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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Profil Vrouwen Outfit
1
 

Vrouwen Outfit adalah sebuah bisnis online yang bergerak dibidang fashion 

yang berlokasi di Bandung yang beranjak dari sebuah Swim Wear dengan konsep 

vintage. Bermula yang hanya menjual baju renang saja kini semakin berkembang 

menyediakan busana wanita lainnya, Vrouwen Outfit pun terbuka bagi pelanggan 

yang ingin bertukar ide dengan busana wamita yang kami tawarkan. Vrouwen 

Outfit pun semakin luas menjangkau pelanggannya. Bukan hanya kalangan wanita 

dewasa bahkan pelajar dan mahasiswa yang akhirnya menjadi pelanggan setia 

Vrouwen Outfit hingga kini. 

Dengan semakin maraknya trend fashion dan meningkatnya pelanggan, 

Vrouwen Outfit memutuskan untuk membuka website yaitu vrouwen.id . Dengan 

menambah kapasitas pelanggan Vrouwen Outfit pun memudahkan pelanggan 

untuk berbelanja online melalui website, ditambah berbagai fasilitas yang tidak 

ada sebelumnya pun menjadikan Vrouwen Outfit semakin digemari. Tidak 

berhenti sampai disitu, Vrouwen Outfit melihat peluang untuk membuka toko 

dengan konsep yang khas, dan menawarkan berbagai busana wanita dengan tema 

summer time juga menjangkau lebih banyak jenis gaya busana wanita 

penggemarnya di masa depan. 

Vrouwen Outfit miliki visi menjadi pelopor perusahaan busana wanita 

terkemuka yang berkualitas dengan kualitas produk tinggi baik di tingkat nasional 

maupun internasional, dan menjadi produsen busana wanita nomor satu di Dunia. 

Untuk mencapai misinya Vrouwen Outfit memiliki misi menghasilkan produk-

produk perusahaan menjadi produk unggulan. Menyediakan produk-produk 

pilihan dengan kualitas produk tinggi, inovatif, harga terjangkau dan memastikan 

ketersediannya bagi pelanggan serta berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan 

                                                           
Vrouwen.id 
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kompetensi karyawan, proses produksi yang efisien, dan teknologi yang 

berkembang. Meningkatkan nilai-nilai perusahaan secara berkesinambungan. 

 

Gambar 4.1 

Logo Vrouwen Outfit 

Gambar 4.1 merupakan logo Vrouwen Outfit kata Vrouwen diambil dari 

bahasa Belanda yaitu artinya Perempuan sedangkan Outfit dari bahasa Inggris 

yang artinya Pakaian. Vrouwen membawa makna wanita yang ceria, dengan 

suasana ceria dan cemerlang. 

4.2 Profil Responden Konsumen Vrouwen Outfit 

Untuk mendapatkan gambaran dari objek yang ada pada penelitian ini maka, 

peneliti akan menguraikan klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, pekerjaan, sudah pernah berbelanja dan mengunjungi 

Vrouwen Outfit produk yang menjadi favorit ketika memesan di Vrouwen Outfit 

Tabel 4.1 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Pertanyaan  Jawaban Jumlah % 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 18 15,00% 

Perempuan 102 85,00% 

Total 120 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan jenis kelamin dari 120 responden, dapat disimpulkan bahwa 

konsumen perempuan yang berbelanja di Vrouwen Outfit lebih banyak 

dibandingkan dengan konsumen laki-laki. Hal ini wajar karena rata-rata 
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perempuan pada usia 17-25 tahun di Kota Bandung memilih berbelanja online 

untuk melengkapi kebutuhan busana wanita di karenakan praktis dan sangat 

mudah di akses dimanapun juga kapanpun. Wanita pum relatif lebih memiliki 

banyak waktu dibandingkan dengan  laki-laki yang tidak memiliki banyak waktu 

karena kesibukan aktivitasmya. 

Tabel 4.2 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

Pertanyaan  Jawaban Jumlah % 

Usia 

15-20 Tahun 28 23,3% 

21-25 Tahun 75 62,5% 

26-30 Tahun 9 7,05% 

<30 tahun  8 6,07% 

Total 120 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan klasifikasi usia dari 120 responden yang berbelanja dan 

mengunjungi Vrouwen Outfit, dapat disimpulkan bahwa banyaknya konsumen 

adalah konsumen yang memiliki usia 21-25 tahun yaitu sebanyak 75 konsumen 

dan konsumen yang memiliki usia 15-20 tahun yaitu sebanyak 28 konsumen. 

Sesuai dengan target pasar yang dibidik oleh para pelaku usaha online yaitu pada 

kisaran usia antara 17-25 tahun, hal ini dikarenakan memang pada usia tersebut 

mayoritas masih berstatus sebagai pelajar/mahasiswa yang relatif masih memiliki 

banyak waktu luang untuk berbelanja online.   

Tabel 4.3 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pertanyaan  Jawaban Jumlah % 

Pekerjaan 

Pelajar/Mahasiswa 73 60,8% 

Pegawai Negeri 3 2,5% 

Pegawai Swasta 32 26,7% 

Wiraswasta 7 5,8% 

Lainnya 5 4,2 

Total 120 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan klasifikasi pekerjaan dari 120 responden, bila dilihat dari 

prsentase orang yang berbelanja dan mengunjungi Vrouwen Outfit sebagian besar 
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adalah pelajar/mahasiswa. Hal ini tidak keliru karena banyak pelajar/mahasiswa 

menggemari berbelanja busana wanita melalui online. Selanjutnya ada pegawai 

swasta yang berbelanja online  karna pegawai swasta dengan waktu yang tidak 

selalu luang untuk mengunjungi toko baju maka mereka memilih untuk berbelanja 

online karna praktis dan harga pun lebih murah dari toko biasanya.. Sedangkan 

untuk wiaswasta mereka berbelanja online di sela waktu kesibukannya. 

