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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Analisis Deskriptif Responden Penelitian 

Analisis deskriptif terhadap responden penelitian dikenal juga dengan istilah 

analisis demografis karena menghasilkan informasi berupa gambaran mengenai 

responden yang ada didalam penelitian dipandang dari unsur demografisnya. 

 

Gambar 4.1. Pertanyaan Saringan 

 Gambar diatas menunjukkan bahwa seluruh responden didalam penelitian ini 

sudah pernah berbelanja di Blibli sehingga mereka memiliki kredibilitas untuk 

menjawab pernyataan yang ada didalam kuesioner penelitian. 
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Gambar 4.2. Intensitas Kosnumen Berbelanja di Blibli 

 Gambar diatas menunjukkan bahwa 34.8% responden sudah pernah 

berbelanja 2-3 kali di Blibli, 26.7% sudah pernah berbelanja 4-5 kali, 23.1% hanya 

pernah berbelanja sebanyak 1 kali, dan 23.1% berbelanja lebih dari 5 kali. 

 

Gambar 4.3. Domisili Responden 

 Gambar diatas menunjukkan bahwa seluruh responden didalam penelitian ini 

berasal atau berdomisili saat ini di daerah Jabodetabek atau daerah Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, dan Bekasi. 
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Gambar 4.4. Jenis Kelamin Responden 

 Gambar diatas menunjukkan bahwa 54.2% responden didalam penelitian ini 

berjenis kelamin laki-laki dan 45.8% responden lainnya memiliki jenis kelamin 

perempuan, artinya mayoritas responden didalam penelitian ini adalah laki-laki. 

 

Gambar 4.5. Usia Responden 

 Gambar diatas menunjukkan bahwa 52% atau mayoritas responden berusia 

dibawah 25 tahun, 32.6% responden berusia diantara 25-35 tahun, 10.3% responden 

berusia diantara 36 hingga 45 tahun, 4% berusia diantara 46-55 tahun, dan 1.1% 
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berusia diatas 55 tahun. Sehingga dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden 

didalam penelitian ini termasuk kedalam kategori remaja atau dewasa awal. 

4.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif untuk variabel penelitian didalam penelitian ini terdiri dari 

empat variabel utama yaitu organizational reputation, e-trust, e-satisfaction, dan e-

loyalty. 

4.2.1. Analisis Deskriptif Organizational Reputation 

Organizational reputation didalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

7 indikator utama, adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel organizational 

reputation adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Analisis Deskriptif Variabel Organizational Reputation 

Kode Pernyataan Mean Kategori 

OR1 
Blibli merupakan suatu perusahaan besar yang 

diketahui oleh masyarakat luas. 
2.623 Netral 

OR2 Saya merasa Blibli terkenal di kalangan masyarakat. 2.505 Tidak Setuju 

OR3 Saya merasa Blibli memiliki reputasi yang baik. 2.495 Tidak Setuju 

OR4 
Saya merasa Blibli adalah suatu perusahaan yang jujur 

dalam menjual produknya. 
2.498 Tidak Setuju 

OR5 
Saya merasa Blibli adalah suatu perusahaan yang 

transparan. 
2.531 Tidak Setuju 

OR6 
Saya merasa Blibli merupakan suatu perusahaan yang 

memiliki visi yang baik. 
2.527 Tidak Setuju 

OR7 
Saya merasa Blibli merupakan suatu perusahaan yang 

berkomitmen terhadap konsumennya. 
2.700 Netral 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 

 Tabel diatas menjelaskan mengenai hasil analisis deskriptif dari masing-

masing indikator yang membentuk atau mengukur variabel organizational reputation, 

adapun penjelasan mengenai masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 
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Indikator OR1 mendapatkan skor mean sebesar 2.623 yang termasuk kedalam 

kategori “Netral”, yang menandakan bahwa para responden merasa tidak yakin 

bahwa Blibli merupakan suatu perusahaan yang besar dan diketahui oleh masyarakat 

luas. Blibli meskipun perusahaan e-commerce yang memiliki dukungan yang luas 

sebagai suatu anak perusahaan dari PT Djarum, namun dalam kenyataannya 

dipandang oleh para responden tidak sebesar ataupun seterkenal perusahaan e-

commerce lainnya, hal ini menyebabkan sebagian besar dari mereka memutuskan 

untuk menjawab netral karena mereka tidak yakin bahwa Blibli dapat dikategorikan 

sebagai suatu perusahaan yang besar dan diketahui secara luas oleh masyarakat luas. 

Indikator OR2 mendapatkan skor mean sebesar 2.505 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa para responden tidak setuju bahwa 

Blibli adalah perusahaan yang terkenal di masyarakat. Para responden didalam 

penelitian merasa bahwa Blibli tidak memiliki popularitas yang besar didalam 

masyarakat, terutama jika dibandingkan dengan perusahaan e-commerce lainnya, hal 

ini sekaligus menunjukkan suatu fakta dari hasil studi yang dilakukan oleh iPrice 

yang menunjukkan bahwa hanya 15% penggunaan e-commerce yang menggunakan 

Blibli, artinya dapat disimpulkan bahwa menurut para responden, Blibli memiliki 

tingkat popularitas yang rendah di mata masyarakat. 

Indikator OR3 mendapatkan skor mean sebesar 2.495 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa para responden tidak setuju 

dengan pernyataan bahwa Blibli adalah perusahaan yang memiliki reputasi yang baik. 

Blibli memiliki reputasi sebagai salah satu perusahaan e-commerce yang memiliki 
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harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan produk yang berasal dari e-

commerce lainnya, namun hal tersebut disebabkan oleh komitmen dari Blibli untuk 

hanya menjual produk yang original atau asli sehingga harga jual produknya lebih 

besar dibandingkan produk dari e-commerce lainnya. Selain itu reputasi lain dari 

Blibli adalah variasi jumlah produk yang tidak sebesar e-commerce lainnya, sehingga 

terdapat reputasi bahwa Blibli adalah situs e-commerce yang memiliki produk yang 

tidak lengkap. Oleh karena itu tidak mengherankan jika mayoritas responden didalam 

penelitian ini merasa bahwa Blibli tidak memiliki reputasi yang baik, karena produk 

yang mahal dan variasi yang rendah. 

Indikator OR4 mendapatkan skor mean sebesar 2.498 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa para responden tidak merasa 

bahwa Blibli adalah perusahaan yang jujur dalam menjual produknya. Rendahnya 

pandangan konsumen terhadap tingkat kejujuran Blibli dalam menjual produknya 

disebabkan sebagian besar produk yang dijual di Blibli adalah produk yang berasal 

dari Blibli itu sendiri, artinya bukan dari vendor atau seller independen seperti 

Tokopedia ataupun Shopee, sehingga konsumen merasa bahwa Blibli tidak seperti 

marketplace pada umumnya karena sebagian besar produk dijual oleh Blibli itu 

sendiri. 

Indikator OR5 mendapatkan skor mean sebesar 2.531 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa para responden tidak merasa 

bahwa Blibli adalah perusahaan yang transparan. Senada dengan argumen didalam 

indikator sebelumnya, permasalahan didalam indikator ini juga berasal dari keunikan 
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atau sisi negatifdari Blibli yaitu kurangnya partisipasi dari seller independen karena 

sebagian besar produk yang dijual di Blibli berasal atau di-handle dari Blibli itu 

sendiri. Sehingga mayoritas responden didalam penelitian ini merasa bahwa Blibli 

kurang transparan dalam menjual produk di marketplace yang diolah olehnya karena 

sebagian besar produk berasal dari Blibli itu sendiri. 

