apa adanya. Tidak di lebih-

lebihkan, tidak menipu (Al-Kadzib) yaitu suatu sikap yang sangat mulia dalam 

menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu seperti praktek bisnis dan 

dagang yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu. 

3. Amanah 



 

Amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas 

dan kewajiban. Amanah berarti terpercaya dan bertanggung jawab. Amanah dapat 

diaplikasikan dalam bentuk pelayanan yang optimal 

dan ihsan (berbuat yang terbaik), termasuk yang memiliki pekerjaan yang 

berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat baik dalam bentuk nyata maupun 

berbasis online. 

4. Keramahan dan Kesopanan (Tabligh) 

Menurut Hermawan Kertajaya dalam (Kertajaya & Sula, 2006) “Tabligh 

artinya komunikatif dan argumentatif” Orang yang memiliki sifat tabligh akan 

menyampaikan dengan benar dan tutur kata yang tepat. Kesopanan dan keramahan 

merupakan inti dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. Dalam hal ini 

customer service pada pelayanan elektronik wajib memberikan pelayanan 

informasi dengan baik, ramah dan sopan dengan memakai tutur kata yang baik, 

sehingga menjadikan orang yang dilayani akan merasa puas. Selain itu melayani 

dengan rendah hati (khidmah) yaitu sikap ramah tamah, sopan santun, murah 

senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab. 

 

Minat 

Secara umum, pengertian minat adalah perhatian yang mengandung unsur-

unsur perasaan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang 

pada objek tertentu. Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertatik 

pada sesuatu objek atau menyenangi sesuatu objek. Menurut Crow and Crow minat 

adalah pendorong yang menyebabkan seseorang memberi perhatian terhadap 

orang, sesuatu, aktivitas-aktivitas tertentu. (Pengertian Minat Menurut Para Ahli, 

2012) 

Karateristik minat menurut Bimo Walgito : 

a. Menimbulkan sikap positif terhadap sesuatu objek. 

b. Adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari sesuatu objek itu. 



 

c. Mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan keinginan atau gairah 

untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya.  

Menurut Crow and Crow dalam (Pengertian Minat Menurut Para Ahli, 

2012) ada tiga faktor yang menimbulkan minat yaitu “Faktor yang timbul dari dalam 

diri individu, faktor motif sosial dan faktor emosional yang ketiganya mendorong 

timbulnya minat”. Pendapat tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Sudarsono, 

faktor-faktor yang menimbulkan minat dapat digolongkan sebagai berikut : 

1) Faktor kebutuhan dari dalam. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang 

berhubungan dengan jasmani dan kejiwaan. 

2) Faktor motif sosial, Timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong 

oleh motif sosial yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, 

perhargaan dari lingkungan dimana ia berada. 

3) Faktor emosional. Faktor ini merupakan ukuran intensitas seseorang dalam 

menaruh perhatian terhadap sesuat kegiatan atau objek tertentu. 

Berdasarkan dua pendapat diatas faktor yang menimbulkan minat ada tiga 

yaitu dorongan dari diri individu, dorongan sosial dan motif dan dorongan 

emosional. Timbulnya minat pada diri individu berasal dari individu, 

selanjutnya individu mengadakan interaksi dengan lingkungannya yang 

menimbulkan dorongan sosial dan dorongan emosional. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif, dengan menggunakan Kuesioner 

yang dilakukan pada Mahasiswa yang berdomisil di Yogyakarta. Dalam kajian ini, 

penulis menggunakan dua bagian sumber data, yaitu: data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari jawaban responden. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan dari literatur yang 

meliputi buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 



 

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah Uji Asumsi Klasik, Uji 

Regresi, dan Uji Hipotesis. 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah mahasiswa muslim yang 

berada di daerah Yogyakarta. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah 

Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebanyak 351.293 orang, 

sementara itu  Jumlah Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 108 orang, laki – 

laki sebanyak 53 orang dan perempuan sebanyak 55 orang. 

 

PEMBAHASAN 

 Hasil Analisis Deskriptif Variabel 

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden Terhadap E- service Quality 

Tanggapan Jumlah Persentasi(%) 

Sangat Baik 15 14 

Cukup Baik 75 69 

Kurang Baik 18 17 

Jumlah 108 100 

Sumber : Hasil Olah Data Primer 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap e-service quality di Lazada Indonesia dalam ketegori Sangat Baik 

yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 14%, diikuti ketegori Cukup Baik 

sebanyak 75 orang atau 69%. Sedangkan sisanya dalam kategori Kurang Baik 

sebanyak 18 atau 17%. Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukan bahwa 

tanggapan responden terhadap variabel e-service quality di Lazada Indonesia 

termasuk kategori Cukup Baik. 



 

Tabel 4.11 

Tanggapan Responden Terhadap Minat Pembelian Produk Busana Muslim 

di Lazada Indonesia 

Tanggapan Jumlah Persentasi(%) 

Sangat Berminat 13 12 

Cukup Berminat 77 71 

Kurang Berminat 18 17 

Jumlah 108 100 

Sumber : Hasil Olah Data Primer 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan 

responden terhadap minat pembelian pada produk busana muslim di Lazada 

Indonesia dalam ketegori Sangat Berminat yaitu sebanyak 13 orang atau 

sebesar 12%, diikuti kategori Cukup Berminat sebanyak 77 orang atau 71%. 

