
RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

LEONARDO ALEXANDER RENATUS PANE, 2009. Analisis Kualitas 
Website Toko Buku Online di Indonesia. Di bawah bimbingan KUDANG BORO 
SEMINAR dan FEBRIANTINA DEWI. 
 
  

Aktivitas perdagangan melalui internet (e-commerce) telah berdampak 
signifikan terhadap lingkungan bisnis. Sebagai contoh, secara geografis e-
commerce telah mentransformasi konsep jarak dan lokasi dalam hubungannya 
dengan operasi perdagangan (Malaga et al., 2000). Secara sosiologis, kegiatan 
pelayanan tertentu telah digantikan dan distribusi sosial dari pelanggan internet 
harus dianalisa (Rogerson et al., 1999). Dan secara ekonomis telah merubah biaya 
pencarian (search costs) dan harga relatif (relative prices) (Grewal et al., 1998). 
E-commerce juga telah mentransformasi cara-cara dimana produk dan jasa 
tradisional diproduksi atau dikembangkan, dipasarkan, dikomunikasikan, dibeli, 
dan disampaikan melalui World Wide Web (WWW).  Selain buku-buku, jasa 
travel, dan entertainment, jasa-jasa finansial merupakan jenis pembelian online 
(online purchases) yang paling sering dilakukan oleh konsumen (Jayawardhena et 
al., 2003). 
 Jika saat ini kita melakukan pencarian (searching) dengan kata kunci 
“toko buku online di Indonesia” atau “bookstore online di Indonesia”, pada search 
engine Google, Yahoo, atau Clusty, maka setidaknya terdapat 100 toko buku 
online yang telah beroperasi di Indonesia. Tingginya tingkat persaingan 
(kompetisi) dalam pasar buku online di Indonesia, memberi tantangan bagi para 
manajemen toko buku online di Indonesia untuk dapat bertahan (survive) dan 
meningkatkan pangsa pasar ataupun meningkatkan penjualan buku melalui 
internet. Dalam hal ini, para manajemen toko buku online di Indonesia perlu 
untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas situs (website) yang merupakan 
media pemasaran utama di internet untuk berbagai jenis buku yang ditawarkan. 

 Dari hasil survei awal yang dilakukan terhadap beberapa pemilik toko 
buku online di Indonesia, belum ditemukan adanya alat untuk mengevaluasi atau 
menganalisa kualitas website. Adapun penelitian yang pernah dilakukan baru 
berupa perhitungan statistik jumlah pengunjung website (website traffic). Kualitas 
sebuah website dapat mempengaruhi minat pembelian online (online purchase 
intention) dan minat pengunjung dalam mengunjungi website kembali (intention 
to revisit). Sehubungan dengan hal tersebut, karakteristik demografi dan perilaku 
pengguna website juga penting untuk dianalisa guna memperoleh calon pembeli 
potensial yang tertarget melalui website content dan kegiatan-kegiatan pemasaran 
yang dilakukan di internet  

Dengan demikian, perumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah: 
a) bagaimanakah demografi dan perilaku pengguna website toko buku online di 
Indonesia, b) bagaimanakah kualitas website toko buku online di Indonesia 
sebagai media pemasaran di internet, c) bagaimanakah cara menganalisa faktor-
faktor yang mempengaruhi kualitas website toko buku online, d) faktor-faktor 
dominan apa sajakah yang menentukan kualitas website toko buku online dan apa 



yang harus dilakukan manajemen dalam meningkatkan kualitas website toko buku 
online. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : a) menganalisa demografi dan 
perilaku pengguna website toko buku online di Indonesia, b) menganalisa kualitas 
website toko buku online di Indonesia sebagai media pemasaran di internet, c) 
menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas website toko buku online, 
dan d) mengidentifikasi faktor-faktor dominan penentu kualitas website serta 
memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas website toko buku online. 
 Desain penelitian yang digunakan adalah melalui riset deskriptif yang 
merupakan cross-sectional study dengan pendekatan survei. Data yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada 
100 orang responden. Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data 
dan informasi dari media cetak, jurnal, dan website toko buku online yang diteliti. 
Pemilihan tiga sampel website dilakukan berdasarkan peringkat tertinggi dalam 
direktori Google (www.google.com) dan seizin pemilik website, dalam periode 
waktu Pebruari – Maret 2009. Pengambilan sampel responden menggunakan 
metode non probability sampling dengan teknik convinience sampling. Analisis 
data yang dilakukan meliputi  : (1) Analisis deskriptif, (2) Analisis Structural 
Equation Modelling (SEM), dan (3) Cause and Effect Diagrams. 

