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             ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi situs jualbeli online 
zalora. Kuesioner digunakan sebagai instrument untuk memperoleh data. Uji validasi 
instrument menggunakan analisis faktor, uji reliabilitas menggunakan standar alpha 
0,6. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Untuk menguji 
pengaruuh variabel secara parsial digunakan uji signifikansi pengaruh parsial 
menggunakan α 5%. Obyek penelitian ini adalah konsumen situs jualbeli produk 
zalora dengan populasi sebanyak 100 konsumen. 

Berdasarkan pengujian regresi linier berganda, variabel kesesuaian harga 
dengan kualitas produk yang didapat berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel 
minat konsumen terhadap situs jualbeli produk zalora. Variabel efektivitas iklan 
berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel minat konsumen terhadap situs 
julabeli online produk zalora. Dari hasil penelitian ini dapat diupayakan untuk 
meningkatkan efektivitas iklan di lingkungan masyarakat ASIA TENGGARA dengan 
cara lebih mempermudah transaksi  untuk masyarakat yang mampu dan minat 
membeli produk zalora tanpa mengunduh aplikasinya, sebagai salah satu upaya 
kelancaran dalam bertransaksi di situs jualbeli online produk zalora. 

Kata kunci : kesesuaian harga dengan kualitas produk yang didapat, efektivitas iklan, 
dan minat konsumen kepada situs jualbeli online produk zalora. 

 

ABSTRACT 

The questionnaire is used as an instrument to obtain data. Test instrument 
validation using factor analysis, reliability testing using alpha standard 0.6. The 
analytical tool used is multiple linear regression. To test the partial application of 
variables, the significance test of partial influence is used using α 5%. The object of 
this research is consumers of zalora product selling sites with a population of 100 
consumers. 



Based on multiple linear regression testing, the price suitability variable with 
the product quality obtained has no significant effect on the variable consumer 
interest in the zalora product selling site. The advertising effectiveness variable has 
no significant effect on the variables of consumer interest in zalora online buying 
sites. The results of this study can be pursued to increase the effectiveness of 
advertising in the ASIA TENGGARA community by making transactions easier for 
capable people and interest in buying zalora products without downloading the 
application, as one of the smooth efforts in transacting at the zalora product online 
sales site. 

 
Keywords: price suitability with product quality obtained, advertising effectiveness, 
and consumer interest in zalora product online sales sites. 
 
 
PENDAHULUAN 
 

Kemajuan zaman saat ini sangat lah pesat terutama pada bidang Teknologi 
Informasi dan internet menjadikan salah satu media elektronik yang memberikan 
dampak yang begitu besar dalam  perubahan kebiasan dan tingkah laku pada 
masyarakat yang secara tidak langsung akan mengikuti hal tersebut hingga 
kegiatannya sehari – hari . dengan berkembang pesatnya teknologi sekarang ini juga 
akan diimbangi dengan semakin membaik serta berkembangnya  infrastruktur dan 
aplikasi pendukung yang modern guna memberikan kemudahan bagi para pengguna . 
Tidak hanya itu saja,semakin berkembangnya teknologi informasi dalam era modern 
ini akan berdampak pada gaya hidup masyarakat yang menggunakannya.   

Peran teknologi dalam mempengaruhi perubahan pola hidup manusia  
bukanlah sebuah hal yang perlu dipertanyakan lagi. Manusia tidak akan mampu hidup 
tanpa teknologi. Manusia purba, misalnya, telah lama mengenal teknologi sebagai 
alat bantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebanyakan teknologi itu terbuat 
dari bahanbahan atau materi yang sangat sederhana. Teknologi dapat menyatukan 
masyarakat, dapat pula memisahkan masyarakat. Ada empat perubahan 
kecenderungan berpikir yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi, yaitu: 
pertama, tumbuhnya reifikasi, yaitu anggapan bahwa yang semakin luas dalam 
kenyataan harus diwujudkan dalam bentukbentuk lahiriah dan diukur secara 
kuantitatif. Kedua, manipulasi yaitu kemampuan manipulasi yang tinggi bagi 
kerangka berpikir manusia yang disebabkan kemampuan teknologi dalam mengubah 
dan mengolah bendabenda alamiah menjadi sesuatu yang bersifat artifisial demi 
memenuhi kepentingan manusia. Ketiga, fragmentasi, yaitu adanya spesialisasi dalam 
pembagian kerja yang akhirnya menuntut profesionalisme dalam dunia kerja. 
Keempat, individualisasi, yang dicirikan dengan semakin renggangnya ikatan 
seseorang dengan masyarakatnya dan semakin besarnya peranan individu dalam 
tingkah laku sehari-hari (Martono, 2012, p.278) 



Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih akan 
menimbulkan dampak terhadap pola perilaku manusia dalam mencari informasi 
tersebut. Dalam pencarian informasi yang di lakukan masyarkat masih menggunakan 
keyword untuk menemukan hal yang mereka inginkan . Di era masyarakat saat 
ini,teknologi konputer beserta sistem yang di tawarkan,dan kehadiran internet yang 
memungkinkan para penggunanya menjelajahi ruang dan waktu tanpa batas,menurut 
Preston kemudian menyatu dengan teknologi media komunikasi konvensional yang 
bersifat massif . Fenomena penyatuan atau perpaduan teknologi informasi dan 
komunikasi,media massa,dan media komunikasi konvesional inilah yang sering 
disebut sebagai suatu proses konvergensi media . Survei yang dilakukan oleh Badan 
Pusat Statistik (BPS) Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII) di 78 kabupaten/kota di 33 provinsi pada tahun 2013, 
menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 71,19 juta pengguna 
dan pola penggunaan Internet di Indonesia cukup beragam. Data hasil survei tersebut 
secara lengkap disajikan. Hampir 95,75 persen pengguna menggunakan layanan 
internet untuk mengirimkan surat elektronik atau e-mail. Selanjutnya pemanfaatan 
kedua tertinggi Internet adalah untuk mencari berita atau informasi sebesar 78,49 
persen. Transaksi secara online menjadi komponen terbanyak dalam pola penggunaan 
Internet di Indonesia. Mulai dari mencari informasi barang dan jasa sebesar 77,81 
persen, menerima pemesanan barang dan jasa 55,07 persen, hingga melakukan 
pembelian barang dan jasa yaitu sebesar 45,07 persen.  

Berdasarkan data dari Menkominfo (Kominfo.go.id) Besarnya potensi e-
commerce tidak lepas dariperkembangan pengguna internet di Indonesia. Pada tahun 
2015,pengguna internet di Indonesia mencapai 93,4 juta jiwa, meningkat cukup pesat 
jika dibandingkan dengan 88,1juta jiwa pada 2014. Ini disebabkan akses yang lebih 
mudah dan memungkinkan siapapun untuk terhubung kapanpun diinginkan.Internet 
mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Potensi e-
commerce terlihat dari angka 77% dari penggunaan internet digunakan untuk mencari 
informasi produk dan berbelanja online, pelanggan online shop yang mencapai 8,7 
juta orang, dan nilai transaksi yang diprediksi mencapai US$ 4,89 Miliar pada tahun 
2016. Ini meningkat dibanding tahun 2015.  

E-commerce tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun 
perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang 
berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu. Pelaksanaan jual beli secara online 
dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan misalnya pembeli yang 
seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk jasa 
yang dibelinya tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi pihak yang tidak melakukan 
tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat digugat oleh pihak 
yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi. Pentingnya permasalahan hukum 
di bidang E-commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap 
para pihak yang melakukan transaksi internet. Oleh karena itu pada tahun 2008 
indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu 



Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 
atau disingkat UU ITE. Kontrak elektronik juga harus memiliki kekuatan hukum 
yang sama dengan kontrak konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana 
pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang 
dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Ada  juga 
permasalahan apabila jika dilihat dari  sistim hukum perdata, dimana sahnya  jual beli 
melalui internet masih belum dapat dikatakan sah dalam salah satu syarat sahnya 
perjanjian yaitu kecakapan para pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Karena 
dalam jual beli online seseorang tidak tahu apakah orang tersebut sudah cakap hukum 
seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. 

Sebagian besar pelaku transaksi e-commerce melalui toko online masih 
mendominasi transaksi bisnis fashion.sebagian besar responden mengakui bahwa 
belanja via online cukup mudah dan tidak perlu meninggalkan aktivitas cukup dengan 
mengakses situs jual-beli online saja sudah cukup. Menurut Arwiedya (2011), 
Menjamurnya Online Shop membuka peluang usaha dalam bidang produk fashion di 
internet yang banyak membidik remaja sebagai konsumennya. Keunggulan bisnis 
online shop selain mudah dalam melakukan biaya berlanggangan internet untuk dapat 
menjalakan bisnisnya. Media internet merupakan salah satu sarana promosi produk 
yang memiliki prospek sangat baik saat ini,dimana melalui media internet penjual 
dapat menjangkau konsumen secara luas. Bahkan sekarang ini internet telah masuk 
ke berbagai pelosok negeri,masyarakat yang tinggal jauh dari kota pun dapat 
memanfaatkannya 

Perkembangan pengguna internet yang begitu padat dan pesat dengan prospek 
bisnis E-Commerce yang menjanjikan,membuat Indonesia menjadi salah satu Negara 
yang sangat di minati beberapa sasaran pemasaran online. Satu persatu online shop 
saat ini makin bermunculan dan bertambah semakin banyak dan luas untuk bersaing 
dalam pasar bisnis online agar para konsumen tertarik apa yang kita jualkan atau 
promosikan. Menurut Kenan (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis 
pengaruh orientasi utilitarian,orientasi hedonic dan manfaat yang di rasakan 
konsumen terhadap sikap belanja secara online’’ factor lain yang dapat 
mempengaruhi preferensi belanja online yaitu layanan,karena interne memungkinkan 
para pembeli untuk bertanya kepada penjual tentang informasi produk atau jasa yang 
di inginkan,konsumen dapat secara langsug memesan atau mendownload produk 
yang diinginkan .Online shop saat ini menjadi kegemaran baru sebagaian masyarakat 
Indonesia,karena banyaknya keragaman jenis barang yang ditawarkan. Oleh sebab 
itu, situs online shop berlomba-lomba mengeksistensikan situs nya untuk dapat 
menjadi situs pilihan masyarakat dalam berbelanja online. 