Berdasarkan profil responden konsumen yang berbelanja online di Vrouwen 

Outfit yang menjadi konsumen potensial adalah konsumen yang terdiri dari 

perempuan yang berusia antara 17 sampai 25 tahun, yang memiliki pekerjaan 

pelajar/mahasiswa. Hal ini memang memungkinkan karena pada usia tersebut 

relatif konsumen masih memiliki banyak waktu untuk berbelanja online.   

4.3 Kajian Mengenai Citra Merek Vrouwen Outfit  

Pada bagian ini akan membahas tentang tanggapan responden mengenai 

citra merek dari Vrouwen outfit, data diambil berdasarkan alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Dalam meneliti citra merek 

Vrouwen Outfit, peneliti menggunakan dua dimensi dari citra merek yaitu 

reputasi dan pengakuan dengan memberikan tujuh pernyataan yang disebarkan 

kepada 120 responden. Dibawah ini merupakan tanggapan responden dalam 

bentuk tabel dan analisis singkat dibawahnya: 

Tabel 4.4 

Tanggapan Mengenai Daya Ingat Konsumen Pada Vrouwen Outfit 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Ingat  5 33 165 

Ingat 

Ingat  4 78 312 

Kurang Ingat  3 8 24 

Tidak Ingat  2 1 2 

Sangat Tidak Ingat 1 0 0 

Total   120 503 

%   84,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat daya ingat konsumen pada Vrouwen Outfit termasuk kategori ingat. Hal 
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ini membuktikan bahwa konsumen ingat pada Vrouwen Outfit ketika hendak 

mencari online shop.  

 Tabel 4.5  

Tanggapan Mengenai Daya Ingat Konsumen Pada Produk Vrouwen Outfit  

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Ingat  5 28 140 

Ingat 

Ingat  4 87 348 

Kurang Ingat  3 3 9 

Tidak Ingat  2 1 2 

Sangat Tidak Ingat 1 1 1 

Total   120 500 

%   83,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat daya ingat konsumen pada produk busana wanita Vrouwen Outfit 

termasuk kategori ingat. Hal ini membuktikan bahwa konsumen ingat pada 

Vrouwen Outfit ketika hendak mencari produk busana wanita. 

 Tabel 4.6  

Tanggapan Mengenai Kesukaan Konsumen Pada Produk Vrouwen Outfit 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Suka 5 32 160 

Sangat 

Suka 

Suka 4 85 340 

Kurang  Suka 3 3 9 

Tidak  Suka 2 0 0 

Sangat Tidak Suka 1 0 0 

Total   120 509 

%   85,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat kesukaan konsumen pada produk Vrouwen Outfit termasuk kategori 

sangat suka. Hal ini membuktikan bahwa responden menyukai produk yang 

ditawarkan Vrouwen Outfit. Produk yang dimaksud disini adalah semua produk 

yang ditawarkan Vrouwen Outfit selain dari produk baju seperti produk pakaian 

yang lainnya di Vrouwen Outfit. Konsumen menyukai produk pakaian yang ada 
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di Vrouwen Outfit dikarenakan selain bagus Vrouwen Outfit memiliki motif yang 

cocok untuk liburan musim panas dan sehari hari.   

Tabel 4.7  

Tanggapan Mengenai Kesukaan Konsumen Pada Produk Baju  

Vrouwen Outfit 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Suka 5 23 115 

Suka 

Suka 4 90 360 

Kurang  Suka 3 7 21 

Tidak Suka 2 0 0 

Sangat Tidak Suka 1 0 0 

Total   120 496 

%   83,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat kesukaan konsumen pada produk baju Vrouwen Outfit termasuk kategori 

suka. Hal ini membuktikan bahwa responden menyukai produk baju yang 

ditawarkan Vrouwen Outfit. Reponden menyukai produk baju Vrouwen Outfit 

karena Vrouwen Outfit memiliki kredibilitas yang baik dalam memproduksi baju, 

hal ini dibuktikan dengan penggunaan mesin dan kemasan yang memiliki kualitas 

baik. Selain itu Vrouwen Outfit juga menggunakan kain dengan kualitas tinggi 

karena mereka melakukan proses produksi baju sendiri. 

Tabel 4.8  

Tanggapan Mengenai Kompetensi Vrouwen Outfit Dalam Pelayanan Melalui 

Online. 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat baik 5 39 195 

Sangat 

Kompeten 

 

baik 4 79 316 

Kurang baik 3 2 6 

Tidak baik 2 0 0 

Sangat Tidak baik 1 0 0 

Total   120 517 

%   86,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018  
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Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat kompetensi Vrouwen Outfit dalam pelayanan melalui online termasuk 

kategori sangat kompeten. Hal ini membuktikan bahwa menyatakan  berkompeten 

dalam pelayanan melalui online. Kompetensi disini menjelaskan tentang sejauh 

mana admin dari Vrouwen Outfit memiliki kemampuan yang baik dalam 

pelayanan terhadap pelanggan dalam membalas pesan online. 