Berdasarkan profil demografi responden dalam penelitian ini, responden 
mayoritas berjenis kelamin perempuan, dan mayoritas pada rentang usia 25 
hingga 28 tahun. Sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir sarjana 
dan mayoritas berprofesi sebagai pegawai swasta. Sebagian besar responden 
memiliki status belum menikah dan belum memiliki tanggungan. Tingkat 
pengeluaran rutin per bulan didominasi pada kisaran Rp. 1.000.000 – Rp. 
1.499.999 dan pengeluaran rutin per bulan dalam akses internet pada rentang 
kurang dari Rp. 50.000. 

Dari hasil analisis tabulasi silang diperoleh hasil uji chi-square dan dapat 
dilihat bahwa secara umum untuk profil demografi dan perilaku responden terlihat 
adanya keterkaitan antara faktor-faktor dimensi WebQual dengan demografi dan 
perilaku pengguna yang ditunjukkan dari signifikansi nilai p yang bernilai lebih 
kecil dari 0.1, 0.05, atau 0.01.  

Dari hasil uji validitas instrumen penelitian dengan varimax rotation, 
secara keseluruhan diperoleh validitas yang baik. Dan dari hasil uji reliabilitas 
dengan Cronbach’s alpha, diperoleh hasil yang dapat diterima (reliabel). Dan dari 
hasil analisis frekuensi terhadap tingkat kepentingan, secara umum responden 
menilai penting untuk setiap faktor/variabel yang ditanyakan. 

Model SEM kualitas website dalam penelitian ini terdiri dari 26 atribut 
variabel teramati yang terbagi dalam lima dimensi pembentuk kualitas, yaitu: 
kegunaan (usefulness), kemudahan penggunaan (ease of use), hiburan 
(entertainment), hubungan yang saling melengkapi (complementary relationship), 
dan fitur toko buku online (online bookstore features).  Dan ada dua variabel 
indikator kualitas yang diukur pada penelitian, yaitu: kualitas secara keseluruhan 
(overall quality) dan kesediaan rekomendasi.  

Pada model tersebut kualitas adalah laten endogen (tidak bebas). 
Sedangkan laten eksogen adalah kelima dimensi pembentuk kualitas yang dapat 
diukur dengan peubah indikator yaitu: X1 sampai dengan X26. Untuk mengukur 



peubah laten endogen, kualitas diukur dengan peubah indikator Y1 dan Y2. Pada 
dimensi usefulness, faktor muatan yang paling besar yang memberikan kontribusi 
yang besar adalah variabel kecepatan loading situs (X5). Pada dimensi ease of 
use, faktor muatan yang paling besar yang memberikan kontribusi yang besar 
adalah variabel kemudahan mengingat nama domain situs (X10. Pada dimensi 
entertainment, faktor muatan yang paling besar yang memberikan kontribusi yang 
besar adalah variabel tampilan visual situs yang menyenangkan (X11). Pada 
dimensi complementary relationship, faktor muatan yang paling besar yang 
memberikan kontribusi yang besar adalah ketersediaan berbagai alternatif cara 
pembayaran (X17). Dan pada dimensi online bookstore features, faktor muatan 
yang paling besar yang memberikan kontribusi yang besar adalah variabel 
ketersediaan milis/forum pada situs (X25).  

Dari hasil analisis total pengaruh (total effect) pada model SEM, atribut-
atribut atau faktor-faktor yang memiliki pengaruh dominan (paling besar dan 
siginifikan) adalah: tampilan visual situs yang menyenangkan, keinovatifan desain 
situs, aliran emosional pengguna saat menggunakan situs, kecepatan loading situs, 
dan ketersediaan diskon harga atau bonus pembelian. Secara keseluruhan, model-
model yang digunakan dalam analisis SEM memiliki hasil uji kecocokan yang 
baik (good fit). 