Dalam prosesnya, eksistensi selalu berhadapan dan bahkan bertabrakan 
dengan eksistensi lain, sering kali terjadi dalam ruang dan waktu bersamaan. 
Eksistensi mengalami konflik baik secara vertikal kepada situs lain maupun secara 
horizontal dengan sesama manusia dan alam. Dalam realitas kehidupan, manusia 



bukanlah sebuah cetakan yang sudah selesai dan permanen. Tetapi, manusia akan 
menjalankan proses meraih eksistensinya dalam beberapa tahap.  Salah satu situs 
yang sedang  berlomba-lomba eksis di dunia online shop adalah Zaloraa. 

Zalora merupakan salah satu online shop yang menjamur di Indonesia dengan 
berada pada peringkat 128 sebagai situs yang sering dikunjungi atau diakses di 
Indonesia,karena sampai sekarang masih banyak yang kurang tahu tentang adanya 
penjualan barang secara online di website Zalora. Pentingnya pihak Zalora untuk 
mengutamakan minat  beli konsumen dengan berbagai kemudahan dan strategi. 
Dalam menarik konsumen Zalora memiliki menggunakan sarana promosi di dunia 
maya untuk menarik minat konsumen tersebut. Zalora juga telah menjadi Top of 
Mind sebagaian besar masyarakat Indonesia sebagai situs fashion terbesar di 
Indonesia. Hal ini didapatkan oleh Zalora. harus terus melakukan promosi besar-
besaran agar merek mereka bisa di ingat di benak konsumen dengan strategi 
penentuan harga, promosi, dan iklan. 

Menurut Lupiyoadi (2001) yang menyatakan bahwa strategi penentuan harga 
sangat signifikan dalam pemberian value kepada konsumen dan mempengaruhi image 
produk, serta keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut. Harga yang 
ditawarkan pada penjualan online juga variatif. ZALORA menawarkan harga yang 
lebih murah dibandingkan dengan toko online lainnya seperti Lazada, Blibli, Elevania 
bahkan toko konvensional pada umumnya dengan memberikan promosi menarik 
yang diharapkan dapat mendorong konsumen untuk berbelanja online, walaupun pada 
kenyataannya banyak konsumen yang tertarik dengan penjualan online namun enggan 
memutuskan untuk melakukan pembelian.  Hal tersebut didukung oleh laporan 
terbaru dari bank UBS (Union Bank of Switzerland), yang menyatakan bahwa lebih 
dari dua pertiga konsumen Indonesia sepakat belanja online merupakan kegiatan yang 
mengasyikkan Namun, aktivitas belanja di dunia maya tersebut hanya tercatat 0,1% 
atau US$100 juta dari semua transaksi produk eceran di Indonesia. Hal ini juga 
didukung oleh survei lembaga riset pasar Nielsen yang menunjukkan 80% warga 
Indonesia mengaku membaca ulasan produk secara online, sebelum memutuskan 
membeli langsung di toko fisik. Keputusan membeli secara online dipengaruhi oleh 
(Deavaj et al. 2003) : (1) Efisiensi untuk pencarian (waktu cepat, mudah dalam 
penggunaan, dan usaha pencarian mudah), (2) value (harga bersaing dan kualitas 
baik), dan (3) interaksi (informasi, keamanan, load time, dan navigasi). Kemudahan 
dalam mencari informasi tergantung dari layout halaman web. Jika layout cukup 
jelas, waktu yang diperlukan untuk searching dapat dipersingkat. Usaha untuk 
searching lebih mudah. Sehingga efisiensi meningkat. Informasi pada halaman 
website dihubungkan dengan beberapa komponen teks atau grafis. Bagaimana dan 
dimana komponen akan diletakan mempengaruhi navigasi user dan interaksi antara 
user denganhalaman web. Ukuran komponen isi dan grafis mempengaruhi waktu 
loading. Liau dan Cheung (2001) menyatakan bahwa network dengan kecepatan yang 
tinggi tidak secara signifikan mempengaruhi harapan untuk berbelanja melalui 
internet. Terlalu banyak grafis memerlukan memori yang besar dan membuat 



beberapa kesulitan untuk menampilkan halaman web. Dengan kata lain, menjadikan 
konsumen tidak senang. Bahkan untuk mengatasi kemacetan, meskipun tidak banyak 
membutuhkan memori konsumen menutup beberapa halaman website yang tidak 
diperlukan.  

Penelitian ini ingin membahas mengenai minat beli konsumen pada situs jual 
beli online Zalora yang berkembang di masyarakat. Karena minat beli konsumen di 
pengaruhi oleh strategi yang dilakukan perusahaan dengan berbagai kemudahan yang 
ditawarkan untuk konsumen. Penelitian ini berfokus pada eksistensi situs online 
Zalora dalam mempromosikan situsnya melalui internet dan menarik minat beli 
konsumen. Sehingga pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan 
judul “Eksistensi Jual Beli Online pada Website Zalora.com” 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gambaran minat beli konsumen terhadap kesesuaian harga dengan 
kualitas yang didapat, efektivitass iklan, dan promosi penjualan pada situs jual 
beli online produk zalora? 

