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Perkembangan zaman mempunyai peran yang begitu besar dalam mengubah gaya 

hidup manusia, baik itu dalam hal pergaulan, bahasa yang digunakan dan yang 

paling penting adalah perubahan dalam bidang fashion. Hal ini membuat para 

perilaku bisnis harus selalu melakukan inovasi untuk memenuhi nilai-nilai 

konsumen dan juga membangun kesadaran fashion konsumen. Salah satu cara 

perusahaan dapat memenuhi nilai-nilai konsumen dengan menawarkan produk 

terkini dan desain terkini. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh 

Nilai Terminal, Nilai Instrumental dan Kesadaran fashion terhadap Niat beli produk 

Fashion pada toko online Zalora di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode 

non probability sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling, 

dengan sampel sebanyak 85 responden yang aktif menggunakan internet dan situs 

jejaring sosial dan yang berniat membeli produk fashion pada toko online Zalora di 

Indonesia. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian. Dibuktikan dengan nilai F 24.129 dengan angka signifikan sebesar 

0.000. hasil analisis menjelaskan bahwa Nilai Terminal, Nilai Instrumental dan 

Kesadaran fashion memiliki pengaruh sebesar 47.20% terhadap Niat beli produk 

fashion pada toko online Zalora di Indonesia, dengan pengaruh terbesar adalah Nilai 

Instrumental. 

 

Kata kunci: Nilai Terminal, Nilai Instrumental, Kesadaran Fashion, Niat beli, 

Toko online 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE IMPACT NILAI TERMINAL, NILAI INSTRUMENTAL AND 

AWERENESE FASHION ON PURCHASE INTENTION OF FASHION 

PRODUCTS AT ZALORA ONLINE STORES IN INDONESIA 

 

 

By 

 

Prayoga Aji Pangestu 

 

 

 

 

The development of the times has a very big role in changing the lifestyle of 

humans, both in terms of relationships, the language used and most importantly 

changes in the field of fashion. This makes business behaviors always have to 

innovate to meet consumer values and also buildawareness fashion consumer. One 

of the ways companies can fulfill consumer values is by offering the latest products 

and the latest designs. This research was conducted to explain the influence of Nilai 

terminal, Nilai instrumental and Awareness Fashion on Purchase Intention of 

Fashion products at Zalora online stores in Indonesia. This study uses amethod non-

probability sampling used is purposive sampling technique, with a sample of 85 

respondents who actively use the internet and social networking sites and who 

intend to buy fashion products at theshop Zalora online in Indonesia. The results of 

this study support the hypothesis proposed in the study. Evidenced by the F value 

of 24,129 with a significant number of 0.000. The results of the analysis explain 

thatValue Terminal,Value Instrumental andAwareness Fashion have an influence 

of 47.20% on the purchase intention of fashion products at Zalora online stores in 

Indonesia, with the greatest influence being Nilai instrumental. 

 

Keywords:  Nilai terminal, Nilai instrumental, Fashion Awareness, Purchase 

Intention,Shop Online 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman mempunyai peran yang begitu besar dalam mengubah 

gaya hidup manusia, baik itu dalam hal pergaulan, bahasa yang digunakan dan 

yang paling penting adalah perubahan dalam bidang fashion. Perkembangan 

industri fashion di Indonesia sendiri mempunyai kemajuan yang pesat. Kondisi 

tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan 

fashion yang sudah mengarah pada pemenuhan gaya hidup dalam berpakaian, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan berpakaian pada zaman sekarang 

tidak hanya untuk menutupi tubuh, tetapi juga sebagai sarana berkomunikasi 

dan menunjukkan gaya hidup dan identitas pemakainya. 

Selain pertumbuhan industri fashion di Indonesia yang terus berkembang juga 

di iringi dengan adanya perkembangan internet , masyarakat Indonesia semakin 

mengerti dengan model-model fashion terbaru. Bahkan dengan adanya internet 

yang semakin canggih, masyarakat di permudah dalam  membeli produk 

apapun yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Melalui toko online 

(e-commerce). 