Indikator OR6 mendapatkan skor mean sebesar 2.527 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa para responden tidak merasa 

bahwa Blibli adalah suatu perusahaan yang memiliki visi yang baik.Para responden 

didalam penelitian ini menilai bahwa Blibli tidak memiliki visi yang baik, penilaian 

tersebut disebabkan sebagian besar dari responden itu sendiri tidak mengenal Blibli 

dengan intim atau dekat sehingga mereka sendiri pun tidak memahami visi dari 

Blibli, terutama yang berhubungan dengan konsumennya. Oleh karena itu tidak 

mengherankan jika mayoritas responden memberikan penilaian yang negatif terhadap 

aspek visi dari perusahaan Blibli karena mereka sendiri tidak mengenai perusahaan 

dengan baik sehingga mereka tidak tertarik untuk mencari atau menilai visi dari 

Blibli. 

Indikator OR7 mendapatkan skor mean sebesar 2.700 yang termasuk kedalam 

kategori “Netral”, yang menandakan bahwa para responden tidak dapat memberikan 

jawaban yang pasti mengenai tingkat komitmen dari Blibli terhadap konsumennya. 

Sebagian besar responden didalam penelitian ini tidak merasa yakin bahwa Blibli 

adalah perusahaan yang memiliki komitmen yang baik kepada konsumennya, 

meskipun demikian tidak ada jawaban yang konkrit apakah komitmen tersebut rendah 
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ataupun tinggi karena sebagian besar responden menilai bahwa Blibli tidak memiliki 

komitmen yang baik sedangkan sebagian besar responden lainnya merasa bahwa 

Blibli memiliki komitmen yang baik. 

4.2.2. Analisis Deskriptif E-Trust 

E-Trust didalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 7 indikator utama, 

adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel e-trust adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Analisis Deskriptif Variabel E-Trust 

Kode Pernyataan Mean Kategori 

ET1 
Saya mempercayai deskripsi produk yang ada didalam 

Blibli. 
2.476 Tidak Setuju 

ET2 
Saya mempercayai janji mengenai suatu produk yang 

ada di Blibli. 
2.546 Tidak Setuju 

ET3 Saya merasa Blibli reliabel. 2.663 Netral 

ET4 
Saya yakin dengan fitur keamanan yang dimiliki 

Blibli. 
2.626 Netral 

ET5 
Saya tidak merasa takut ketika memasukkan data 

pribadi saya di Blibli. 
2.513 Tidak Setuju 

ET6 
Saya mempercayai informasi mengenai promo atau 

diskon dari Blibli. 
2.425 Tidak Setuju 

ET7 
Saya tidak keberatan untuk melakukan pre order di 

Blibli. 
2.370 Tidak Setuju 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 

Tabel diatas menjelaskan mengenai hasil analisis deskriptif dari masing-

masing indikator yang membentuk atau mengukur variabel e-trust, adapun penjelasan 

mengenai masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Indikator ET1 mendapatkan skor mean sebesar 2.476 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa para responden tidak mempercayai 

deskripsi produk yang ada didalam Blibli. Deskripsi produk yang berada di Blibli 

seringkali bersifat sangat singkat sehingga para konsumen merasa tidak yakin bahwa 
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deskripsi tersebut bersifat benar secara keseluruhan, selain itu penggunaan bahasa 

inggris dan penempatan deskripsi yang kurang menarik atau terlihat juga menjadi 

salah satu alasan utama mengapa para responden didalam penelitian ini merasa bahwa 

mereka tidak dapat mempercayai deskripsi produk yang ada didalam Blibli. Selain itu 

sebagian besar responden didalam penelitian ini hanya menggunakan Blibli sekali 

(23.1% responden) atau 2-3 kali (34.8% responden) sehingga mayoritas responden 

tersebut tidak dapat membangun keyakinan yang kuat terhadap deskripsi produk yang 

ada didalam Blibli karena mereka sendiri tidak menggunakan secara aktif Blibli untuk 

membeli produk yang mereka inginkan. Semakin sering penggunaan suatu aplikasi e-

commerce untuk membeli suatu produk maka akan semakin tinggi juga tingkat 

kepercayaan dari konsumen terhadap deskripsi produk yang ada didalam e-commerce 

tersebut. 

Indikator ET2 mendapatkan skor mean sebesar 2.546 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa para responden tidak mempercayai 

janji mengenai suatu produk yang ada didalam Blibli. Setiap penjual atau seller 

didalam e-commerce seringkali memberikan klaim atau janji mengenai suatu produk 

yang mereka jual, tidak terkecuali didalam Blibli. Namun sayangnya mayoritas 

responden tidak mempercayai janji mengenai suatu produk yang ada didalam Blibli, 

yang dapat disebabkan oleh pengalaman masa lalu mereka yang buruk atau tidak 

sesuai dengan janji tersebut ataupun karena rendahnya tingkat kredibilitas dari seller 

yang ada didalam Blibli sehingga para responden tidak dapat memberikan 

kepercayaan mereka terhadap janji tersebut. 
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Indikator ET3 mendapatkan skor mean sebesar 2.663 yang termasuk kedalam 

kategori “Netral”, yang menandakan bahwa para responden tidak yakin bahwa Blibli 

reliabel. Responden didalam penelitian ini sebagian besar diantaranya merasa bahwa 

Blibli adalah suatu perusahaan yang reliabel, sedangkan sebagian besar lainnya 

dimana hal tersebut terjadi karena sebagian besar responden didalam penelitian tidak 

menggunakan Blibli secara aktif sehingga mereka tidak dapat merasakan reliabilitas 

dari Blibli. Selain itu dapat dijelaskan juga bahwa pengalaman responden ketika 

menggunakan e-commerce lain dirasa lebih reliabel dibandingkan Blibli sehingga hal 

tersebut akan mempengaruhi pandangan dari responden terhadap tingkat reliabilitas 

dari Blibli itu sendiri. 

Indikator ET4 mendapatkan skor mean sebesar 2.626 yang termasuk kedalam 

kategori “Netral”, yang menandakan bahwa para responden tidak yakin dengan fitur 

keamanan yang ada didalam Blibli. Para responden didalam penelitian ini merasa 

tidak yakin dengan fitur keamanan yang ada didalam Blibli namun mereka tidak 

dapat memberikan jawaban yang pasti secara keseluruhan karena sebagian dari 

mereka merasa bahwa Blibli memiliki fitur keamanan yang baik (terutama responden 

yang aktif atau sering menggunakan Blibli) namun responden lainnya merasa bahwa 

Blibli tidak memiliki fitur keamanan yang baik karena mereka tidak menggunakan 

Blibli dengan aktif sehingga mereka merasa khawatir dengan fitur keamanan yang 

ada didalamnya. Kebocoran informasi terutama yang berhubungan dengan 

pembayaran merupakan salah satu risiko terbesar didalam pengunaan e-commerce 

dan sudah beberapa kali terjadi di Indonesia maupun di dunia, sehingga para 
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konsumen saat ini merasa khawatir ketika mereka menggunakan situs e-commerce 

yang tidak biasanya mereka gunakan, hal tersebut menyebabkan sebagian besar 

responden didalam penelitian ini memberikan penilaian yang negatif ataupun netral 

terhadap fitur keamanan yang ada didalam Blibli, karena mereka sendiri tidak aktif 

dalam menggunakan Blibli. 

