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Abstrak – Globalisasi telah membawa dampak yang besar terhadap perkembangan teknologi informasi. Salah satu 

perkembangan teknologi informasi tersebut adalah penggunaan media internet oleh masyarakat. Sejalan dengah hal 

tersebut, penggunaan media internet dalam bisnis juga berkembang. Berbagai perusahaan telah menggunakan internet 

sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat untuk membeli produknya dan produk rekanannya.  Penelitian ini akan 

meneliti pengaruh Website Quality, Trust of Website, dan Trust of Product terhadap Purchase Intention. Penelitian ini 

dilakukan kepada 73 mahasiswa yang pernah melakukan pembelian melalui situs belanja online Lazada. Hasil Analisis 

regresi linear menunjukkan bahwa Trust of Website dan Trust of Product berpengaruh positif dan signifikan terhadap  

Purchase Intention, sedangkan Website Quality berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Purchase Intention. 

Temuan ini menyimpulkan bahwa kepercayaan pembeli terhadap suatu situs belanja online, termasuk produk-produk 

yang dijualnya, sangat penting bagi pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis online tersebut.  

 

Kata kunci – Website Quality, Trust of Website, Trust of Product, Purchase Intention, dan situs belanja Lazada  

 

I.  PENDAHULUAN 
 

Globalisasi memberikan peluang sekaligus 

ancaman terhadap suatu bisnis. Peluang yang ada 

akibat adanya globalisasi adalah terbukanya akses 

untuk melakukan ekspansi pasar, namun demikian hal 

ini juga mengandung suatu ancaman yang juga serius. 

Ancaman terbesar dari globalisasi adalah persaingan 

yang semakin ketat yang tidak hanya dengan 

perusahaan lokal saja, melainkan juga dengan 

perusahaan asing. Oleh karena itu perusahaan harus 

memikirkan segala cara agar dapat bersaing, 

mempertahankan posisinya dan memenangkan pangsa 

pasar. 

Globaliasi telah membawa dampak yang besar 

terhadap perkembangan teknologi informasi. Salah 

satu perkembangan teknologi informasi tersebut 

adalah penggunaan media Internet oleh masyarakat. 

Saat ini, telah banyak penyedia jasa layanan internet 

yang menyediakan layanan terhadap akses internet 

dengan biaya terjangkau dan kecepatan yang 

memadai. Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan 

media internet dalam bisnis juga berkembang. 

Berbagai perusahaan telah menggunakan internet 

sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat 

untuk membeli produknya dan produk rekanannya, 

melalui situs belanja online.    

Situs belanja online terus berkembang, 

khususnya di Indonesia. Situs-situs ini menawarkan 

berbagai kemudahan dalam berbelanja. Pembeli tidak 

perlu menghabiskan waktu untuk pergi dan 

mengunjungi berbagai toko dan lokasi tertentu 

lainnya. 

Dengan memanfaatkan media internet, pembeli 

dapat melakukan pengamatan dan perbandingan akan 

sautu produk dengan produk lainnya dengan mudah. 

Pada akhirnya, pembeli dapat memesan barang yang 

sudah diberi pemeriksaan yang teliti dalam suatu 

waktu tertentu. Tersedianya situs belanja online yang 

banyak, membuat persaingan yang cukup ketat di 

antara para perusahaan yang sudah memutuskan 

untuk merambah kepada penjualan produk produk 

mereka melalui internet. Pelanggan akan memilih, 

dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu 

berdasarkan perbandingan dan ulasan terhadap 

produk yang di inginkan untuk melakukan pembelian 

pada suatu situs belanja online. Bonsón Ponte et al. 

(2015) menyatakan bahwa meski media internet 

berkembang, masih banyak masyarakat yang belum 

memanfaatkan teknologi tersebut untuk melakukan 

pembelian online. Oleh karena itu diperlukan suatu 

pemahaman yang baik terkait hal-hal yang 

mempengaruhi keputusan pembelian online.  

  Penelitian terhadap keputusan pembelian produk 

terus berkembang dari masa ke masa. Hsu et al. 