 
Tinjauan Teori 
Minat Beli Konsumen 

Minat beli konsumen adalah ketertarikan pada diri konsumen terhadap produk 
yang ditawarkan. Ketertarikan ini bisa terjadi apabila produk tersebut memiliki 
keunggulan, perbedaan, baik dari sisi harga, kualitas, maupun promosi dalam 
penjualannya. Menurut Schiffman & Kanuk, 2004) minat merupakan ketertarikan 
konsumen terhadap suatu produk dengan mencari informasi tambahan. Sciffman & 
Kanuk (dalam Adi 2013 : 36) minat beli dapat diartikan sebagai suatu sikap 
konsumen yang senang terhadap suatu objek tersebut dengan cara membayar uang 
atau dengan pengorbanan. 

Salah satu bentuk dari perilaku konsumen yaitu minat atau keinginan 
membeli produk atau layanan jasa. Bentuk konsumen dari minat beli ini adalah 
konsumen potensial, yaitu konsumen yang belum melakukan tindakan pembelian 
pada masa sekarang dan kemungkinan akan melakukan tindakan pembelian pada 
masa yang akan datang. Kotler dan Keller (dalam Adi, 2015:36) menyatakan bahwa 
minat beli konsumen merrupakan sebuah perilaku konsumen dimana konsumen 
memiliki keinginan dalam memilih, menggunakan, mengkonsumsi suatu produk yang 
ditawarkan. 

Simamora (dalam Murtadana, 2014:24) mendefinisikan bahwa minat beli 
merupakan sesuatu yang pribadi berhubungan dengan sikap individu yang berminat 
terhadap suatu obyek yang akan mempunyai dorongan untuk melakukan serangkaian 
tingkah laku dalam mendapatkan obyek tersebut. Adapun indicator minat beli 
menurut Ferdinand (2006 : 129) : 



1. Minat Transaksional, yaitu kecenderungan dalam membeli produk. 

2. Minat Referensial, yaitu kecenderungan mendorong orang lain untuk 
membeli produk tersebut. 

3. Minat Preferensial, yaitu menunjukkan perilaku yang memiliki 
preferensial umum pada produk tersebut. Preferensi ini dapat diganti jika 
terjadi sesuatu pada produk preferensinya. 

4. Minat Eksploratif, yaitu menunjukkan perilaku seseorang yang selalu 
mencari informasi mengenai produk yang diminati dan mencari informasi 
lain yang mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

Kesesuaian Harga dengan Kualitas yang didapat 

Hal utama yang dipertimbangkan seorang pembeli ketika melakukan 
kegiatan belanja adalah apakah produk yang didapat oleh konsumen sesuai 
dengan manfaat yang diinginkan. Pada saat ini kualitas tidak hanya merupakan 
usaha untuk memenuhi persyaratan spesifikasi yang telah ditentukan atau usaha 
untuk mengurangi produk yang rusak, tetapi lebih luas dari hal tersebut. Kualitas 
merupakan usaha menyeluruh yang meliputi setiap usaha perbaikan organisasi 
dalam memuaskan pelanggan (Hurriyati, 2005:55). Sementara itu, produk 
mempunyai peranan penting dalam menunjang pemasaran. Menurut Kotler dan 
Keller (2009:344) produk merupakan semua yang ditawarkan pasar untuk 
diperhatikan, dimiliki, digunakan, dan dikonsumsi yang dapat memuaskan 
keinginan atau kebutuhan pemakainya.  

Kotler dan Amstrong (2009:339) mengatakan bahwa “Harga adalah 
jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari 
memiliki atau menggunakan produk dan jasa”. Menurut Lamb (2009:268) “ 
harga adalah apa yang harus diberikan oleh konsumen (pembeli) untuk 
mendapatkan suatu produk”. Swastha (2010:147) mengemukakan bahwa harga 
merupakan jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 
kombinasi dari barang beserta pelayanannya. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harga 
adalah jumlah nilai yang ditukarkan kepada produsen untuk mendapatkan 
manfaat dari yang memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Harga yang 
diberikan oleh konsumen kepada produsen untuk mendapatkan manfaat yang 
sesuai dari kualitas yang dimiliki atau digunakan oleh konsumen. 

Efektivitas Iklan 

Pengukuran efektivitas sangat penting dilakukan. Tanpa dilakukannya 
pengukuran efektivitas tersebut akan sulit diketahui apakah tujuan perusahaan 
dapat dicapai atau tidak. Menurut Cannon, el al (2009) efektivitas bergantung pada 



sebaik apa medium tersebut sesuai dengan sebuah strategi pemasaran yaitu, pada 
tujuan promosi, pasar target yang ingin dijangkau, dana yang tersedia untuk 
pengiklanan, serta sifat dari media, termasuk siapa yang akan dijangkau, dengan 
frekuensi seberapa sering, dengan dampak apa, dan pada biaya berapa besar. 
Kemudahan pemahaman merupakan indikator yang penting dalam efektivitas 
pesan.  