Indikator ET5 mendapatkan skor mean sebesar 2.513 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa para responden merasa takut 

ketika mereka memasukkan data pribadi mereka kedalam Blibli. Ketakutan yang 

dirasakan oleh mayoritas responden didalam penelitian ini sebagian besar disebabkan 

oleh kekhawatiran mereka bahwa data yang mereka masukkan kedalam Blibli akan 

disalahgunakan, selain itu karena mereka sendiri tidak menggunakan Blibli secara 

aktif untuk membeli produk yang mereka inginkan sehingga mereka tidak nyaman 

untuk memasukkan informasi yang bersifat pribadi karena mereka tidak 

menggunakkan layanan dari Blibli tersebut secara intensif. Semakin tinggi tingkat 

penggunaan suatu situs e-commerce maka akan semakin rendah tingkat kekhawatiran 

dari konsumen ketika mereka memasukkan data pribadi mereka, karena sudah 

terdapat pengalaman sebelumnya yang dirasakan sudah mencukupi untuk 

membangun kepercayaan terhadap e-commerce tersebut, namun dalam penelitian ini 

karena sebagian besar responden tidak menggunakan Blibli secara aktif maka mereka 

tidak dapat membangun kepercayaan yang baik dan menyebabkan sebagian besar dari 

mereka merasa takut untuk memasukkan data pribadi mereka. 
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Indikator ET6 mendapatkan skor mean sebesar 2.425 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa para responden tidak mempercayai 

informasi mengenai promo atau diskon dari Blibli. Mayoritas responden didalam 

penelitian ini merasa tidak mempercayai informasi mengenai promo atau diskon yang 

berasal dari dalam Blibli karena mereka merasa bahwa harga akhir setelah promo 

atau diskon tersebut masih lebih mahal dibandingkan dengan produk serupa yang 

dijual di e-commerce lainnya. Selain itu jika dibandingkan dengan e-commerce 

lainnya dapat dijelaskan juga bahwa informasi mengenai promo atau diskon dari 

Blibli tidak sebesar atau selengkap dengan pesaingnya sehingga para konsumen 

merasa sulit untuk mempercayai informasi tersebut.  

Indikator ET7 mendapatkan skor mean sebesar 2.370 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa para responden merasa keberatan 

untuk melakukan pre-order di Blibli. Pre-order merupakan salah satu pilihan yang 

disediakan oleh berbagai e-commerce agar para responden dapat memesan terlebih 

dahulu produk yang belum tersedia dengan cara membayar sebagian atau keseluruhan 

dari harga produk tersebut, karena sifatnya masih belum tersedia maka dibutuhkan 

kepercayaan yang tinggi dari seorang konsumen terhadap suatu e-commerce atau 

seller didalam e-commerce tersebut. Karena sebagian besar responden lebih memilih 

untuk menggunakan e-commerce lain maka mereka merasa keberatan jika dihadapkan 

dengan pilihan untuk melakukan pre-order di Blibli. 
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4.2.3. Analisis Deskriptif E-Satisfaction 

E-Satisfaction penelitian ini diukur dengan menggunakan 4 indikator utama, 

adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel e-satisfaction adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Analisis Deskriptif Variabel E-Satisfaction 

Kode Pernyataan Mean Kategori 

ES1 Saya merasa puas dengan produk yang dijual di Blibli. 2.451 Tidak Setuju 

ES2 
Secara keseluruhan saya merasa puas berbelanja di 

Blibli. 
2.399 Tidak Setuju 

ES3 
Saya merasa senang dengan pengalaman berbelanja 

saya di Blibli. 
2.341 Tidak Setuju 

ES4 Saya merasa terdapat banyak pilihan produk di Blibli. 2.260 Tidak Setuju 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 

Tabel diatas menjelaskan mengenai hasil analisis deskriptif dari masing-

masing indikator yang membentuk atau mengukur variabel e-satitsfaction, adapun 

penjelasan mengenai masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Indikator ES1 mendapatkan skor mean sebesar 2.451 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa responden didalam penelitian 

merasa tidak puas dengan produk yang dijual di Blibli. Penilaian yang buruk dari 

responden didalam penelitian ini terhadap produk yang dijual d i Blibli tidak serta 

menunjukkan bahwa produk yang dijual di Blibli seluruhnya memiliki kualitas yang 

buruk, melainkan konsumen atau responden didalam penelitian ini merasa bahwa 

produk yang mereka beli dari e-commerce lain lebih baik dibandingkan dengan 

produk yang mereka beli di Blibli sehingga terbentuk suatu penilaian bahwa produk 

yang dijual di Blibli tidak dapat memuaskan mereka. 
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Indikator ES2 mendapatkan skor mean sebesar 2.399 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa responden secara keseluruhan 

merasa tidak puas ketika berbelanja di Blibli. Ketidakpuasan ketika berbelanja di 

suatu e-commerce dapat bersumber dari beberapa macam hal atau aspek seperti 

ketersediaan produk, kecepatan respon dari penjual, serta tampilan yang kurang 

menarik ketika berbelanja, aspek-aspek tersebut kemudian secara akumulatif 

mempengaruhi keseluruhan persepsi konsumen, dimana didalam penelitian ini 

ditemukan bahwa secara keseluruhan responden merasa tidak puas ketika mereka 

berbelanja di Blibli. 

Indikator ES3 mendapatkan skor mean sebesar 2.341 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa responden didalam penelitian ini 

merasa tidak senang dengan pengalaman berbelanja mereka di Blibli. Konsumen 

Blibli sebagai responden didalam penelitian ini menilai bahwa pengalaman mereka di 

Blibli tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan harapan mereka, dimana 

pengalaman berbelanja merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam 

menentukan kepuasan konsumen secara keseluruhan. Pengalaman berbelanja mampu 

memberikan kepuasan kepada konsumen secara emosional karena berbelanja pada 

dasarnya merupakan suatu hiburan bagi seseorang, oleh karena itu konsumen tidak 

selalu menilai kualitas produk atau jasa sebagai determinan utama melainkan juga 

menilai keseluruhan pengalaman mereka ketika berbelanja suatu produk atau jasa 

tersebut sebagai salah satu faktor yang menentukan kepuasan maupun ketidakpuasan. 

Dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Blibli masih belum mampu untuk 
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menghadirkan atau memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan kepada 

konsumennya, sehingga kepuasan mereka pun menjadi rendah. 

Indikator ES4 mendapatkan skor mean sebesar 2.260 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa responden tidak merasa terdapat 

banyak pilihan produk di Blibli. Konsumen Blibli didalam penelitian ini menilai 

bahwa Blibli tidak menyediakan banyak pilihan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan atau keinginan mereka, sehingga mereka merasa bahwa tidak puas dengan 

pilihan yang terbatas dan tidak lengkap. Pada dasarnya ketika berbelanja, seorang 

konsumen tentu memiliki harapan yang besar untuk menemukan produk yang mereka 

butuhkan atau inginkan, dimana dalam penelitian ini Blibli tidak mampu 

menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari konsumen 

tersebut. Pilihan produk yang sedikit juga menyebabkan konsumen menjadi lebih 

rentan untuk mencari produk tersebut di situs e-commerce lainnya, sehingga 

implikasi dari rendahnya pilihan produk sangat krusial karena dapat mendorong 

konsumen untuk menjauh atau berpaling dari Blibli. 