(2015) menyatakan bahwa penelitian terkait pembeli 

produk secara online juga berkembang. Namun 

demikian, penelitian yang yang meneliti secara 

khusus mengenai alasan-alasan pembeli terus 

menggunakan situs belanja online terus menerus atau 

setia dalam melakukan pembelian online, masih 

terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini akan 
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menambah suatu temuan empiris terhadap penentu 

purchase intention pada suatu situs belanja online. 

Penelitian ini akan meneliti pengaruh Website 

Quality, Trust of Website, dan Trust of Product 

terhadap Purchase Intention di Lazada.com, yaitu 

suatu situs belanja yang cukup popular di kalangan 

anak muda dan mulai merambah ke semua usia. Situs 

belanja online Lazada memberikan berbagai ulasan, 

menawarkan perbandingan dan juga menjual produk 

produk yang ditawarkan. 

Lazada adalah perintis penjualan produk melalui 

e-commerce di beberapa negara dengan pertumbuhan 

tercepat di dunia yang menawarkan pengalaman 

belanja online cepat, aman dan nyaman. Produk 

produk yang ditawarkan pada situs online Lazada 

antara lain adalah elektronik, buku, mainan anak dan 

perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk 

kecantikan, peralatan rumah tangga, dan 

perlengkapan traveling dan olah raga. Situs belanja 

Lazada ini merupakan jaringan retail online 

internasional yang terus berkembang sejak 

diluncurkan pertama kali.  

Pada situs Lazada, perusahaan ini menyatakan 

bahwa mereka selalu berjuang untuk memberikan 

pelanggan yang terbaik termasuk dengan menawarkan 

beberapa pilihan dalam pembayaran, pengembalian 

gratis, layanan konsumen dan garansi komitmen. 

Selain menyatakan bahwa Lazada akan menyediakan 

produk yang berkualitas, mereka juga menyatakan 

bahwa perusahaan ini kedepannya akan terus 

memperluas jangkauan produk seperti 

kategori Fashion, Jam Tangan dan pilihan kualitas 

produk terbaik yang akan secara mudah dicari melalui 

beberapa klik pada mouse ataupun melalui sentuhan 

pada layar gadget. Kualitas situs atau Website quality 

akan terus dikembangkan sehingga perusahaan ini 

melalui Lazada.com mampu memberikan kualitas 

belanja online yang semakin mudah. Lalu untuk 

kedepannya, perusahaan ini melalui Lazada.com akan 

memberikan penawaran terbaru dan transaksi setiap 

harinya.  

 

Adapun model penelitian ini ditunjukkan pada 

gambar 1.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1.  Model Penelitian 

 

II. TINJAUAN TEORITIS 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh 

website quality, trust of website, dan trust of products 

terhadap purchase intention. Berikut ini akan 

disajikan beberapa teori dan konsep yang melatar-

belakangi pemilihan variabel-variabel dalam model 

penelitian.  

 

2.1. Hubungan Website Quality terhadap Purchase 

Intention 

 

 Transaksi pembelian secara online umumnya 

dilakukan dengan cara melakukan akses ke suatu situs 

belanja online. Oleh karena itu, kualitas dari website 

merupakan faktor penentu pertama terhadap 

ketertarikan pembeli untuk melihat lebih jauh website 

tersebut. Bila pembeli merasa bahwa website tersebut 

berkualitas, maka pembeli tersebut akan melakukan 

transaksi pembelian. 

 DeLone & McLean (2003) merangkum bahwa 

umumnya kualitas dari website dapat dibagi menjadi 

tiga dimensi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, 

dan kualitas layanan. Ketiga dimensi ini akan sangat 

menentukan ketertarikan pembeli untuk mengamati 

website dan pada akhirnya tertarik untuk bertransaksi 

pembelian. Berdasarkan argument tersebut, peneliti 

ingin menemukan suatu bukti empiris terhadap 

hubungan website quality terhadap purchase 

intention.   

 

2.2. Hubungan Trust of Website terhadap Purchase 

Intention 

 Website quality bukan merupakan faktor tunggal 

yang mempengaruhi keputusan pembelian online. 

Pembeli yang akhirnya melakukan transaksi 

pembelian adalah pembeli yang sudah percaya 

terhadap website tersebut (trust of website). Hsu et al. 