 

Tabel 4.11  

Rekapitulasi Variabel Citra Merek Vrouwen Outfit 

No Indikator % Kategori 

1 
Seberapa ingakaht anda akan Vrouwen Outfit 

dalam online shop? 
84,00% Ingat 

2 
Seberapa ingatkah anda pada Vrouwen Outfit 

ketika hendak membeli produk kopi? 
83,00% Ingat 

3 
Seberapa suka anda pada produk busana wanita 

yang ditawarkan Vrouwen Outfit? 
85,00% Sangat Suka 

4 
Seberapa besar kompeten Vrouwen Outfit dalam 

pelayanan melalui online? 
83,00% Kompeten 

5 
Seberapa besar Pengalaman Vrouwen Outfit dalam 

produk busana melalui online?  86,00% 
Sangat 

Berpengalaman 

Rata-rata 84,00% Baik 

 

Tabel diatas merupakan rekapitulasi jawaban responden mengenai citra 

merek dari Vrouwen Outfit dimata konsumen. Dari rata-rata presentase yang 

didapat, dapat disimpulkan bahwa citra merek Vrouwen Outfit dimata konsumen 

tergolong baik. Citra merek Vrouwen Outfit yang baik dimata konsumen dibentuk 

dari baiknya upaya Vrouwen Outfit dalam membentuk citra dimata konsumen, 

salah satunya dengan memiliki bahan kain yang berkualitas baik, mesin pembuat 

pakaian yang baik, dan memiliki motif bahan ciri khas. Sehingga membuat 

konsumen selalu ingat pada Vrouwen Outfit ketika hendak memilih online shop. 

Faktor pendukung dari variabel citra merek terhadap purchase intention menurut 

peneliti di Vrouwen Outfit adalah:  

a) Citra merek yang positif dan terkenal terhadap suatu merek online shop 

Vrouwen Outfit, lebih mungkin untuk melakukan pembelian. 
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b) Vrouwen Outfit dapat mengembangkan lini produk dengan manfaat citra 

positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama. 

c) Kebijakan family branding dan laverage branding dapat dilakukan jika citra 

produk yang telah positif. 

Namun adapun faktor penghambat dari variabel citra merek terhadap purchase 

intention menurut peniliti di Vrouwen Outfit adalah jika citra merek pada online 

shop sangat terkenal akan menimbulkan stigma produk terlalu mahal menurut 

konsumen dan membandingkan dengan produk import yang lebih terkenal serta 

mempunyai offline store, maka citra merek dengan kualitas produk yang sangat 

tinggi dan mempunyai ciri khas tersendiri yang akan meningkatkan keputusan 

pembelian. 

 

4.4 Kajian Mengenai Kualitas Produk Vrouwen Outfit 

Pada bagian ini akan membahas tentang tanggapan responden mengenai 

Kualitas produk dari Vrouwen Outfit, data diambil berdasarkan alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Dalam meneliti kualitas produk 

Vrouwen Outfit, peneliti menggunakan tiga dimensi dari kualitas produk yaitu 

performance, aesthetics, dan serviceability dengan memberikan lima belas 

pertanyaan yang disebarkan kepada 120 responden. Dibawah ini merupakan 

tanggapan responden dalam bentuk tabel dan analisis singkat dibawahnya: 

Tabel 4.12  

Tanggapan Mengenai Kualitas Produk Yang Ditawarkan Vrouwen Outfit  

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Nikmat 5 40 200 

Sangat 

Baik 

Nikmat 4 77 308 

Kurang Nikmat 3 3 9 

Tidak  Nikmat 2 0 0 

Sangat Tidak Nikmat 1 0 0 

Total   120 517 

%   86,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat kualitas produk busana wanita yang ditawarkan Vrouwen Outfit termasuk 
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kategori berpengalaman. Hal ini membuktikan bahwa responden menyatakan 

Vrouwen Outfit memiliki kualitas produk yang sangat baik. 

 Tabel 4.13  

Tanggapan Mengenai Kekuatan Bahan Yang Dipakai Vrouwen Outfit 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Kuat 5 30 150 

Kuat 

Kuat 4 75 300 

Kurang Kuat 3 14 42 

Tidak  Kuat 2 0 0 

Sangat Tidak Kuat 1 1 1 

Total   120 493 

%   82,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat kekuatan bahan yang dipakai Vrouwen Outfit termasuk kategori kuat. Hal 

ini membuktikan bahwa responden menyatakan Vrouwen Outfit memiliki bahan 

yang kuat. Bahan yang kuat didapatkan dari kualitas bahan terpilih yang 

digunakan oleh Vrouwen Outfit. 

Tabel 4.14  

Tanggapan Mengenai Pelayanan Dalam Pembelian Online di Vrouwen Outfit 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Indah 5 40 200 

Sangat 

Sesuai 

Indah 4 71 284 

Kurang Indah 3 9 27 

Tidak  Indah 2 0 0 

Sangat Tidak Indah 1 0 0 

Total   120 511 

%   85,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat kesusaian pelayanan dalam pembelian online di Vrouwen Outfit termasuk 

kategori sesuai. Hal ini membuktikan bahwa responden menyatakan bahwa 

pelayanan dalam pembelian online di Vrouwen Outfit kategori sesuai. 
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Tabel 4.15  

Tanggapan Mengenai Harga Produk Vrouwen Outfit. 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Baik 5 21 105 

Cepat 

Baik 4 64 256 

Kurang Baik 3 31 93 

Tidak  Baik 2 0 0 

Sangat Tidak Baik 1 0 0 

Total   120 458 

%   76,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat kecepatan pengiriman pesana produk Vrouwen Outfit termasuk kategori 

Cepat. Hal ini membuktikan bahwa responden menyatakan bahwa dalam 

pengiriman pesanan produk Vrouwen Outfit melalui online sangat cepat.  