4.2.4. Analisis Deskriptif E-Loyalty 

E-Loyalty penelitian ini diukur dengan menggunakan 7 indikator utama, 

adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel e-loyalty adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Analisis Deskriptif Variabel E-Loyalty 

Kode Pernyataan Mean Kategori 

EL1 
Ketika saya ingin membeli suatu produk maka pilihan 

pertama saya adalah Blibli. 
2.634 Netral 

EL2 
Saya merasa Blibli adalah situs favorit saya untuk 

membeli produk yang saya inginkan. 
2.377 Tidak Setuju 
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EL3 Saya menyukai berbelanja di situs Blibli. 2.385 Tidak Setuju 

EL4 
Saya merasa Blibli adalah situs terbaik untuk 

melakukan kegiatan bisnis. 
2.421 Tidak Setuju 

EL5 
Saya selalu membeli di Blibi ketika terdapat 

kebutuhan untuk membeli sesuatu. 
2.308 Tidak Setuju 

EL6 
Selama pelayanannya masih sama, saya ragu akan 

berpindah ke situs e-commerce lainnya. 
2.484 Tidak Setuju 

EL7 
Saya jarang mempertimbangkan kemungkinan untuk 

berpindah ke situs e-commerce lainnya 
2.531 Tidak Setuju 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 

Tabel diatas menjelaskan mengenai hasil analisis deskriptif dari masing-

masing indikator yang membentuk atau mengukur variabel e-loyalty, adapun 

penjelasan mengenai masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

Indikator EL1 mendaparkan skor mean sebesar 2.634 yang termasuk kedalam 

kategori “Netral”, yang menandakan bahwa responden tidak dapat memberikan 

jawaban yang pasti mengenai Blibli sebagai pilihan pertama mereka. Sebagian besar 

responden didalam penelitian ini  merasa bahwa Blibli bukan pilihan utama ketika 

mereka ingin berbelanja secara online, namun sebagian besar lainnya merasa bahwa 

Blibli merupakan pilihan utama mereka sehingga terdapat suatu kondisi dimana tidak 

terdapat jawaban yang pasti apakah responden memandang bahwa Blibli adalah 

pilihan pertama mereka atau tidak. Kondisi tersebut juga menjelaskan bahwa 

sebagian besar responden merasa bahwa Blibli bukanlah pilihan utama mereka 

sehingga mereka lebih condong untuk menggunakan situs milik pesaingnya 

dibandingkan bertahan untuk menggunakan Blibli. 

Indikator EL2 mendapatkan skor mean sebesar 2.377 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa responden tidak merasa bahwa 
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Blibli adalah situs favorit utama untuk membeli produk yang mereka inginkan. 

Responden didalam penelitian ini yaitu konsumen Blibli merasa bahwa mereka lebih 

memilih situs e-commerce lain sebagai favorit mereka, hal ini menunjukkan bahwa 

responden lebih memilih untuk menggunakan e-commerce lain dibandingkan 

menggunakan Blibli karena konsumen akan lebih condong untuk menggunakan suatu 

produk atau brand yang menjadi favorit mereka. 

Indikator EL3 mendapatkan skor mean sebesar 2.385 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa responden tidak menyukai 

berbelanja di situs Blibli. Responden didalam penelitian ini yaitu konsumen Blibli 

tidak menyukai berbelanja di Blibli yang menandakan bahwa responden tersebut 

lebih condong untuk beralih ke situs milik pesaing karena seorang konsumen yang 

tidak suka untuk berbelanja di suatu situs akan lebih memilih untuk berpindah ke 

situs lain dibandingkan bertahan menggunakan situs tersebut. Blibli didalam 

penelitian ini ditemukan tidak mampu memberikan pengalaman berbelanja yang baik 

sehingga menyebabkan konsumennya menjadi tidak menyukai berbelanja di Blibli, 

faktor tersebut merupakan salah satu indikator yang menunjukkan rendahnya loyalitas 

yang dimiliki oleh konsumennya. 

Indikator EL4 mendapatkan skor mean sebesar 2.421 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa responden tidak merasa bahwa 

Blibli adalah situs terbaik untuk melakukan kegiatan bisnis. Pandangan yang negatif 

dari konsumen Blibli menandakan bahwa Blibli tidak mampu menyediakan situs 

yang baik untuk melakukan kegiatan bisnis, oleh karena itu konsumennya lebih 
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memilih untuk menggunakan situs lain yang lebih baik. Suatu situs e-commerce pada 

dasarnya merupakan suatu “pasar” secara online untuk melakukan kegiatan bisnis 

sehingga ketika konsumen merasa bahwa suatu situs tidak memiliki kemampuan yang 

baik untuk melakukan kegiatan bisnis maka mereka akan lebih condong untuk beralih 

ke situs lain. 

Indikator EL5 mendapatkan skor mean sebesar 2.308 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa responden tidak memilih Blibli 

ketika mereka membeli kebutuhan tertentu. Keenganan konsumen untuk membeli 

kebutuhan tertentu mereka di Blibli menunjukkan bahwa konsumen tidak memiliki 

loyalitas yang tinggi karena mereka lebih memilih untuk beralih menggunakan situs 

e-commerce lainnya, responden didalam penelitian ini lebih mempercayai situs e-

commerce lainnya untuk membeli produk yang mereka butuhkan sehingga dapat 

disimpulkan bahwa konsumen memiliki loyalitas yang tinggi jika dilihat dari 

indikator tersebut. 

Indikator EL6 mendapatkan skor mean sebesar 2.484 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa responden akan memilih untuk 

berpindah ke situs lain jika pelayanan yang diberikan masih sama. Respon tersebut 

menandakan bahwa konsumen tidak menyukai pelayanan yang diberikan oleh Blibli 

sehingga mereka lebih memilih untuk berpindah ke situs e-commerce lainnya jika 

pelayanan yang diberikan masih sama seperti sebelumnya. Ketika seorang konsumen 

merasa bahwa pelayanan yang diberikan oleh suatu situs e-commerce masih kurang 
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baik dan tetap sama maka mereka akan lebih memilih untuk berpindah ke situs 

lainnya yang menawarkan pelayanan yang lebih baik. 

Indikator EL7 mendapatkan skor mean sebesar 2.531 yang termasuk kedalam 

kategori “Tidak Setuju”, yang menandakan bahwa responden sering 

mempertimbangkan kemungkinan untuk berpindah ke situs e-commerce lainnya. 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat persaingan yang sangat ketat 

didalam industri e-commerce, dimana konsumen secara aktif mencari alternatif 

lainnya dan mempertimbangkan kemungkinan untuk beralih ke situs e-commerce 

lainnya selain Blibli. Hal tersebut menunjukkan bahwa Blibli masih belum mampu 

mempertahankan konsumennya dengan memberikan pelayanan yang baik sehingga 

menyebabkan konsumennya terus mempertimbangkan kemungkinan untuk 

menggunakan situs lainnya. 

4.3. Pengujian Outer Model 

Pengujian outer model dilakukan untuk menguji apakah suatu instrumen 

penelitian yang digunakan didalam penelitian (terutama indikatornya) memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan data yang valid dan reliabel, oleh karena itu 

pengujian ini sering juga dikenal dengan pengujian validitas dan reliabilitas. 

Meskipun demikian pengujian outer model tidak terbatas hanya pada validitas dan 

reliabilitas, melainkan juga menguji gejala multikolinearitas dan koefisien 

determinasi. 

Pengujian validitas didalam penelitian ini terbagi menjadi validitas konvergen 

dan validitas diskriminan, dimana validitas konvergen dinilai dengan menggunakan 
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loading factor dan AVE, sedangkan validitas diskriminan dinilai dengan 

menggunakan HTMT. 