(2015) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap 

penjual, dalam hal ini adalah situs belanja online, 

akan menghilangkan keraguan atas ketidakpastian 

pada transaksi pembelian.  Hal ini juga sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wen 

(2010) yang menemukan adanya pengaruh positif dari 

trust terhadap pembelian produk melalui situs belanja 

online. 

 

C.  Hubungan Trust of Products terhadap Purchase 

Intention 

 

 Kepercayaan pembeli terhadap produk yang 

ditawarkan situs belanja online juga sangat 

menentukan keputusan pembelian. Seperti 

kebanyakan situs belanja online, obyek penelitian ini 

juga menjual berbagai produk dari rekanan. 

Website Quality 

Trust of Website 

Trust of 

Products 

Purchase 

Intention 

http://www.lazada.co.id/fashion-aksesoris/
http://www.lazada.co.id/watches/
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Kepercayaan pembeli terhadap situs belanja online 

akan juga ditentukan dari kepercayaan mereka 

terhadap kualitas produk yang ditawarkan. 

 

 

III. METODOLOGI 
 

Penelitian ini akan menguji pengaruh  website 

quality, trust of website, dan trust of products 

terhadap purchase intention suatu situs belanja online 

populer. Adapun persamaan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 Purchase Intention = f (website quality, trust of 

website,trust of products) 

 Penelitian ini akan hanya difokuskan kepada 

kalangan anak muda, dalam hal ini diwakili oleh 

mahasiswa. Mahasiswa memiliki gaya hidup yang 

berkembang untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Terutama, secara khusus untuk pola belanja secara 

online terus berkembang juga di kalangan mahasiswa 

dan juga mulai merambah ke semua kalangan usia. 

Oleh karena itu, mahasiswa dapat mewakili populasi 

anak muda yang berbelanja online. Sebanyak 86 

responden bersedia untuk mengisi kuesioner dengan 

lengkap. Namun setelah dilakukan pembersihan data, 

diperoleh hanya 73 data yang akan dianalisis lebih 

lanjut.   

 Pertanyaan dalam kuesioner akan dinilai dengan 

lima poin skala Likert, yaitu  

1: sangat tidak setuju,  

2: tidak setuju,  

3: Netral,  

4: setuju,  

5: sangat tidak setuju.  

 Pertanyaan terkait website quality dan purchase 

intention diadopsi dari penelitian Hsu et al. (2015) 

dengan sedikit penyesuaian agar lebih dipahami oleh 

mahasiswa sebagai responden. Sedangkan pertanyaan 

terkait trust of products diadopsi dari penelitian Kim 

et al. (2011).  

 Pada variabel website quality terdapat tujuh 

pertanyaan, pada variabel trust of website, trust of 

products, dan purchase intention, memiliki masing-

masing tiga pertanyaan. Adapun, butir-butir 

pertanyaan pada setiap variabel penelitian 

ditunjukkan pada tabel 1. 

 Setelah mendapatkan data dari responden, 

dilakukan uji reliabilitas. Ukuran reliabilitas 

kuesioner ditunjukkan oleh nilai Cronbach alpha. 

Pada tabel 2 disajikan nilai Cronbach alpha dari 

setiap variabel, untuk mengukur reliabilitasnya. Pada 

tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua variabel 

menunjukkan indikasi sangat reliabel (Cronbach 

alpha > 0.5). 
 

 

 

 

TABEL I 

VARIABLE DAN PERTANYAANNYA 
 

Website Quality 

 

1. Situs belanja ini sangatlah mudah untuk digunakan.  

2. Situs belanja ini sudah dirancang dengan baik untuk 

pengguna seperti saya. 

3. Situs belanja ini menyediakan informasi yang memadai. 

4. Situs belanja ini memberikan informasi terpercaya. 

5. Situs belanja ini menyediakan informasi terkini. 

6. Situs belanja ini menyediakan layanan yang dapat 

diandalkan. 

7. Situs belanja ini memberikan layanan yang cepat kepada 

konsumen. 

 

Trust of Website 

 

1. Saya sangat mempercayai situs belanja ini. 

2. Situs belanja ini dikenal dengan menepati janji dan 

komitmennya. 