Tabel 4.16  

Tanggapan Mengenai Sikap Dalam Melayani Pelanggan Melalui Online 

Kepada Konsumen Vrouwen Outfit 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Cepat 5 44 220 

Sangat 

Baik 

Cepat 4 66 264 

Kurang Cepat 3 10 30 

Tidak  Cepat 2 0 0 

Sangat Tidak Cepat 1 0 0 

Total   120 514 

%   86,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

sikap dalam melayani pelanggan Vrouwen Outfit termasuk kategori Sangat Baik. 

Hal ini membuktikan bahwa responden menyatakan bahwa Vrouwen Outfit baik 

dalam melayani pelanggan melalui online. 
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Tabel 4.17  

Tanggapan Mengenai Kecepatan Admin Merespon Pesan Melalui Online 

Kepada Konsumen Vrouwen Outfit. 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Cepat 5 37 185 

Cepat 

Cepat 4 73 292 

Kurang Cepat 3 8 24 

Tidak  Cepat 2 2 4 

Sangat Tidak Cepat 1 0 0 

Total   120 505 

%   84,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat kecepatan admin merespon pesanan online Vrouwen Outfit termasuk 

kategori Cepat. Hal ini membuktikan bahwa responden menyatakan bahwa 

Vrouwen Outfit cepat dalam admin merespon pesanan kepada konsumen  

Tabel 4.18  

Tanggapan Mengenai Pemberian Informasi Kepada Konsumen Vrouwen 

Outfit. 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Cepat 5 33 165 

Sesuai 

Cepat 4 73 292 

Kurang Cepat 3 14 42 

Tidak  Cepat 2 0 0 

Sangat Tidak Cepat 1 0 0 

Total   120 499 

%   83,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

pemberian informasi kepada konsumen Vrouwen Outfit termasuk kategori Sesuai. 

Hal ini membuktikan bahwa responden menyatakan bahwa Vrouwen Outfit sesuai 

dalam pemberian informasi kepada konsumen Vrouwen Outfit. 
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Tabel 4.19 

Tanggapan Mengenai Kepercayaan Pembelian Online Kepada Pelanggan 

Vrouwen Outfit. 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Cepat 5 36 180 

Sesuai 

Cepat 4 72 288 

Kurang Cepat 3 10 30 

Tidak  Cepat 2 2 4 

Sangat Tidak Cepat 1 0 0 

Total   120 502 

%   84,00% 

 Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

kepercayaan pembelian online kepada konsumen Vrouwen Outfit termasuk 

kategori Sesuai. Hal ini membuktikan bahwa responden menyatakan bahwa 

Vrouwen Outfit sesuai dalam kepercayaan pembelian online kepada konsumen 

Vrouwen Outfit 

Tabel 4.20 

Tanggapan Mengenai Tingkat Kesesuaian Admin Mampu Menjawab Setiap 

Pertanyaan Kepada Konsumen Vrouwen Outfit. 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Baik 5 32 160 

Sesuai 

Baik 4 74 296 

Kurang Baik 3 14 42 

Tidak  Baik 2 0 0 

Sangat Tidak Baik 1 0 0 

Total   120 498 

%   83,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat kesesuian admin mampu menjawab setiap pertanyaan kepada konsumen 

Vrouwen Outfit termasuk kategori Sesuai. Hal ini membuktikan bahwa responden 

menyatakan bahwa Vrouwen Outfit sesuai dalam kesesuaian admin mampu 

menjawab setiap pertanyaan kepada konsumen Vrouwen Outfit 
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Tabel 4.21 

Tanggapan Mengenai Tingkat Citra Vrouwen Outfit Di Mata Masyarakat 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Sesuai 5 38 190 

Baik` 

Sesuai 4 72 288 

Kurang Sesuai 3 10 30 

Tidak  Sesuai 2 0 0 

Sangat Tidak Sesuai 1 0 0 

Total   120 508 

%   85,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat citra Vrouwen Outfit di mata masyarakat termasuk kategori Baik. Hal ini 

membuktikan bahwa responden menyatakan bahwa Vrouwen Outfit mempunyai 

citra yang baik di mata masyarakat. 

Tabel 4.22 

Tanggapan Mengenai Tingkat Kepahaman Admin Dalam Kebutuhan 

Pelanggan Vrouwen Outfit. 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Mudah 5 30 150 

Sangat 

Sesuai 

Mudah 4 87 348 

Kurang Mudah 3 3 9 

Tidak Mudah 2 0 0 

Sangat Tidak Mudah 1 0 0 

Total   120 507 

%   85,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat kepahaman admin dalam kebutuhan pelangan Vrouwen Outfit termasuk 

kategori Sangat Sesuai. Hal ini membuktikan bahwa responden menyatakan 

bahwa Vrouwen Outfit sangat sesuai dalam kepahaman admin dalam kebutuhan 

pelanggan Vrouwen Outfit 
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Tabel 4.23 

Tanggapan Mengenai Tingkat Kemudahan Admin Dihubungi Oleh 

Pelanggan Vrouwen Outfit. 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Mudah 5 37 185 