Tabel 4.5. Loading Factor 

Indikator Organizational 

Reputation 

E-Trust E-Satisfaction E-Loyalty 

OR1 0.849    

OR2 0.834    

OR3 0.818    

OR4 0.723    

OR5 0.771    

OR6 0.807    

OR7 0.828    

ET1  0.790   

ET2  0.832   

ET3  0.827   

ET4  0.810   

ET5  0.784   

ET6  0.821   

ET7  0.763   

ES1   0.845  

ES2   0.868  

ES3   0.833  

ES4   0.848  

EL1    0.833 

EL2    0.839 

EL3    0.836 

EL4    0.777 

EL5    0.762 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 

 Pada pretest ditemukan bahwa indikator ET5, ET6, ET7, ES3, ES4, EL4, 

EL5, EL6, dan EL7 tidak valid karena memiliki nilai Loading Factor yang lebih 

rendah dari 0.700, namun pada pengujian aktual ditemukan bahwa hanya indikator 

EL6 dan EL7 tidak valid sehingga dapat dijelaskan bahwa indikator yang tidak valid 

pada pretest disebabkan oleh jumlah sampel yang terlalu sedikit. Hasil akhirnya 

menunjukkan bahwa seluruh indikator didalam instrumen penelitian sudah memiliki 
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nilai loading factor lebih besar dari 0.700 sehingga menurut Ghozali (2016) sudah 

dapat dikatakan valid berdasarkan penilaian loading factor-nya. 

Tabel 4.6. AVE 

Variabel AVE Keterangan 

Organizational Reputation 0.656 Valid 

E-Trust 0.720 Valid 

E-Satisfaction 0.647 Valid 

E-Loyalty 0.648 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel didalam instrumen 

penelitian memiliki nilai AVE yang sudah lebih besar dari 0.500 sehingga menurut 

Sarstedt et al. (2021) dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel sudah memenuhi unsur 

validitas dinilai dari AVE-nya. 

Tabel 4.7. Heterotrait-Monotrait Ratio 

 E-Loyalty E-Satisfaction E-Trust Organizational 

Reputation 

E-Loyalty     

E-Satisfaction 0.815    

E-Trust 0.891 0.846   

Organizational Reputation 0.319 0.364 0.391  

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai HTMT dari setiap variabel sudah lebih 

rendah dari 0.900 sehingga menurut Henseler et al. (2015) dapat dijelaskan bahwa 

seluruh variabel sudah memenuhi unsur validitas apabila dinilai dari HTMT-nya. 

 Pengujian reliabilitas didalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

dua bentuk pengujian yaitu uji Composite Reliability, hasil pengujian tersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.8. Uji Composite Reliability 

Variabel Composite 

Reliability 

Keterangan 

Organizational Reputation 0.928 Reliabel 

E-Trust 0.928 Reliabel 

E-Satisfaction 0.911 Reliabel 

E-Loyalty 0.905 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 

 Hasil pengolahan data diatas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki 

nilai Composite Reliability diatas 0.700 sehingga menurut Ghozali (2016) instrumen 

penelitian sudah dapat dinyatakan reliabel dan memenuhi syarat. 

Pengujian multikolinearitas adalah salah satu pengujian statistik untuk menilai 

permasalahan kolinearitas berupa munculnya gejala multikolinearitas atau adanya 

korelasi yang tinggi di antara variabel independen yang ada didalam penelitian 

(Ghozali, 2016). Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan VIF 

atau Variance Inflation Factor dengan kriteria tidak ada gejala adalah jika nilai VIF 

lebih rendah dari 5 (James et al., 2017). 

Tabel 4.9. Uji VIF 

Sebagai Prediktor E-Loyalty 

Variabel VIF Keterangan 

E-Trust 2.410 Tidak Ada Gejala  

E-Satisfaction 2.340 Tidak Ada Gejala  

Organizational Reputation 1.174 Tidak Ada Gejala  

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap variabel yang digunakan sebagai 

prediktor untuk e-loyalty memiliki nilai VIF lebih rendah dari 5, sehingga menurut 

James et al. (2017) tidak terlihat adanya gejala atau masalah kolinearitas didalam 

penelitian. 
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Pengujian koefisien determinasi menurut Ghozali (2016) dilakukan untuk 

mencari tahu seberapa besar kekuatan dari variabel independen yang digunakan 

didalam penelitian dalam menjelaskan ataupun mempengaruhi variabel depedennnya, 

jika dibandingkan dengan variabel independen lain yang ada di luar penelitian. 

Tabel 4.10. Uji Koefisien Determinasi 

Variabel R2 Keterangan 

E-Loyalty 0.658 Kuat 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa variabel independen yang ada didalam 

penelitian yaitu organizational reputation, e-trust, dan e-satisfaction memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi variabel dependen sebesar 0.658 atau 65.8%, 

sedangkan sisanya yaitu sebesar 34.2% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel 

independen lain yang tidak digunakan didalam penelitian ini. Karena nilai dari 

R2lebih besar dari 0.600 maka menurut Ghozali (2016) pengaruh tersebut dapat 

digolongkan kuat dan membuktikan bahwa variabel independen yang digunakan 

didalam penelitian sudah tepat. 

 Hasil pengujian outer model juga dapat dilihat berdasarkan gambar atau 

model yang dihasilkan dari pengujian tersebut, yang dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 
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Gambar 4.6. Outer Model 

4.4. Pengujian Inner Model 

Pengujian inner model dilakukan untuk mencari pengaruh atau hubungan dari 

setiap variabel yang digunakan didalam penelitian, pengujian ini dilakukan dengan 

melihat bagian uji path coefficient.  

Tabel 4.11. Uji Path Coefficient 

Hipotesis 

Nilai 

Koefisien 

Path 

T-Statistic P-Value Keterangan 

H1: Organizational Reputation berpengaruh 

positif terhadap E-Satisfaction 
0.339 6.572 

> 1.65 

0.000 

< 0.05 

Diterima 

H2: Organizational Reputation berpengaruh 

positif terhadap E-Trust 
0.375 7.406 

0.000 Diterima 

H3: Organizational Reputation berpengaruh 

positif terhadap E-Loyalty 
-0.020 0.571 

0.284 Ditolak 

H4: E-Satisfaction berpengaruh positif 0.265 4.249 0.000 Diterima 
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terhadap E-Loyalty 

H5: E-Trust berpengaruh positif terhadap E-

Loyalty 
0.600 9.09 

0.000 Diterima 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS 

 Tabel hasil pengujian path coefficient diatas menjelaskan bahwa: 

1. H1: Organizational Reputation memiliki pengaruh yang positif terhadap E-

Satisfaction → Diterima, artinya hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel 

organizational reputation memiliki pengaruh yang signifikan terhadap e-

satisfaction karena nilai P-Value lebih besar dari tingkat signifikansi yang 

ditetapkan yaitu 0.05 dan nilai T-Statistic lebih besar dari 1.65 (nilai T-Statistic 

untuk one-tail). Selain itu ditemukan juga bahwa pengaruh tersebut berbentuk 

positif yang dapat dilihat dari nilai path coefficient sebesar 0.339. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari 

Organizational Reputation terhadap E-Satisfaction. 

2. H2: Organizational Reputation memiliki pengaruh yang positif terhadap E-

Trust→ Diterima, artinya hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel 

organizational reputation memiliki pengaruh yang signifikan terhadap e-trust 

karena nilai P-Value lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 

0.05 dan nilai T-Statistic lebih besar dari 1.65 (nilai T-Statistic untuk one-tail). 