3. Situs belanja ini selalu memikirkan kepentingan terbaik 

dari konsumen/ anggota/ member. 

 

Trust of Products 

 

1. Produk produk yang dijual di situs belanja ini memiliki 

integritas. 

2. Produk produk yang dijual di situs belanja ini dapat 

diandalkan. 

3. Produk produk yang dijual di Lazada dapat dipercaya. 

 

Purchase Intention 

 

1. Semampunya, saya ingin terus menggunakan situs 

Lazada untuk membeli produk. 

2. Saya berencana untuk terus menggunakan situs Lazada 

untuk membeli produk di masa depan. 

3. Besar kemungkinan bagi saya untuk terus terus 

membeli produk dari situs Lazada di masa depan. 

 
 

TABEL II 

NILAI CRONBACH ALPHA 

 

Variabel 

 

Cronbach 

Alpha 

1. Website Quality 

2. Trust of Website 

3. Trust of Product 

4. Purchase Intention 

0.753 

0.632 

0.820 

0.750 

 

                       N = 73 
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IV. HASIL 

 

 Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan persamaan 

matematika dan juga mengetahui signifikansi dari 

pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependennya. Sebelum menyajikan hasil analisis 

linear berganda, akan terlebih dahulu ditampilkan 

hasil uji normalitas. Adapun uji tersebut data dapat 

dilihat pada gambar 2. Dari gambar tersebut dapat 

dilihat bahwa sebaran residual menyebar rata di 

sepanjang garis diagonal. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa data berdistibusi normal. 

 Hasil analisis regresi linear dapat dilihat pada 

tabel 3. Ketiga variabel independen, yaitu website 

quality, trus of website, dan trust of products akan 

dilihat pengaruhnya terhadap variabel purchase 

intention. Adapun, batas dari variabel dikatakan 

memiliki pengaruh yang signifikan jika nilai 

probability (p-value) ≤ 0.05.  

 
Gambar. 2.  Plot Distribusi Residual 

 

 TABEL III 

HASIL ANALISIS REGRESI LINEAR 

(STANDARDIZED BETA COEFFICIENTS) 
 

Variabel Tanda 

Koefisien 

Standardized 

Coefficient 

Statistical 

Significance 

1. Website 

Quality (WQ) 

2. Trust of 
Website (TW) 

3. Trust of 

Product (TP) 
 

Positif 

 

Positif 
 

Positif 

0.055 

 

0.490 
 

0.292 

0.632 

 

0.000 
 

0.010 

R2 = 0.475   Adjusted R2 = 0.452 

Prob (F-statistics) = 0,000 F-statistics = 20,829  

 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa 

semua variabel independen berpengaruh positif 

terhadap purchase intention. Adapun persamaan 

matematika dari hasil analisis regresi berganda 

adalah: 

 

Purchase Intention: 0,055WQ + 0,490TW + 0,292TP 

 

 Meskipun semua variabel independen memiliki 

pengaruh positif terhadap variabel dependen, namun 

urutan pengaruh variabel independen, dari yang 

terbesar adalah variabel trust of website, trust of 

products, dan website quality. Dapat dilihat bahwa 

variabel trust of website dan trust of products 

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

purchase intention. (nilai statistical significance < 

0,05).  

 

 

IV. DISKUSI DAN PEMBAHASAN 

 

 Temuan dari penelitian ini sangat sejalan dengan 

hasil temuan penelitian sebelumnya. Pengaruh positif 

dari website quality, trust of website, dan trust of 

products terhadap purchase intention dalam 

penelitian ini akan menambah bukti empiris terkait 

faktor penentu keputusan pembelian secara online. 

Secara khusus, hasil penelitian ini menekankan 

pentingnya trust, baik itu terhadap website maupun 

terhadap produk yang ditawarkan dalam website 

tersebut, dalam mempengaruhi purchase intention. 

 Kepercayaan terhadap integritas dan kualitas 

website dan produk merupakan faktor penting dalam 

pembelian secara online. Pembelian produk melalui 

online terjadi karena adanya kepercayaan terhadap 

situs belanja online. Oleh karena itu, apabila pembeli 

merasa percaya, maka transaksi pembelian online 

akan terus terjadi pada website tersebut. Sebaliknya, 

jika pembeli merasa kurang percaya atau kepercayaan 

mereka tidak cukup terhadap suatu situs belanja 

online, maka hal ini tentunya akan menyebabkan 

berkurangnya transaksi pembelian online pada situs 

tersebut.  