Laskey et al (dalam Indriarto, 2006) menyatakan bahwa efektivitas 
suatu iklan bergantung pada apakah konsumen mengingat pesan yag disampaikan, 
memahami pesan tersebut, terpengaruh oleh pesan dan tentu saja pada akhirnya 
membeli produk yang diiklankan. Efektivitas iklan juga dapat diukur dengan 
menggunakan Epic model (Bram, 2005). Epic Model mencakup empat dimensi 
kritis yaitu empati(empathy), persuasi (persuasion), dampak(impact) dan 
komunikasi(communications). Indikator yang mempengaruhi efektivitas iklan 
dengan menggunakan Epic Model yaitu: 

1. Empati ( empathy )             : pendapat tentang kita dan menyukai. 
2. Persuasi ( persuasion )   : tertarik dan keinginan membeli. 
3. Dampak ( impact )   : tahu betul dan membandingkan. 
4. Komunikasi ( communications )  : informasi jelas dan slogan. 
 

Shimp (2003) menyatakan iklan disebut efektif bila mencapai tujuan - 
tujuan yang ingin dicapai oleh pengiklan. Pada taraf minimum, iklan yang efektif 
memiliki beberapa pertimbangan berikut: 

1. Iklan harus memperpanjang suara strategi pemasaran. Iklan bisa jadi 
efektif hanya bila cocok dengan elemen lain dari strategi komunikasi 
pemasaran yang diarahkan dengan baik dan terintegrasi. 

2. Periklanan yang efektif harus menyertakan sudut pandang konsumen. 
Para konsumen membeli manfaat - manfaat produk,bukan atribut. Oleh 
karena itu iklan harus dinyatakan dengan cara yang berhubungan dengan 
kebutuhan,keinginan, serta apa yang dinilai oleh konsumen. 

3. Periklanan yang efektif harus persuasif. Persuasi biasanya terjadi ketika 
produk yang diiklankan dapat memberikan keuntungan tambahan bagi 
konsumen. 

4. Iklan harus menemukan cara yang unik untuk menerobos kerumunan 
iklan. Para pengiklan secara kontinyu berkompetisi dengan para 
pesaingnya dalam menarik perhatian konsumen. 

5. Iklan yang baik tidak pernah menjanjikan lebih dari apa yang bisa 
diberikan. Intinya adalah menerangkan dengan apa adanya, baik dalam 
pengertian etika serta dalam pengertian bisnis yang cerdas. 

6. Iklan yang baik mencegah ide kreatif dari strategi yang berlebihan. 
 

Menurut Kotler & Amstrong,2010 Menyatakan bahwa saat ini iklan 
internet telah menjadi kekuatan pendorong bagi inisiatif dan upaya dalam 



periklanan , Sedangkan Tsang dan Tse (2005) dalam Wei, Jerome, dan Shan: 
(2010), mengatakan bahwa iklan online yang efektif adalah iklan yang bisa 
memberi respon langsung dari konsumen. Kemudian dalam penelitian nya, 
Pratomo dan Herdianto (2008) mengatakan bahwa efektivitas iklan dalam 
internet di pengaruhi oleh komposisi warna, gaya bahasa, posisi, ukuran font, 
lokasi, dan jenis. Iklan yang baik memahami bahwa orang tidak membeli 
produk, tetapi membeli keuntungan dari produk tersebut dan lebih dari itu 
iklan yang efektif adalah iklan yang mendapat perhatian dan diingat serta 
membuat orang-orang yang bertindak untuk melakukan pembelian (Shultz & 
Tannebaun dalam Shimp, 2000).  

Kotler dalam Durianto dan Liana (2004), mengatakan bahwa 
efektivitas iklan dapat dilihat dari dua sudut pandang hasil/dampak yaitu 
dampak komunikasi daei suatu iklan yang meliputi pengaruhnya pada 
kesadaran, pengetahuan dan preferensi serta dampak terhadap penjualan 
dimana dampak ini lebih sulit untuk diukur karena penjualan dipengaruhi oleh 
banyak faktor tidak hanya oleh periklanan. Menurut Chattopadhyay dan Basu 
(1990), efektivitas iklan dapat diukur dengan pendekatan advertising response 
model (ARM). Dimensi efektivitas yang diukur meliputi:   

1) Perhatian (Attention)  Iklan harus menarik perhatian khalayak 
sasarannya, baik pembaca,pendengar atau pemirsa. Untuk itu iklan 
memerlukan bantuan, antara lain berupa ukuran (size untuk media 
cetak, atau air time untuk media penyiaran), penggunaan warna 
(spotatau full color), tata letak (lay out), jenis-jenis huruf (tipografi) 
yang ditampilkan, serta berbagai suara khusus untuk iklan pada radio 
dan televisi.  

2) Pemahaman (CognitiveResponse)  Teori Respon Kognitif dari David 
Aaker ini memiliki asumsi dasar bahwa khalayak secara aktif terlibat 
dalam proses penerimaan informas dengan cara mengevaluasi 
informasi yang diterima berdasarkan pengetahuan dan sikap yang 
dimiliki sebelumnya, yang akhirnya mengarah pada perubahan sikap. 
(Aaker, 1985: 225). Teori ini mengasumsikan bahwa ketika informasi 
mengubah tingkah laku konsumen secara kuat, hal ini disebabkan 
konsumen mempelajari isi pesan yang dilihatnya yang kemudian 
mengarah ke perubahan tingkah laku terhadap brand. Pemasar perlu 
mendesain isi pesannya secara tepat, agar konsumen dapat 
mempelajari isi pesannya secara maksimal.  