Selain itu ditemukan juga bahwa pengaruh tersebut berbentuk positif yang dapat 

dilihat dari nilai path coefficient sebesar 0.375.Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif dari Organizational 

Reputation terhadap E-Trust. 
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3. H3: Organizational Reputation memiliki pengaruh yang positif terhadap E-

Loyalty→Ditolak, artinya hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel 

organizational reputation tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap e-

satisfaction karena nilai P-Value lebih rendah dari tingkat signifikansi yang 

ditetapkan yaitu 0.05 dan nilai T-Statisticjugalebih rendah dari 1.65 (nilai T-

Statistic untuk one-tail). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dan positif dari Organizational Reputation terhadap E-

Loyalty. 

4. H4: E-Satisfaction memiliki pengaruh yang positif terhadap E-Loyalty→ 

Diterima, artinya hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel e-

satisfactionmemiliki pengaruh yang signifikan terhadap e-loyalty karena nilai P-

Value lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0.05 dan nilai T-

Statistic lebih besar dari 1.65 (nilai T-Statistic untuk one-tail). Selain itu 

ditemukan juga bahwa pengaruh tersebut berbentuk positif yang dapat dilihat dari 

nilai path coefficient sebesar 0.265.Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dan positif dari E-Satisfactionterhadap E-Loyalty. 

5. H5: E-Trustmemiliki pengaruh yang positif terhadap E-Loyalty → Diterima, 

artinya hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel e-trustmemiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap e-loyalty karena nilai P-Value lebih besar dari tingkat 

signifikansi yang ditetapkan yaitu 0.05 dan nilai T-Statistic lebih besar dari 1.65 

(nilai T-Statistic untuk one-tail). Selain itu ditemukan juga bahwa pengaruh 

tersebut berbentuk positif yang dapat dilihat dari nilai path coefficient sebesar 
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0.600.Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan 

positif dari E-Trustterhadap E-Loyalty. 

Hasil pengujian inner model juga dapat dinilai berdasarkan gambar model 

yang dihasilkan-nya, yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.7. Inner Model 

4.5. Pembahasan 

Setelah pengolahan data selesai dilakukan maka tahap selanjutnya adalah 

melakukan pembahasan secara praktikal maupun teoritis untuk setiap hipotesis yang 

ada didalam penelitian. 
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4.5.1. Pengaruh Organizational Reputation Terhadap E-Satisfaction 

Penelitian ini menemukan bahwa organizational reputation memiliki 

pengaruh yang positif terhadap e-satisfaction sebesar 0.339 atau 33.9%, artinya ketika 

diasumsikan bahwa organizational reputation dari Blibli meningkat sebesar satu 

satuan maka e-satisfaction dari konsumennya juga akan meningkat sebesar 0.339. 

Pengaruh yang positif tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

berbanding lurus dari organizational reputation terhadap e-satisfaction, dimana 

peningkatan dari organizational reputation akan turut meningkatkan e-satisfaction 

dan berlaku sebaliknya jika organizational reputation menurun maka e-satisfaction 

juga akan turut menurun. 

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sadeghi et al. (2018) 

maka penelitian ini berhasil mengkonfirmasi dari hasil penelitian tersebut karena 

pengaruh positif dari organizational reputation terhadap e-satisfaction berhasil 

dibuktikan. Penelitian ini juga berhasil mengkonfirmasi hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Panjaitan et al. (2015), Jung dan Seock (2016), Arsyka dan 

Kasmirudin (2017), dan Islam et al. (2021) yang menemukan bahwa organizational 

reputation berpengaruh secara positif terhadap e-satisfaction. 

Secara praktikal, berdasarkan hasil analisis deskriptif untuk variabel 

organizational reputation ditemukan bahwa para responden memiliki pandangan 

yang negatif terhadap organizational reputation dari Blibli dimana terdapat persepsi 

bahwa Blibli tidak memiliki popularitas yang besar di mata masyarakat dan 

konsumen, terutama jika dibandingkan dengan situs e-commerce lainnya, selain itu 
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responden juga menilai bahwa Blibli tidak dapat dinilai sebagai e-commerce yang 

jujur dan transparan kepada konsumennya karena sebagian besar produk yang dijual 

di situsnya dikelola secara langsung oleh Blibli dan tidak berasal dari penjual atau 

seller independen yang menggunakan jasa marketplace dari Blibli tersebut. 

Persepsi yang negatif terhadap organizational reputation terhadap kemudian 

mempengaruhi pandangan dari responden terhadap e-satisfaction mereka ketika 

menggunakan Blibli, yang ditemukan berada dalam kondisi yang tidak baik atau lebih 

condong ke arah ketidakpuasan. Responden mengeluhkan bahwa produk yang dijual 

di Blibli memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang 

dijual di e-commerce lainnya, serta memiliki variasi yang lebih sedikit, sehingga pada 

akhirnya mempengaruhi secara negatif kepuasan berbelanja responden secara 

keseluruhan. 

Secara teoritis, Arsyka dan Kasmirudin (2017) menjelaskan bahwa 

organizational reputation membantu membangun suatu ukuran harapan didalam 

konsumennya, ketika organizational reputation dari suatu perusahaan positif maka 

konsumen akan membangun harapan yang lebih besar dibandingkan dengan 

organizational reputation dari perusahaan lainnya yang lebih rendah. Selain itu 

aktiitas berbelanja di suatu perusahaan yang memiliki organizational reputationyang 

tinggijuga memberikan suatu bentuk kepuasan tersendiri bagi konsumennya 

(Caruanaet al., 2015), terutama kepuasaan dalam emosional seperti pemenuhan 

prestigedan hedonic utilitarian value (Lee & Kim, 2016). 
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Walsh et al. (2006) menjelaskan dalam teori “jangkar”-nya bahwa 

organizational reputation merupakan suatu jangkar yang dapat membatasi harapan 

dari seorang konsumen terhadap suatu perusahaan, dimana konsumen yang merasa 

bahwa suatu perusahaan memiliki organizational reputation yang tinggi maka akan 

memiliki harapan yang jauh lebih positif untuk mendapatkan kepuasaan, terutama 

jika konsumen tersebut merupakan konsumen yang termasuk kedalam tipe yang 

membandingkan antara kepuasan yang mereka dapatkan dari suatu perusahaan 

dengan kepuasaan dari perusahaan yang lainnya. Penekanan terhadap harapan 

diberikan oleh para peneliti karena harapan merupakan salah satu faktor pengukur 

utama munculnnya kepuasaan atau ketidakpuasan didalam seorang konsumen. 

4.5.2. Pengaruh Organizational Reputation Terhadap E-Trust 

Penelitian ini menemukan bahwa organizational reputation memiliki 

pengaruh yang positif terhadap e-trust sebesar 0.375 atau 37.5%, artinya ketika 

diasumsikan bahwa organizational reputation dari Blibli meningkat sebesar satu 

satuan maka e-trust konsumennya juga akan meningkat sebesar 0.375. Pengaruh yang 

positif tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan berbanding lurus dari 

organizational reputation terhadap e-trust, dimana peningkatan dari organizational 

reputation akan turut meningkatkan e-trust dan berlaku sebaliknya jika 

organizational reputation menurun maka e-trust juga akan turut menurun. 

Hasil penelitian tersebut berhasil sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nguyen et al. (2013), Subiantara dan Sukoharsono (2013), Pahlopi dan Arifin 

(2017), dan Afiah (2018) yang menjelaskan bahwa organizational reputation 
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memiliki pengaruh yang tidak hanya signifikan terhadap e-trust, namun juga positif. 

Selain itu penelitian ini sebagai suatu penelitian replikasi dari Sadeghi et al. (2018) 

berhasil mengkonfirmasi hasil penelitiannya yang juga menunjukkan adanya 

pengaruh yang positif dan signifikan dari organizational reputation terhadap e-trust. 