 Secara khusus, hasil regresi linear berganda pada 

penelitian ini menunjukkan bahwa kaum muda, dalam 

hal ini diwakili oleh mahasiswa, telah memberikan 

hasil mengenai trust of website dan trust of products 

terhadap situs belanja online yang diteliti. Situs ini 

telah menunjukkan integritasnya sebagai situs belanja 

online, sehingga mendapatkan kepercayaan dari 

pembeli. Oleh karena itu, pertumbuhan bisnis situs 

belanja online ini dapat terus berkembang dan 

mendapat kepercayaan dari para pengguna dan 

pembeli barang melalui online. Untuk mendapatkan 
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kepercayaan yang tinggi dibutuhkan waktu yang 

cukup panjang. Dengan terus berupaya dalam 

meningkatkan kepercayaan pembeli, situs belanja 

online Lazada akan mendapatkan loyalitas dari 

pembeli. 

   

  

V.  KESIMPULAN 

 

 Trust of website dan trust of products 

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap purchase intention. Dalam hal membangun 

trust of website, suatu situs belanja online harus 

mendesain website-nya sedemikian rupa sehingga 

pembeli merasa aman dalam bertransaksi. Dalam hal 

ini, penyedia produk melalui pembelian online seperti 

Lazada harus memberikan rasa percaya kepada 

pembeli melalui website yang mereka buat. Melalui 

sistem kerja yang profesional, beberapa cara atau 

metode dalam pembayaran, dan juga cara Lazada 

merespon akan keluhan pelanggan, keterlambatan 

pengiriman barang dan beberapa kendala yang lain. 

Tak hanya itu, situs belanja online Lazada harus lebih 

selektif dalam memilih rekan bisnis yang menjual 

produk mereka pada situs belanja online lazada. 

Kualitas dan spesifikasi barang yang dijual juga 

haruslah tepat karena kepercayaan terhadap situs 

belanja online dapat berkurang apabila produk yang 

diterima pembeli tidak sesuai dengan keinginan dan 

harapan para pembeli.  

 Pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi 

keputusan pembelian berikutnya. Maka dari itu, pihak 

situs belanja online Lazada harus memperhatikan 

produk produk yang disediakan, sehingga memenuhi 

harapan ataupun melebihi harapan dari para 

konsumen. Kedepannya, situs belanja online Lazada 

dapat mempertahankan dan meningkatkan rasa 

percaya konsumen dengan produk produk yang 

ditawarkan dengan bermitra dengan perusahaan yang 

seiring dengan waktu mendapatkan kepercayaan dan 

terbukti terpercaya yang telah memproduksi produk 

produk berkualitas dan yang dapat diandalkan.  

 Walaupun tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan, website quality juga harus diperhatikan 

oleh situs belanja online. Tiga dimensi kualitas 

website, yaitu  kualitas sistem, kualitas informasi, dan 

kualitas layanan, yang dikemukakan oleh DeLone & 

McLean (2003), harus dapat ditunjukkan pada 

pembeli ketika sedang mengamati website atau 

memutuskan untuk melakukan pembelian. 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan, khususnya 

terkait jumlah sampel. Untuk penelitian selanjutnya, 

dapat melakukan replikasi pada jumlah sampel yang 

lebih besar. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan variabel-variabel lain. Sebagai contoh, 

Bonsón Ponte et al. (2015) juga menggunakan 

variabel perceived value atau nilai yang dirasakan, 

dan Amaro and Duarte (2015) menekankan 

pentingnya variabel perceived risk atau resiko yang 

dirasakan dan perceived relative advantage atau 

keuntungan relative yang dirasakan. Variabel 

moderasi juga bisa ditambahkan diantara variabel 

trust atau kepercayaan dan purchase intention atau 

niat pembelian. Sebagai contoh, Hsu et al. (2015) 

menggunakan variabel moderasi habit atau pola 

kebiasaan. 
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