3) Sikap Terhadap Iklan (Advertising Attitude/Advertising Liking)  
Sikap terhadap iklan merupakan predosposisi respon konsumen yang 
umumnya menggambarkan kesukaan atau ketidaksukaan konsumen 
terhadap iklan. Respon yang positif umumnya akan menghasilkan 



sikap positif terhadap iklan, dan respon yang negatif akan 
menghasilkan sikap negatif terhadap iklan. Sikap terhadap iklan diukur 
dalam perilaku si penerima pesan yang menilai setuju atau tidak setuju.  

4) Sikap Terhadap Merek (Brand Attitude) Sikap terhadap merek 
merupakan pernyataan mental dari si penerima pesan yang menilai 
suatu merek atau produk secara setuju atau tidak setuju (Assael, 2001: 
283). Keyakinan ini timbul setelah konsumen sasaran mengkonfirmasi 
memori dengan informasi yang ditawarkan.  

5) Niat Pembelian (Buying/ Purchase Intention) Niat membeli adalah 
keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau merek tertentu. 
Dengan demikian niat membeli merupakan keinginan untuk membeli 
produk yang diiklankan setelah menerima iklan tersebut. Iklan yang 
efektif akan menimbulkan perhatian dan sikap terhadap iklan yang 
positif, selanjutnya bersikap positif pula terhadap merek dan berakhir 
pada niat membeli.  

Promosi Penjualan 
Promosi penjualan dapat dilakukan melalui penetapan harga promosi dalam 

bentuk pemberian kupon, rabat/tunai dan diskon (Cravens, 1996). Sedangkan harga 
diskon memiliki keterkaitan dengan  belanja hedonik, dimana harga diskon 
merupakan salah satu faktor yang dapat memotivasi konsumen untuk melakukan 
belanja hedonik. Konsumsi emosional yang ditunjukkan oleh konsumen pada 
kategori ini, antara lain berbelanja untuk mendapatkan harga diskon, mencari produk‐
produk dengan harga diskon (sale), serta berburu produk dengan harga termurah 
(Arnold dan Reynold, 2003). Perusahaan umumnya akan menyesuaikan daftar harga 
mereka dan pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalam jumlah besar, pembelian 
di luar musim (Kotler, 2004). Perusahaan harus melakukan hal itu secara hati‐hati 
atau mereka akan menemukan bahwa laba mereka jauh lebih kecil dibandingkan yang 
direncanakan. 
 
Metode dan Prosedur Penelitian 

Penelitian minat beli konsumen ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan 
dan manipulasi tetapi, menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi atau apa 
adanya. Dalam penelitian ini deskriptif yang dimaksud adalah deskriptif kuantitatif 
karena gambaran dari penelitian ini menggunakan ukuran, jumlah, atau frekuensi 
(Nana Syaodih : 2006). Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
terkait kesuksesan informasi yang didapat konsumen dalam situs jualbeli online 
produk zalora. 

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilakukan untuk memperroleh 
data-data yang digunakan guna menjawab permasalahan yang dirumuskan. Lokasi 



penelitian ini dilakukan di sekitar daerah surabaya barat tepatnya berada pada 
masyrakat yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan lakarsantri. 

Populasi adalah wilayah generilasasi yang terdiri dari objek atau subjek yang 
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk 
di pelajari,dan kemudian di tarik suatu kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini 
adalah masyarakat di Surabaya bagian barat tepatnya daerah Lakarsantri. 

Penelitian ini dengan menggunakan teknik random sampling. Menurut 
Sugiyono (2010) random sampling adalah teknik dimana semua individu dalam 
populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama 
untuk dipilih sebagai anggota sampel. Teknik ini menggelompokan ke dalam 
kelompok atau kategori yang di sebut strata. Teknik ini di gunakan jika populasi 
mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogeny berstrata. 

Sampel adalah sebagian populasi yang dikarakteristikkan dan hendak 
diselidiki dan dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun metode pengambilan 
sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Menurut Sugiyono 
(2010), metode purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
beberapa remaja yang berada di wilayah Surabaya barat  yang mempunyai kriteria 
berikut ini:  

a. Responden yang telah pernah melakukan transaksi dalam pembelian 
pada Zalora 

b. Responden yang pernah melihat iklan Zalora 
c. Responden yang telah mengunjungi website Zalora minimal dua 

kali berdasarkan pada pengguna website tipe Evaluator 
(Chak:2002). 

Ukuran sampel minimal agar penduga parameter dengan model kemungkinan 
minimum sebanyak 100, sedangkan maksimalnya tidak lebih dari 400 
(Ferdinand,2002). Sehingga dirumuskan sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 
yang diambil dari responden yaitu remaja di daerah lakarsantri Surabaya Barat. 

Metode pengolahan data merupakan instrumen pengumpulan data yang 
menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu penelitian (Bungin, 2005). 
Pengolahan data merupakan tahapan lanjut setelah pengumpulan data dilaksanakan 
(Bungin, 2005). Selain itu Hasan (2002) mengungkapkan bahwa pengolahan data 
merupakan sautu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunkan 
bermacam cara dan rumus tertentu untuk menghasilkan analisis yang runtut. Pada 
penelitian kuantitatif sendiri cra mengolah data dilaksanakan dengan melalui 
beberapa macam tahapan diantaranya: memeriksa (editing), proses pemberian 
identitas (coding), dan proses terakhir adalah interpretasi/ pembeberan (tabulating). 
 