Sangat 

Mudah 

Mudah 4 76 304 

Kurang Mudah 3 7 21 

Tidak Mudah 2 0 0 

Sangat Tidak Mudah 1 0 0 

Total   120 510 

%   85,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat kepahaman admin dalam kebutuhan pelangan Vrouwen Outfit termasuk 

kategori Sangat Mudah. Hal ini membuktikan bahwa responden menyatakan 

bahwa Vrouwen Outfit sangat mudah dalam kepahaman admin dalam kebutuhan 

pelanggan Vrouwen Outfit  

Tabel 4.24 

Tanggapan Mengenai Tingkat Prioritas Pelayanan Kepada Konsumen 

Vrouwen Outfit. 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Prioritas 5 29 140 

Prioritas 

Prioritas 4 80 320 

Kurang Prioritas 3 12 36 

Tidak Prioritas 2 0 0 

Sangat Tidak Prioritas 1 0 0 

Total   120 496 

%   83,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat prioritas pelayanan kepada konsumen Vrouwen Outfit termasuk kategori 

Prioritas. Hal ini membuktikan bahwa responden menyatakan bahwa Vrouwen 

Outfit Prioritas dalam kepahaman admin dalam kebutuhan pelanggan Vrouwen 

Outfit. 
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Tabel 4.25  

Rekapitulasi Variabel Kualitas Produk Vrouwen Outfit 

No Indikator % Kategori 

1 
Seberapa sesuai produk Vrouwen Outfit terhadap 

busana wanita? 
86,00% Sangat Sesuai 

2 
Seberapa kuat kualitas bahan yang di gunakan 

Vrouwen Outfit? 
82,00% Kuat 

3 
Seberapa baik pelayanan dalam pembelian 

online? 
85,00% Sangat Baik 

4 Seberapa sesuai harga produk Vrouwen Outfit? 76,00% Sesuai 

5 
Seberapa siap dan cepat admin dalam melayani 

pesana online? 
86,00% Sangat Cepat 

6 
Seberapa baik dan ramah admin dalam melayani 

pelanggan? 
84,00% Baik 

7 

Seberapa cepat admin dalam merespon 

pelanggan yang mengirim pesan melalui media 

online? 

83,00% Cepat 

8 
Seberapa sesuai pemberian informasi yang jelas 

dan mudah di mengerti oleh anda? 
84,00% 

Sesuai 

 

9 
Seberapa sesuai admin mampu menanamkan 

kepercayaan kepada pelanggan? 
83,00% Sesuai 

10 
Seberapa sesuai admin mampu menjawab setiap 

pertanyaan pelanggan? 
85,00% Sangat Sesuai 

11 
Seberapa baik Vrouwen Outfit memiliki citra 

yang positif di mata masyarakat? 
85,00% Sangat Baik 

12 
Seberapa sesuai admin dapat memahami 

kebutuhan spesifik pelanggan? 
85,00% Sangat Sesuai 

13 
Seberapa  mudah kontak admin dihubungi oleh 

anda? 
83,00% Mudah 

Rata-rata 84,00% Baik 

Tabel diatas merupakan rekapitulasi jawaban responden mengenai kualitas 

produk yang ditawarkan oleh Vrouwen Outfit. Dari rata-rata nilai presentase yang 

didapat adalah tergolong baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas produk 

yang ditawarkan Vrouwen Outfit sudah baik. Kualitas produk yang baik 

disampaikan konsumen melalui kualitas bahan yang baik dan juga kualitas jaitan 

yang baik, dan pelayanan yang cepat. Selain itu dalam produksi pembuatannya 

pun dengan mesin jahit yang baik.  
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 Faktor penghambat dari variabel kualitas prdouk di online shop Vrouwen 

Outfit menurut peneliti belum maksimalnya kualitas produk busana wanita dalam 

mempertahankan fitur, kehandalan, kinerja, dan keawetan dari produk tersebut. 

Kedua, produk yang dijual oleh online shop Vrouwen Outfit tidak hendaklah 

mampu atau tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen 

dengan menyediakan lebih banyak berbagai motif dan model busana wanita mulai 

dari motif anak-anak hingga dewasa. 

 Namun faktor pendukung dari variabel kualitas produk yang dimiliki online 

shop di Vrouwen Outfit yaitu konsumen menilai busana wanita yang ditawarkan 

Vrouwen Outfit melalui online sangat bagus, selain bagus memiliki model yang 

terkini yang menjadi daya tarik konsumen tersendiri untuk membeli produk yang 

ditawarkan. 

4.5 Kajian Mengenai Purchase Intention Konsumen Vrouwen Outfit  

Pada bagian ini akan membahas tentang tanggapan responden mengenai 

Purchase intention konsumen Vrouwen Outfit, data diambil berdasarkan alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner. Dalam meneliti citra merek 

Vrouwen Outfit, peneliti menggunakan dua dimensi dari citra merek yaitu 

reputasi dan pengakuan dengan memberikan tiga pernyataan yang disebarkan 

kepada 120 responden. Dibawah ini merupakan tanggapan responden dalam 

bentuk tabel dan analisis singkat dibawahnya: 

Tabel 4.19  

Tanggapan Mengenai Pengetahuan Resoponden Menegenai Vrouwen Outfit 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Mengetahui 5 21 105 