Secara praktikal didalam penelitian ini ditemukan bahwa organizational 

reputation dan e-trust yang dimiliki oleh konsumen Blibli berada pada titik yang 

rendah atau kurang baik, dimana organizational reputation yang rendah di mata 

konsumen menyebabkan e-trust mereka menjadi rendah juga. Persepsi konsumen 

bahwa Blibli memiliki reputasi sebagai suatu e-commerce yang menjual produk 

dengan harga yang mahal menyebabkan konsumen memiliki kepercayaan yang 

rendah terhadap informasi mengenai promo atau diskon terhadap produknya, karena 

konsumen secara aktif melakukan perbandingan dengan produk setara yang dijual di 

e-commerce lainnya. Selain itu organizational reputation yang rendah juga 

menyebabkan para konsumen menjadi enggan untuk melakukan pre-order di Blibli 

yang menunjukkan kepercayaan yang rendah dari konsumen terhadap suatu 

perusahaan. 

Secara teoritis menurut Afiah (2018), suatu perusahaan yang memiliki 

organizational reputation yang baik mendorong konsumen untuk lebih mempercayai 

mereka karena mereka dapat berpegang terhadap organizational reputation tersebut, 

terutama jika terdapat dorongan eksternal seperti testimoni ataupun pengalaman dari 

orang lain yang mengkonfirmasi reputasi tersebut (Subiantara & Sukoharsono, 2013). 

Oleh karena itu tidak mengherankan jika organizational reputation yang tinggi dari 
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suatu perusahaan akan secara signifikan meningkatkan kepercayaan dari konsumen 

terhadap produk atau jasanya, karena konsumen dapat menjadikan organizational 

reputation tersebut sebagai suatu determinan untuk membentuk keinginan untuk 

mempercayai suatu perusahaan (Pahlopi & Arifin, 2017). 

Selain itu organizational reputation dapat juga digunakan sebagai salah satu 

cara untuk memperbaiki e-trust dari konsumen yang rendah atau menurun karena 

terjadi suatu permasalahan yang menyebabkan kepercayaan tersebut menjadi 

menghilang, oleh karena itu meningkatkan organizational reputation dapat juga 

dipandang sebagai salah satu langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk 

menanggulangi atau memperbaiki e-trust dari konsumennya yang mengalami 

penurunan (Nguyen et al., 2013). Kemampuan tersebut menyebabkan organizational 

reputation menjadi salah satu faktor yang dominan dalam mempengaruhi e-trust dari 

konsumen, terutama konsumen e-commerce karena adanya persaingan yang sangat 

ketat didalam industri e-commerce yang menyebabkan e-trust dapat dipandang 

sebagai salah satu bentuk keunggulan kompetitif (Afiah, 2018). 

4.5.3. Pengaruh Organizational Reputation Terhadap E-Loyalty 

Penelitian ini menemukan bahwa organizational reputation memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap e-loyalty, artinya organizational reputation 

tidak mampu meningkatkan atau menurunkan e-loyalty yang dimiliki oleh seorang 

konsumen secara signifikan. Hasil penelitian tersebut tidak mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Chalirafi et al. (2021) dan Pratondo dan Zaid (2021) yang 

menemukan bahwa organizational reputation memiliki pengaruh yang signifikan dan 
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positif terhadap e-loyalty. Namun sebagai penelitian replikasi, penelitian ini berhasil 

mendukung hasil penelitian yang dihasilkan oleh Sadeghi et al. (2018) yang juga 

menemukan bahwa organizational reputation tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap e-loyalty dari seorang konsumen.  

Sehubungan dengan hasil penelitian yang mendukung penelitian oleh Sadeghi 

et al. (2018) maka dapat dijelaskan bahwa organizational reputation tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap e-loyalty karena reputasi suatu perusahaan 

terutama dalam suatu industri yang berada dalam tahapan emerging atau bertumbuh 

masih belum dapat ditegaskan. Pada dasarnya reputasi suatu perusahaan didalam 

suatu industri yang sedang bertumbuh masih belum dapat digunakan untuk mengukur 

atau mempengaruhi loyalitas dari konsumennya, karena setiap konsumen lebih 

berpegang kepada faktor seperti kepuasan dan kepercayaan dalam membangun 

loyalitasnya. Hal tersebut dipertegas dengan hasil penelitian ini yang menemukan 

bahwa organizational reputation tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap e-

loyalty, sedangkan e-trust dan e-satisfaction memiliki pengaruh yang signifikan dan 

positif. 

Sehubungan dengan tidak adanya pengaruh dari organizational reputation 

terhadap e-loyalty maka dapat dijelaskan bahwa organizational reputation dari Blibli 

tidak menyebabkan e-loyalty dari konsumennya menjadi rendah, melainkan terdapat 

faktor lain yang mempengaruhi e-loyalty secara negatif dan menyebabkannya 

menjadi rendah. Meskipun demikian hasil tersebut tidak menandakan bahwa 

organizational reputation Blibli berada dalam kondisi yang baik, karena ditemukan 



80 
 

bahwa para responden memandang bahwa organizational reputation dari Blibli juga 

berada dalam kondisi yang rendah atau tidak baik, hanya saja tidak terdapat pengaruh 

secara langsung dari organizational reputation tersebut terhadap rendahnya e-loyalty 

dari konsumen Blibli yang ada didalam penelitian ini. 

Secara teoritis terdapat pandangan dari Bass (2018) yang menyatakan bahwa 

organizational reputation dapat mempengaruhi e-loyalty jika suatu perusahaan 

berhasil membangun konsistensi diantara reputasi perusahaannya dengan kualitas 

pelayanan maupun produk atau jasa yang sesuai dengan reputasi tersebut, oleh karena 

itu organizational reputation dapat digunakan sebagai salah satu determinan dalam 

retensi konsumen. Meskipun demikian Sadeghi et al. (2018) menjelaskan bahwa 

suatu organizational reputation dapat mempengaruhi e-loyalty apabila suatu 

perusahaan sudah benar-benar berhasil membangun organizational reputation 

tersebut secara konsisten, selain itu faktor industri e-commerce yang masih tumbuh 

dan berkembang juga menjadi salah satu faktor lain mengapa organizational 

reputation tidak dapat mempengaruhi e-loyalty secara signifikan. 

4.5.4. Pengaruh E-Satisfaction Terhadap E-Loyalty 

Penelitian ini menemukan bahwa e-satisfaction memiliki pengaruh yang 

positif terhadap e-loyalty sebesar 0.265 atau 26.5%, artinya ketika diasumsikan 

bahwa e-satisfaction dari konsumen Blibli meningkat sebesar satu satuan maka e-

loyalty dari konsumennya tersebut juga akan meningkat sebesar 0.265. Pengaruh 

yang positif tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan berbanding lurus 

dari e-satisfaction terhadap e-loyalty, dimana peningkatan dari e-satisfaction akan 
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turut meningkatkan e-loyalty dan berlaku sebaliknya jika e-satisfaction menurun 

maka e-loyalty juga akan turut menurun. 

Hasil penelitian tersebut berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Chi et al. (2015), Panjaitan et al. (2015), Ting et al. (2016), Jeon dan Jeong (2017), 

Ngatno dan Ariyanti (2021), dan Saraswati dan Indriani (2021) yang juga 

menemukan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari e-satisfaction terhadap 

e-loyalty. Namun sebagai penelitian replikasi dari Sadeghi et al. (2018) penelitian ini 

menemukan hasil yang tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan Sadeghi et 

al. (2018) yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari e-

satisfaction terhadap e-loyalty. 