 
 
 
 



PEMBAHASAN 
Kesesuaian Harga Dengan Kualitas yang didapat 

Dari pengolahan data pada bab III (lihat table 3.4) hasil dari kesesuaian harga 
dengan kualitas yang didapat dalam eksistensi jualbeli online pada minat beli 
konsumen penelitian ini mendapatkan rata-rata 4 yang berarti bahwa data dalam 
penelitian ini berdistribusi normal. Hal tersebut didapat dari beberapa indicator 
seperti harga sesuai dengan kualitas produk, harga sesuai dengan hasil yang 
diinginkan, beberapa produk memiliki nilai penyusutan yang baik, biaya yang 
dikeluarkan seimbang dengan manfaat yang didapat, produk zalora memiliki manfaat 
yang bagus dari produk lain, dan harga produk sesuai dengan yang dirasakan oleh 
konsumen. Hasil rata-rata semua indicator dalam pernyataan setuju bahwa harga pada 
produk situs jualbeli online zalora sesuai dengan kualitas yang didapat. Persepsi 
harga (price perceptions) berkaitan dengan bagaimana informasi harga dipahami 
seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna yang dalam bagi mereka. 
Pendekatan untuk memahami persepsi harga adalah pemrosesan informasi, yang di 
kemukakan oleh Jacoby dan Olson (2000: 229). Harga merupakan salah satu atribut 
penting yang dievaluasi oleh konsumen sehingga dapat mempengaruhi sikap 
konsumen. Dengan kata lain, pada tingkat harga tertentu yang telah dikeluarkan, 
konsumen dapat merasakan manfaat dari produk yang telah dibelinya. Dan konsumen 
akan merasa puas apabila manfaat yang mereka dapatkan sebanding atau bahkan 
lebih tinggi dari nominal uang yang mereka keluarkanHasil penelitian ini relevan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Bachriansyah (2011) dengan judul “Analisis 
Pengaruh Kualitas Produk, Daya Tarik Iklan, dan Persepsi Harga Terhadap Minat 
Beli Konsumen Pada Produk Ponsel Nokia (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kota 
Semarang)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwavariabel independen dalam 
penelitian ini berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu 
minat beli. 

Efektivitas Iklan 
Dari pengolahan data pada bab III (lihat table 3.5) hasil dari efektifitas 

iklan pada eksistensi jualbeli online pada minat beli konsumen penelitian ini 
mendapatkan rata-rata 4 yang berarti bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi 
normal. Hal tersebut didapat dari beberapa indicator seperti harga dapat bersaing 
dengan produk lainnya, harga produk zalora lebih terjangkau dari produk lainnya, 
kualitas produk lebih bagus, memiliki banyak varian produk, memiliki banyak 
keragaman ukuran produk, iklan yang dipasang pada situs jual beli online terdapat 
dimana-mana, memiliki kemudahan dalam mendapatkan kecepatan pemasngan iklan, 
dan iklan meliki kreatifitas yang dapat menarik konsumen untuk membeli. Hal 
tersebut serupa dengan penelitian Widya (2013) yaitu iklan yang ada dalam situs 
dapat menarik penjual. Pesan yang ditangkap informan dari iklan yang dilakukan 
pihak Zalora adalah bahwa konsumen maupun calon konsumen didorong dan diajak 
untuk berbelanja dan berbelanja lagi terus sehingga mereka bisa “menggaet” banyak 



konsumen untuk membeli berbagai produk yang ditawarkan Zalora dari mulai produk 
sepatu, baju, aksesoris, maupun produk lainnya Hasil rata-rata semua indicator dalam 
pernyataan setuju bahwa efektifitas iklan pada produk situs jualbeli online zalora 
memiliki kefektifan dalam segi waktu dan efisiensi yaitu terdapat dimana-mana. Hasil 
penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suherman (2011) 
dengan judul “Analisis Pengaruh Efektivitas Iklan Internet Dan Kelompok Referensi 
Terhadap Persepsi Kualitas Dan Dampaknya Terhadap Niat Beli Produk Blackberry”. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas iklan internet dan kelompok 
referensi secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi kualitas dan variabel 
efektivitas iklan internet, kelompok referensi dan persepsi kualitas mempengaruhi 
niat beli. 