Profil kualitas ketiga website yang dievaluasi menggunakan bobot kualitas 
menunjukkan bahwa Kutukutubuku.com memperoleh indeks sebesar 0.65, 
Book.Store.co.id memperoleh indeks sebesar 0.58, dan Inibuku.com yang 
memperoleh indeks sebesar 0.61 dari nilai indeks maksimal 1. Secara 
keseluruhan, perbedaan kualitas website diantara ketiganya tidak begitu besar 
(tidak sampai 0.1 poin pada bobot kualitas). 
 Implikasi manajerial yang dapat disarankan kepada pihak manejemen situs 
secara keseluruhan adalah: (1) untuk mempercepat loading situs, disarankan 
mempertimbangkan pemasangan iklan yang berbasis gambar daripada iklan yang 
berbasis animasi flash, menggunakan perangkat lunak untuk dapat mem-block 
iklan banner yang memperlambat kecepatan loading situs (seperti: add-on 
AdBlock Plus pada browser mozilla atau perangkat lunak Ad Muncher). 
Sedangkan untuk meningkatkan kepercayaan (trust) pengunjung dalam keamanan 
bertransaksi pada situs, pihak manajemen dapat menampilkan logo garansi atau 
tanda verifikasi sertifikat digital dari pihak ketiga yang memungkinkan online 
payment, seperti dari pihak Bank yang ada di Indonesia (online banking), Paypal, 
Verisign, e-gold, dll. (2) untuk meningkatkan kemudahan dalam pencarian buku, 
fitur pencarian pada situs selain dapat dibagi berdasarkan kategori Judul Buku, 
Nama Pengarang, Penerbit, dan Nomor ISBN, juga dapat dibuat dalam kategori 
lain seperti: kata kunci (keywords), berdasarkan subjek/topik (misal: sejarah, 
science), berdasarkan kondisi (baru atau bekas), berdasarkan format (printed, pdf), 
berdasarkan jenis sampul (hard atau soft cover), usia pembaca (reader age), atau 
jenis bahasa (language). Sementara dalam hal kemudahan untuk mendaftar atau 
menjadi member situs, sebaiknya mempermudah tahapan registrasi menjadi 
anggota situs (tidak perlu harus sudah pernah melakukan pembelian). (3) untuk 
memperbaharui keinovatifan desain situs secara berkala, misalnya dengan 
perubahan template situs atau penambahan fitur-fitur baru yang bermanfaat bagi 
pengunjung. Dalam hal pemberian bonus pembelian, dapat memberikan suatu 
bonus pembelian yang diluar dugaan (harapan) pembeli, misalnya katalog produk, 



kaos (t-shirt), pembatas buku, gantungan kunci, atau barang lain yang masih ada 
kaitannya dengan pesanan pembeli (4) perlu menambah alternatif pembayaran 
(baik online maupun offline). Pembayaran melalui kartu kredit/debit, Paypal, 
online banking, transfer ATM, cash on delivery (COD) wajib disediakan untuk 
memberikan banyak pilihan bagi pembeli. (5) situs toko buku online sebaiknya 
terhubung langsung dengan sistem database (basis data) yang dimiliki pihak penerbit 
yang menjadi supllier buku-buku yang dijual. Hal ini perlu untuk memperoleh informasi 
ketersediaan buku (stok) terkini dengan cepat dan mudah. Pihak manejemen situs dapat 
menambahkan forum atau thread baru dengan judul “Want To Buy” (WTB). 
Sehingga para pengunjung situs (calon pembeli) yang ingin membeli buku (suatu 
produk) dapat langsung menanyakan ke forum atau thread “Want To Buy” 
tersebut (6) Penjualan produk-produk berbasis informasi dan pengetahuan dalam 
format lainnya seperti CD pembelajaran interaktif, audio book, atau eletronic 
book (e-book) juga dapat ditambahkan dalam situs untuk diferensiasi produk yang 
ditawarkan. Pengiriman paket barang (buku) dengan fasilitas satu hari sampai di 
tempat atau layanan one night service sangat layak dipertimbangkan. Pihak 
manajemen perlu terus mengoptimalkan peringkat situs-nya dalam daftar 
pencarian di situs-situs search engine (terutama pada Google dan Froogle), 
minimal berada pada halaman pertama (top 10) hasil pencarian. Strategi 
pemasaran horizontal lebih dikedepankan dan layak untuk dilakukan sehingga 
perlu untuk menempatkan satu orang personil yang fokus dan aktif dalam 
mengembangkan social networking  dan berpromosi melalui situs-situs komunitas 
seperti: Facebook, Friendster, Kaskus, Multiply, atau Podcast. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: secara keseluruhan, perbedaan 
kualitas website diantara ketiga website yang dievaluasi tidak begitu besar (tidak 
sampai 0.1 poin dalam bobot kualitas). Adapun atribut-atribut atau faktor-faktor 
yang memiliki pengaruh dominan dan dapat dijadikan indikator kualitas website 
adalah tampilan visual situs yang menyenangkan, keinovatifan desain situs, aliran 
emosional pengguna saat menggunakan situs, kecepatan loading situs, dan 
ketersediaan diskon harga atau bonus pembelian. 

Beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran adalah bahwa 
penelitian selanjutnya dapat secara lebih luas mengkaji hubungan interaksi di 
antara peubah/variabel yang digunakan dalam penelitian ini karena ada 
kemungkinan hubungan-hubungan interaksi merupakan hubungan yang penting 
dalam membentuk konsep kualitas website dan mempunyai pengaruh yang 
signifikan. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan aspek kualitas yang 
meliputi tahapan proses pemesanan, proses pembayaran, proses pengiriman, 
hingga tahapan layanan purna jual (after sales service). Berkaitan dengan hal ini, 
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan juga layak 
dilakukan. Juga disarankan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat pembelian online (intention purchased online) dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat mengunjungi kembali (intention to revisit) pada situs toko 
buku online atau situs komersial lainnya di Indonesia. Kedua hal ini kemungkinan 
besar juga berhubungan dengan kualitas website.  
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