Mengetahui 

Mengetahui 4 79 316 

Kurang Mengetahui 3 17 51 

Tidak  Mengetahui 2 3 6 

Sangat Tidak Mengetahui 1 0 0 

Total   120 478 

%   80,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 
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Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat pngetahuan responden mengenai Vrouwen Outfit termasuk kategori 

mengetahui. Hal ini membuktikan bahwa responden mengetahui Vrouwen Outfit 

Tabel 4.20  

Tanggapan Mengenai Tingkat Kesadaran Responden Akan Keberadaan 

Vrouwen Outfit Sebagai Online Shop 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Menyadari 5 24 120 

Menyadari 

Menyadari 4 58 232 

Kurang Menyadari 3 30 90 

Tidak  Menyadari 2 8 16 

Sangat Tidak menyadari 1 0 0 

Total   120 458 

%   76,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat kesadaran responden akan keberadaan Vrouwen Outfit sebagai online 

shop termasuk kategori menyadari. Hal ini membuktikan bahwa responden 

menyadari keberadaan Vrouwen Outfit sebagai Online Shop yang ada di 

Bandung. 

Tabel 4.21  

Tanggapan Mengenai Tingkat Ketertarikan Resoponden mencari Tahu 

Menegenai Produk Vrouwen Outfit 

Pendapat Skor Frekuensi Jumlah skor Kategori 

Sangat Tertarik 5 39 195 

Tertarik 

Tertarik 4 64 256 

Kurang Tertarik 3 14 42 

Tidak  Tertarik 2 3 6 

Sangat Tidak Tertarik 1 0 0 

Total   120 499 

%   83,00% 

Sumber: data primer diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai 

tingkat ketertarikan responden untuk mencari tahu produk Vrouwen Outfit 
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termasuk kategori tertarik. Hal ini membuktikan bahwa responden menyatakan 

ketertarikan untuk mengetahui produk Vrouwen Outfit. 

Tabel 4.23 

Rekapitulasi Variabel Purchase Intention Vrouwen Outfit 

No Indikator % Kategori 

1 
Seberapa besar pengetahuan responden terhadap 

Vrouwen Outfit? 
80,00% Besar 

2 

Seberapa besar responden menyadari Vrouwen 

Outfit sebagai salah satu online shop yang ada di 

kota Bandung? 

76,00% Besar 

3 

Seberapa besar ketertarikan responden untuk 

mencari tahu informasi mengenai produk 

Vrouwen Outfit? 

83,00% Besar 

Rata-rata 80,00% Besar 

 

Tabel diatas merupakan rekapitulasi jawaban responden mengenai purchase 

intention responden terhadap Vrouwen Outfit. Dari rata-rata nilai presentase yang 

didapat adalah tergolong baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa purchase 

intention responden baik. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya responden yang 

mengetahui Vrouwen Outfit sebagai salah satu coffee shop di Bandung dan 

banyaknya responden yang tertarik untuk mengunjungi Vrouwen Outfit. 

 Faktor penghambat menurut peneliti pada variabel purchase intention 

konsumen online shop di Vrouwen Outfit adalah kurangnya konsumen untuk 

meminat membeli di online shop Vrouwen Outfit terkadang dikarnakan harga 

yang kurang terjangkau  

Namun faktor pendukung menurut peneliti pada variable purchase intention 

di online shop Vrouwen Outfit menurut peneliti adalah produk Vrouwen Outfit 

segmented kepada menengah keatas yang mengutamakan penampilan dan itu bisa 

menjadi pendukung agar produk Vrouwen Outfit tetap dipandang sebagai produk 

yang eksklusif. 
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4.6 Citra Merek dan Kualitas Produk Terhadap Purchase  Intention 

Konsumen Vrouwen Outfit 

Penelitian ini menggunakan analisis jalur (Path Analysis) untuk menjawab 

hipotesis penelitian mengenai pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap 

purchase intention konsumen Vrouwen Outfit. Hasil pengukuran data melalui 

kuisoner untuk variabel bebas yang diteliti berupa data ordinal. Untuk 

menyamakan data veriabel bebas yang berskala ordinal dengan variabel bebas 

yang berskala interval, data dikumpulkan dari kuisoner yang mempunyai skala 

pengukuran ordinal terlebih dahulu ditransformasikan menjadi skala interval 

dengan menggunakan program LISREL. 

Analisis citra merek dan kualitas produk terhadap purchase intention 

konsumen Vrouwen Outfit dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, yaitu 

menganalisis data dengan menggunakan alat bantu statistik dan hasilnya diberi 

penjelasan. Pada bagian ini akan dilakukan analisis terhadap hasil pengolahan 

data dengan menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis) 

1. Penguji Koefisien Jalur 

Dari hasil  pengolahan data di dapat persamaan strukstural sebagai berikut 

Tabel 4.24  

Persamaan Struktural 
Structural Equations 

 

  

 purchase = 0.650*citra + 0.0852*kualitas, Errorvar.= 0.488  , R² = 0.512 

 Standerr  (0.0953)      (0.0953)                    (0.0636)             

 Z-values   6.819         0.894                       7.681               

 P-values   0.000         0.371                       0.000    

  

Untuk menguji koefisien jalur secara parsial atau mengetahui variabel bebas mana 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat diuji dengan uji t, 

hasilnya adalah sebagai berikut: 

Dari hasil perhitungan Progam LISREL, semua koefisien adalah koefisien standar 

atau baku. Kriteria penolakan Ho jika t hitung lebih besar dari t table. 

t – hit = PYX1 = 6,88 ;t – Tabel = 1,98; t – hit > t – Tabel  ; H0 ditolak 

t – hit = PYX1 = 0,09 ;t – Tabel = 1,98; t – hit < t – Tabel  ; H0 diterima 
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 Dari hasil pengujian koefisien jalur diperoleh keterangan objektif bahwa 

koefisian jalur X1 ke Y secara statistic memiliki pengaruh (tolak H0). Hal ini 

memberikan indikasi bahwa variabel citra merek berpengaruh terhadap purchase 

intention di Vrouwen Outfit. Sedangkan koefisien jalur X2 ke Y secara statistik 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan (terima H0), yang artinya variabel 

kualitas produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap purchase 

intention di Vrouwen Outfit. 