Hasil penelitian yang berkontradiksi dengan penelitian Sadeghi et al. (2018) 

dapat dijelaskan secara praktikal terjadi karena kepuasan konsumen Blibli yang 

rendah, terutama karena konsumen memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap 

sedikitnya pilihan produk yang dijual di Blibli (indikator ES4) dan pengalaman 

berbelanja yang tidak menyenangkan di Blibli (indikator ES3) menyebabkan 

konsumen menjadi tidak loyal dan memunculkan keinginan dari konsumen untuk 

berpindah menggunakan e-commerce lainnya. Dalam industri dengan kompetisi yang 

ketat seperti industri e-commerce, dimana pangsa pasar dikuasai oleh beberapa 

perusahaan terdapat kebutuhan yang sangat besar dari setiap perusahaan e-commerce 

untuk memberikan konsumennya kepuasan untuk menjamin bahwa mereka tetap 

menggunakan situsnya untuk berbelanja. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil 
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penelitian ini yang menegaskan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari e-

satisfaction terhadap e-loyalty. 

Konsumen e-commerce sangat rentan untuk berpindah ke situs perusahaan 

pesaing karena sangat mudah dan tidak ada halangan, oleh karena itu 

mempertahankan loyalitas konsumen sangat penting bagi suatu perusahaan e-

commerce yang ingin bertahan didalam pasar persaingan. Responden didalam 

penelitian ini yaitu konsumen Blibli memiliki pandangan yang negatif terhadap e-

loyalty yang mereka miliki terhadap Blibli, terutama dalam keinginan yang rendah 

untuk selalu membeli kebutuhan mereka di Blibli dan tingginya keinginan mereka 

untuk berpindah ke e-commerce lainnya. 

Kepuasaan berbelanja yang rendah dan pilihan produk yang sedikit didalam 

Blibli menyebabkan konsumen merasa enggan untuk membeli kebutuhan mereka di 

Blibli dan mereka lebih memilih untuk mencari di e-commerce lainnya, hubungan 

tersebut menunjukkan bahwa e-satisfaction memiliki pengaruh yang positif terhadap 

pembentukan e-loyalty, dimana e-satifaction yang rendah menyebabkan e-loyalty dari 

konsumen Blibli juga menjadi rendah. 

Secara teoritis menurut Panjaitan et al. (2015) kepuasan atau e-loyalty 

merupakan suatu indikator utama yang menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan 

dalam memenuhi harapan atau ekspektasi dari konsumennya, baik itu dalam hal 

produk atau jasa yang mereka berikan, maupun layanan yang mereka sediakan. 

Seorang konsumen yang merasa puas atau memiliki e-satisfaction yang tinggi akan 

merasa enggan untuk berpindah ke perusahaan atau situs lain yang masih belum dapat 
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dipastikan dapat memberikan mereka kepuasan seperti yang mereka dapatkan saat ini, 

oleh karena itu konsumen yang merasa puas akan lebih loyal kepada perusahaan 

karena terdapat faktor keenganan untuk melepaskan peluang mendapatkan suatu 

kepuasan tersebut (Chi et al., 2015). 

Pengaruh dari kepuasan konsumen terhadap loyalitas juga dapat dijelaskan 

dari sudut pandang teori attachment yang menurut Fazria dan Rubiyanti (2019) 

adalah suatu bentuk keterikatan atau ketertarikan dari seorang konsumen terhadap 

suatu perusahaan karena mereka merasa bahwa produk, jasa maupun pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan tersebut telah sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi 

mereka sehingga dari keterikatan tersebut akan terbentuk loyalitas atau keenganan 

dari konsumen untuk beralih ke produk atau brand lain.  

4.5.5. Pengaruh E-Trust Terhadap E-Loyalty 

Penelitian ini menemukan bahwa e-trust memiliki pengaruh yang positif 

terhadap e-loyalty sebesar 0.600 atau 60%, artinya ketika diasumsikan bahwa e-trust 

dari konsumen Blibli meningkat sebesar satu satuan maka e-loyalty dari 

konsumennya tersebut juga akan meningkat sebesar 0.600. Pengaruh yang positif 

tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan berbanding lurus dari e-trust 

terhadap e-loyalty, dimana peningkatan dari e-trust akan turut meningkatkan e-loyalty 

dan berlaku sebaliknya jika e-trust menurun maka e-loyalty juga akan turut menurun. 

Hasil penelitian tersebut berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Briliant dan Achyar (2013), Chi et al. (2015), Hidayah (2017), Astono (2021), dan 

Chalirafi et al. (2021) yang juga menemukan adanya pengaruh yang signifikan dan 
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positif dari e-trust terhadap e-loyalty. Namun penelitian ini sebagai suatu penelitian 

replikasi dari Sadeghi et al. (2018) menemukan hasil yang tidak mendukung 

penelitian Sadeghi et al. (2018) yang menjelaskan bahwa e-trust tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap e-loyalty. 

Hasil penelitian yang berkontradisi terhadap penelitian Sadeghi et al. (2018) 

terjadi karena didalam penelitian ini ditemukan bahwa e-trust yang rendah dari 

konsumen Blibli didalam penelitian ini menyebabkan e-loyalty dari konsumennya 

juga turut rendah. E-trust terutama dalam hal rendahnya kepercayaan terhadap 

informasi mengenai diskon atau promo (indikator ET6), serta kepercayaan yang 

rendah untuk melakukan pre-order (indikator ET7) menyebabkan konsumen lebih 

memilih untuk menggunakan situs e-commerce lainnya, yang menunjukkan bahwa e-

loyalty dari konsumennya rendah.  

Pengalaman yang kurang menyenangkan atau memuaskan dari konsumen 

ketika menggunakan situs Blibli menyebabkan mereka beralih ke situs milik 

perusahaan pesaingnya karena mereka menemukan bahwa situs tersebut lebih mampu 

untuk memuaskan mereka sehingga membuat konsumen menjadi lebih mempercayai 

situs milik pesaing dibandingkan situs milik Blibli. Rendahnya kepercayaan dari 

konsumen Blibli juga menyebabkan mereka enggan untuk membeli kebutuhan sehari-

hari mereka di Blibli (indikator EL5) dan enggan menganggap bahwa Blibli 

merupakan situs e-commerce favorit mereka untuk membeli produk yang mereka 

inginkan (indikator EL2). Hubungan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang 
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positif dari e-trust terhadap e-loyalty, dimana e-trust yang rendah dari konsumen 

Blibli menyebabkan e-loyalty dari konsumennya juga menjadi rendah. 

Secara teoritis menurut Giovanis dan Athanasopoulou (2014) menjelaskan 

bahwa untuk menumbuhkan loyalitas sebagai suatu hubungan jangka panjang maka 

dibutuhkan suatu kepercayaan yang besar dari seorang konsumen terhadap suatu 

perusahaan, terutama dalam hal komitmen dari perusahaan untuk secara konsisten 

menyediakan produk atau jasa, maupun pelayanan yang sesuai dengan harapan 

mereka. Astono (2021) menjelaskan bahwa tanpa adanya kepercayaan dari seorang 

konsumen, maka loyalitas akan lebih sulit untuk dibentuk karena konsumen yang 

tidak memiliki kepercayaan terhadap suatu produk dari suatu perusahaan akan lebih 

mudah untuk beralih menggunakan produk dari perusahaan pesaingnya. 

  