 
Promosi Penjualan 

Dari pengolahan data pada bab III (lihat table 3.6) hasil dari promosi 
penjualan pada eksistensi jualbeli online pada minat beli konsumen penelitian ini 
mendapatkan hasil rata-rata 4 yang berarti bahwa data dalam penelitian ini 
berdistribusi normal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indicator seperti produk 
zalora menyediakan varian produk dan varian ukuran bagi setiap kaum baik kaum 
hawa maupun kaum pria, situs jualbeli online zalora menampilkan promosi dan 
melayani transaksi jualbeli setiap waktu, promosi penjualan selalu mengikuti zaman 
yaitu promosi melalui media elektronik yang dijangkau oleh konsumen, dan situs 
jualbeli online produk zalora pada minat beli konsumen menampilkan promosi yang 
menarik. Hasil rata-rata semua indicator dalam pernyataan setuju bahwa promosi 
penjualan pada situs jualbeli online produk zalora selalu menampilkan kreatifitas 
promosi yang menarik. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Ashari (2012) dengan dudul “Pengaruh Promosi Penjualan Pakaian Wanita Di 
Group Blackberry Messenger Terhadap Minat Beli Mahasiswi Ilmu Komunikasi 
Universitas Hasanuddin”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh 
promosi penjualan pakaian wanita di group blackberry messenger tidak berpengaruh 
terhadap minat beli mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. 
Minat Beli Konsumen 

Dari pengolahan data pada bab III (lihat table 3.7) hasil dari minat beli 
konsumen pada eksistensi jualbeli online pada minat beli konsumen penelitian ini 
mendapatkan hasil rata-rata 4 yang berarti bahwa data dalam penelitian ini 
berdistribusi normal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indicator seperti minat 
transaksional yaitu konsumen pernah melakukan pembelian secara online, kejujuran 
dalam bertransaksi baik kejujuran dari pihak produsen maupun konsumen, informasi 
yang berkualitas, memiliki tampilan web yang dapat diandalkan, pelayanan yang 
sesuai dengan harapan. Hal tersebut serupa dengan penelitian Abdilla (2015) 
mengenai pengaruh gaya hidup, kepercayaan, dan kualitas informasi terhadap 
keputusan pembelian online (studi  kasus zalora.com) yaitu, kepercayaan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian online di Zalora. 



 Minat refresial yaitu produk yang disarankan oleh kerabat, 
merekomendasikan produk pada teman dan kerabat. Minat prefresial yaitu produk 
merupakan pilihan, produk yang berkualitas. Minat eksploratif yaitu konsumen 
mencari informasi pada produk yang diinginkan, konsumen mencari informasi 
mengenai prosedur pembelian yang berlaku, konsumen melakukan transaksi 
pembelian dalam waktu dekat. Hasil rata-rata semua indicator dalam pernyataan 
setuju bahwa masyarakat berminat pada situs jualbeli online produk zalora hal 
tersebut serupa dengan penelitian Saputri (2016) bahwa perilaku konsumen pada 
Zalora Indonesia sudah berjalan baik karena sudah sesuai dengan faktor-faktor yang 
ada di dalam perilaku konsumen itu sendiri, yaitu faktor budaya, sosial, pribadi, dan 
psikologis. Hal tersebut membuktikan bahwa para konsumen percaya kepada Zalora 
Indonesia sebagai perusahaan yang memberikan kemudahan dalam berbelanja secara 
online, serta memberikan dampak terhadap perilaku konsumen untuk berbelanja 
dengan mudah dan efisien. Keputusan pembelian yang timbul dari perilaku konsumen 
pada Zalora Indonesia juga sudah baik. Para konsumen sudah merasa nyaman dengan 
kemudahan pembelanjaan yang ditawarkan oleh Zalora Indonesia yang tentunya 
sesuai dengan kualitas dari produk yang ditawarkan. Dengan demikian, perilaku 
konsumen pada masa kini percaya terhadap Zalora Indonesia sebagai tem-pat 
keputusan pembeliannya untuk ber-belanja secara online. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai 
eksistensi jualbeli online dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian terholong baik 
yaitu dengan nilai rata-rata 4 dari kesesuaian harga dengan kualitas yang didapat, 
efektivitas iklan, kualitas promosi, minat beli konsumen yaitu : 

1. Kesesuaian harga dengan kualitas yang didapat meliputi kesesuaian 
harga dengan kualitas produk dan kesesuaian harga dengan manfaat 
memiliki nilai rata-rata 4 yang termasuk pada kriteria baik.  

2. Efektivitas iklan yang meliputi perbedaan harga, perbedaan kualitas 
dan efektifitas iklan memiliki nilai rata-rata 4 yang termasuk kriteria 
baik.  

3. Kualitas promosi yang meliputi kesesuaian sasaran promosi, waktu 
promosi, dan kualitas promosi memiliki nilai rata-rata 4 yang termasuk 
kriteria baik.  

4. Minat beli konsumen yang meliputi minat transaksional, minat 
refresial, minat prefresial, minat eksploratif  memiliki nilai rata-rata 4 
tergolong baik.  

Saran 
Ditengah perkembangan teknologi informasi yang sangat canggih didorong 

dengan internet yang dapat menghubungkan pemenuhan kebutuhan akan sebuah 
informasi dan aktivitas pada masyarkat modern saat ini maka sebuah sistem yang 



memudahkan dalam membantu pengguna dalam melakukan pecarian informasi 
secara cepat dengan bantuan internet untuk mengakses sebuah website khususnya 
dalam situs jualbeli online produk Zalora.  Peneliti memberikan saran Sebaiknya, 
pihak pengelola situs jualbeli online produk zalora lebih meningkatkan efektivitas 
iklan dan kemudahan pengaksesan website tanpa menggunakan akun sehingga 
pengguna lebih leluasa mengakses website Zalora untuk sekedar mencari informasi. 
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