Sedangkan sisanya dalam kategori Kurang Berminat sebanyak 18 atau 17%. 

Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukan bahwa tanggapan responden 

terhadap variabel Minat Pembelian Pada Produk Busana Muslim di Lazada 

Indonesia termasuk kategori Cukup Berminat. 

 

 

 

 

 

 



 

Hasil Analisis Regresi  

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Regresi Model 1 

Variabel Koefisien Regresi Standar Error t hitung Sig. t 

E- Service Quality (X) 

Kontanta 

0,220 

2,952 

0,033 

2,299 

6,740 

1,284 

 

0,000 

0,202 

 

R 

Adjusted R Square 

0,548 

0,293 

   

R Square 0,300    

F 45,433    

Sig. F 0,000    

 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai t hitung sebesar 6,740 

dengan sig. t sebesar 0,00 (p <0,05), sehingga keputusannya  menerima Ha dan 

menolak Ho, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel e-sevice quality berpengaruh 

terhadap variabel minat beli konsumen. Sehingga hipotesis penelitian ini diterima. 

Koefisien korelasi (R) digunakan untuk meguji ada/tidaknya hubungan serta 

arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Dari hasil pengujian diperoleh nilai 

koefisien korelasi (R) sebesar 0,548 ini berarti bahwa korelasi antara variabel 

independen (e-service quality) dengan variabel dependen (minat beli konsumen) 

memiliki korelasi keeratan kuat sebesar 0,548. 

Koefisien determinasi (R²) digunakan sebagai alat analisis untuk 

menunjukkan besarnya kontribusi dari variabel independen (e- service quality) 

terhadap variabel dependen yaitu minat beli konsumen. Dari hasil pengujian 

diperoleh nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,300 yang berarti kontribusi 

varian yang diberikan oleh e-service quality terhadap minat beli konsumen adalah 



 

sebesar 30 % sedangkan sisanya 70 % dipengaruhi oleh varian lain diluar model. 

KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap e-service quality di Lazada Indonesia dalam ketegori Sangat Baik 

yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 14%, diikuti ketegori Cukup Baik 

sebanyak 75 orang atau 69%. Sedangkan sisanya dalam kategori Kurang Baik 

sebanyak 18 atau 17%. Berdasarkan kondisi tersebut, menunjukan bahwa 

tanggapan responden terhadap variabel e-service quality di Lazada Indonesia 

termasuk kategori Cukup Baik. 

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa tanggapan responden 

terhadap minat pembelian produk busana muslim di Lazada Indonesia dalam 

ketegori Sangat Berminat yaitu sebanyak 13 orang atau sebesar 12%, diikuti 

kategori Cukup Berminat sebanyak 77 orang atau 71%. Sedangkan sisanya 

dalam kategori Kurang Berminat sebanyak 18 atau 17%. Berdasarkan kondisi 

tersebut, menunjukan bahwa tanggapan responden terhadap variabel Minat 

Pembelian Pada Produk Busana Muslim di Lazada Indonesia termasuk kategori 

Cukup Berminat. 

Berdasarkan teori Hafidudin & Tanjung (2003) e- service quality dalam 

perspektif islam memiliki nilai-nilai keislaman sebagai berikut: 

a. Profesional (Fathanaah) 

Bekerja dengan maksimal dan penuh komitmen dan kesungguhan sehingga 

menghasilkan sesuatu yang baik bagi orang lain.  

b. Jujur (Sidik) 

Jujur yaitu tidak pernah berdusta dalam melakukan segala kegiatan 

transaksi. Jujur adalah kesesuaian antara berita yang disampaikan dan fakta, 

antara fenomena dan yang diberitakan, sama halnya pada jual beli online 

yang dalam penulisan spesifikasi / deskripsi barang harus lah sesuai apa 

adanya. Tidak di lebih-lebihkan, tidak menipu (Al-Kadzib)  



 

c. Amanah 

Amanah berarti terpercaya dan bertanggung jawab. Amanah dapat 

diaplikasikan dalam bentuk pelayanan yang optimal 

dan ihsan (berbuat yang terbaik), termasuk yang memiliki pekerjaan yang 

berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat baik dalam bentuk nyata 

maupun berbasis online. 

d. Keramahan dan Kesopanan (Tabligh) 

Dalam hal ini customer service pada pelayanan elektronik wajib 

memberikan pelayanan informasi dengan baik, ramah dan sopan dengan 

memakai tutur kata yang baik, sehingga menjadikan orang yang dilayani 

akan merasa puas. Selain itu melayani dengan rendah hati (khidmah) yaitu 

sikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun 

tetap penuh tanggung jawab. 

2. Dari hasil pengujian diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,548 ini 

berarti bahwa korelasi antara variabel independen (e-service quality) dengan 

variabel dependen (minat beli konsumen) memiliki korelasi keeratan kuat 

sebesar 0,548 dan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,300 yang berarti 

kontribusi varian yang diberikan oleh e-service quality terhadap minat beli 

konsumen adalah sebesar 30 % sedangkan sisanya 70 % dipengaruhi oleh 

varian lain diluar model. 
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