Tabel 4.25 

Kolerasi Antar Variabel 
Correlation Matrix       

 

            purchase      citra   kualitas    

            --------   --------   -------- 

 purchase      1.00 

    citra      0.71      1.00 

 kualitas      0.56      0.73      1.000 

 

Tabel di atas menunjukan bahwa: 

 Kuat hubungan antara citra merek (X1) dan purchase intention (Y) adalah        

sebesar 0,71. Hal ini menunjukan bahwa hubungan timbal balik antara citra 

merek dan purchase intention mencapai taraf 71% atau dengan kata lain 

hubungan antara dua variabel tersebut termasuk ke dalam taraf hubungan kuat. 

 Kuat hubungan antara kualitas produk  (X2) dan purchase intention (Y) adalah        

sebesar 0,56. Hal ini menunjukan bahwa hubungan timbal balik antara kualitas 

produk dan purchase intention mencapai taraf 56% atau dengan kata lain 

hubungan antara dua variabel tersebut termasuk cukup kuat. 

 Kuat hubungan antara citra merek (X1) dan kualitas produk (X2) adalah        

sebesar 0,73. Hal ini memberikan makna bahwa hubungan timbal balik antara 

citra merek dan kualitas produk dalam mewujudkan purchase intention 

mencapai taraf 73% atau dengan kata lain taraf hubungan antara dua variabel 

tersebut kuat. 

 Hal-hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa peran citra merek dan kualitas 

produk memiliki hubungan yang kuat untuk mempengaruhi purchase intention di 

Vrouwen Outfit. 
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2. Pengujian Hipotesis Penelitian Secara Simultan 

 Untuk menguji kebenaran hipotesis simultan dalam penelitian ini, dapat dilihat 

dalam persamaan struktural table 4.24. Dari persamaan tersebut maka dapat 

diketahui besarnya koefisien jalur untuk masing-masing variabel. Besarnya 

koefisien jalur untuk masing-masing variabel ditampilkan dalam tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.26 

Besarnya Koefisien Jalur 

Pengaruh Individual 
PYX1 = 0,65 

PYX2 = 0,09 

Pengaruh Secara Bersamaan R
2
Y(X1X2) = 0,74 

Pengaruh Koefisien Residu PY = 0.49 

 

 Dengan menggunakan persamaan dan tabel koefisien jalur di atas maka 

bisa digambarkan struktur hubungan antara ketiga variabel. Gambar di bawah ini 

merupakan gambaran akan struktur hubungan dan koefisien jalur dari masing-

masing variabel : 

 

Gambar 4.2 

Hubungan Struktural Antara X1, X2 dan Y 

 

Tabel dan diagram pada jalur di atas menujukan bahwa : 

 Pengaruh langsung variabel citra merek (X1) terhadap purchase intention (Y) 

adalah 0,65 atau sebesar 0,4225 (dikuadratkan). Hal ini bisa dimaknai bahwa 

citra merek mempengaruhi purchase intention 42,25%. Dengan kata lain 
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variabel citra merek memiliki pengaruh kuat terhadap purchase intention di 

Vrouwen Outfit 

 Pengaruh langsung variabel kualitas produk (X2) terhadap purchase intention 

(Y) adalah 0,09 atau sebesar 0,0081 (dikuadratkan). Dari hasil tersebut bisa 

diketahui bahwa besarnya pengaruh kualitas produk terhadap purchase 

intention 0,81%. Dengan kata lain variabel citra merek memiliki pengaruh 

kurang kuat terhadap purchase intention di Vrouwen Outfit. 

 Pengaruh langsung kedua variabel secara bersamaan terhadap Y(x1x2) adalah 

sebesar 0,74 atau 74%. Hal ini menunjukan bahwa kedua variabel tersebut 

memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap purchase intention di Vrouwen 

Outfit. 

 Pengaruh variabel residu (e) terhadap variabel Y adalah 0,49 (49%). Hal ini 

menunjukan bahwa purchase intention juga dipengaruhi secara kuat oleh 

faktor-faktor lainnya seperti variabel bauran pemasaran, pelayanan, serta 

variabel-variabel lainnya adalah 49%. 

Setelah melakukan perhitungan terhadap besarnya koefisien jalur, maka 

dilakukan pengujian terhadap koefisien jalur, baik secara keseluruhan maupun 

individual. Untuk pengujian koefisien jalur secara keseluruhan, terlebih dahulu 

dibuat hipotesis pengujian yaitu: 

 H0 : PYX1 = PYX2 

 H1 : Sekurang-kurangnya terdapat sebuah PYX1,X2 ≠ 0 

Dari perhitungan untuk mencari nilai F maka digunakan rumus : 

 
 )2,1(

)2,1(

2

2

1

1

xxY
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hitung

Rk
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Keterangan : 

R = Koefisien determinasi majemuk 

k = Jumlah variabel independen yang digunakan 

n = Jumlah sampel 
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 Sehingga didapat : 

F-hit = PYX1,x2 = 61,39 ; F-Tabel = 3,95 F-hit > F-Tabel = H0 ditolak 

 Karena dalam pengujian H0 seluruhnya ditolak, maka dapat dilanjutkan pada 

pengujian secara parsial atau individu. Oleh karena proposisi hipotesis tidak 

mengisyaratkan apakah pengaruh variabel Xi terhadap Yi merupakan pengaruh 

yang positif atau negative, maka pengujian individual ini bersifat dua arah. Untuk 

itu hipotesis secara simultan yang diajukan tersebut adalah: 

H0 : PY(X1,X2) = 0 melawan H1 : PYX1,X2 ≠ 0 

 Untuk menganalisis pengaruh dari variabel citra merek dan kualitas produk 

terhadap variabel purchase intention maka digunakan tabel di bawah ini untuk 

memudahkan dalam perhitungannya. 

Tabel 4.27 

Pengaruh Variabel 

VARIABEL 

Koefisien 

Jalur 

PENGARUH 

JUMLAH 

Langsung 
Tidak 

Langsung 

Citra Merek (X1) 
0,65 42,5% 0,04% 43,19% 

Kualitas Produk (X2) 
0,09 0,81% 0,04% 0,94% 

TOTAL PENGARUH 
44,13% 

Faktor Residu 
55,87% 

Dari hasil penilitian diketahui bahwa variabel citra merek (X1) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention konsumen Vrouwen Outfit. 

Sedangkan variabel (X2) tidak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

purchase intention konsumen Vrouwen Outfit. Hal ini menunjukan bahwa 

kualitas produk tidaklah mempengaruhi purchase intention konsumen Vrouwen 

Outfit selama citra merek online shop Vrouwen Outfit dirasa baik dan nyaman 

untuk mereka. 
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Sementara itu besarnya pengaruh secara proporsional yang di sebabkan 

oleh variabel lain di luar variabel tersebut adalah sebesar 55,87%. Hal ini 

menunjukan bahwa ada variabel atau faktor lainnya yang tidak di bahas dalam 

penelitian ini yang juga berpengaruh secara kuat terhadap purchase intention 

konsumen Vrouwen Outfit. 

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti dengan owner Vrouwen Outfit 

ibu Nissa pada tanggal 13 Desember 2018. Terdapat beberapa hambatan terkait 

citra merek dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen Vrouwen Outfit. 

Hambatan-hambatan tersebut diantaranya: 

1. Belum maksimalnya promosi online yang dilakukan Vrouwen Outfit  dalam 

upaya menananam citra merek yang positif dimata kosnumen dan  calon 

konsumen   

2. Belum maksimalnya kualitas produk busana wanita dalam mempertahankan 

fitur, kehandalan, kinerja, dan keawetan dari produk tersebut. Kedua, produk 

yang dijual oleh online shop Vrouwen Outfit tidak hendaklah mampu atau 

tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen dengan 

menyediakan lebih banyak berbagai motif dan model busana wanita mulai 

dari motif anak-anak hingga dewasa. 

3.  Kurangnya konsumen untuk meminat membeli di online shop Vrouwen 

Outfit terkadang dikarnakan harga yang kurang terjangkau  

Namun selain hambatan-hambatan yang telah disebutkan diatas, Vrouwen 

Outfit juga memiliki beberapa faktor pendukung terkait citra merek dan kualitas 

produk dalam menentukan minat beli (purchase intention) konsumen Vrouwen 

Outfit. Faktor pendukung tersebut diantaranya: 

1. Vrouwen Outfit memiliki reputasi, pengalaman, dan kompetensi yang  baik 

dalam menjual produk busana wanita melalui online. Vrouwen Outfit 

menggunakan bahan dan model berkaulitas tinggi serta motif yang khas dari 

Vrouwen Outfit itu sendiri. Ketiga hal tersebut tertanam baik dibenak 

konsumen sehingga  konsumen selalu mengingat Vrouwen Outfit ketika 

hendak memilih  Online Shop busana wanita. 
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2. Konsumen menilai busana wanita yang ditawarkan Vrouwen Outfit melalui 

online sangat bagus, selain bagus konsumen juga menilai busana wanita yang 

disajikan Vrouwen Outfit  memiliki model terkini yang menjadi daya tarik 

tersendiri bagi konsumen. 

3. Produk Vrouwen Outfit segmented kepada menengah keatas yang  

mengutamakan penampilan dan itu bisa menjadi pendukung agar produk 

Vrouwen Outfit tetap dipandang sebagai produk yang eksklusif.. 

 Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel citra merek memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention konsumen Vrouwen Outfit. 

Sedangkan variabel kualitas produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap purchase intention konsumen Vrouwen Outfit. Jadi dalam penciptaan 

purchase intention tersebut, variabel citra merek harus di prioritaskan  karena 

variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penciptaan minat 

beli (purchase intention) konsumen Vrouwen Outfit. 

Minat beli (purchase intention) bukanlah suatu yang mudah untuk di ciptakan 

oleh Vrouwen Outfit melihat adanya online shop busana wanita lain yang 

menyediakan busana wanita yang jauh lebih beragam dan terkini. Namun masalah 

ini akan dapat teratasi pada saat online shop Vrouwen Outfit mampu untuk 

bersaing dalam hal citra merek  demi menciptakan minat membeli (purchase 

intention) konsumen Vrouwen Outfit melalui online tersebut.
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