Pasar di Indonesia mencerminkan perpaduan unik gaya hidup barat dan nilai-

nilai tradisional Indonenisa. Dalam beberapa hal, peningkatan kesadaran 

fashion dan perpaduan nilai-nilai konsumen di Indonesia dengan nilai-nilai luar 

negeri telah memberikan perubahan atas merek-merek fashion global di pasar 

Indonesia. Dalam hal ini lebih dikenal dengan nilai konsumen dan kesadaran 

fashion. Dalam penelitian Kautish,Rajes (2018) menyebutkan bahwa sisi 

manusia dalam nilai konsumen terdiri dari dua nilai yaitu nilai terminals dan 

nilai instrumentals. Nilai terminal merupakan keadaan akhir atau output yang 

diharapkan oleh konsumen lalu Nilai Instrumental merupakan cara berperilaku 



 

 

2 

 

 

yang disukai atau sarana bagi seseorang untuk mencapai nilai terminals Kautish 

dan Rajes (2018). 

Nilai Terminal dan Nilai Instruumental dapat diukur dengan menggunakan 

beberapa indikator, pada indikator nilai Terminal indikator berfokus 

kemudahan mendapatkan produk yang diinginkan dan perasaan saat 

mendapatkan produk yang diinginkan. Pada indikator nilai Instrumental 

berfokus pada ekonomis suatu produk, kerasional sebuah produk, kualitas 

produk tersebut. Kesadaran fashion diukur sejauh mana konsumen terlibat 

dengan fashion.  

Dalam penelitian ini peneliti memilih Zalora.id sebagai tempat penelitian. 

Dimana Zalora memberikan kesan perilaku terhadap kesadaran fashion 

(fashion consciousness), bisa di lihat pada gambar berikut produk fashion yang 

di tawarkan ZaloraId 

 

Gambar 1.2 Desain Halaman Branda Pada Zalora.id 

Sumber: Zalora.id, 2020 diakses di www.zalora.com pada tanggal 23 juli 2020 

 

Melihat dari halaman beranda yang terdapat pada Zalora tersebut 

mengidentifikasikan beranda yang di desain oleh Zalora menjual produk-

produk fashion yang terkini dan mewah sehingga Zalora menjadi tempat bagi 

konsumen untuk mencapai nilai teminal, Instrumental dan membangun 

kesadaran fashiom=n bagi konsumen. Jika dicermati, berbagai barang yang 

http://www.zalora.com/
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ditawarkan di Zalora.co.id tersebut sebagian besar adalah barang bermerek 

terkenal dengan konsep yang berbeda  

seperti casual, vintage, sporty, dan sebagainya. Bearman dalam Samuel dan 

Wijaya juga menyatakan dalam purchase intention seorang konsumen terdapat 

tiga tahapan yakni rangsangan, kesadaran, dan pencarian informasi. Penawaran 

berbagai macam produk dari berbagai brand serta adanya beberapa konsep 

yang ditawarkan oleh Zalora.co.id dapat merangsang minat beli calon 

konsumennya. Terkait produk fashion (Gutman and Mills, 1982; K et al., 2006) 

menjelaskan bahwa fashion lifestyle merupakan sikap konsumen, ketertarikan 

serta pendapat konsumen yang berkaitan dengan pembelian produk fashion. Ko 

et al., 2007 dalam penelitiannya menyatakan fashion lifestyle memiliki efek 

yang signifikan terhadap minat beli konsumen pada produk fashion. 

Gambar 1.3 Situs e-commerce Terpopuler Untuk Fashion di Indonesia 

2019 

 

Sumber: Hanadia nurhayati, statista 2019.  

Diakses di- https://www.statista.com/statistics/1012489/indonesia-leading-

b2c-ecommerce-sites-fashion/. Pada tanggal 23 juli 2020. 

Statistik menunjukkan situs Zalora paling populer untuk fashion di Indonesia 

per kuartal ketiga 2019. Selama periode yang diteliti, Zalora adalah situs web 

e-commerce business to consumers paling banyak dikunjungi untuk fashion 

dengan sekitar 2,8 juta kunjungan web setiap bulan. Hal ini menunjukan bahwa 

tingkat konsumsi fashion di Indonesia meningkat, dengan tingginya pengguna 

situs Zalora menunjukan bahwa konsumen sudah memiliki nilai instrumental, 

https://www.statista.com/statistics/1012489/indonesia-leading-b2c-ecommerce-sites-fashion/
https://www.statista.com/statistics/1012489/indonesia-leading-b2c-ecommerce-sites-fashion/
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dengan menggunakan Zalora sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir 

konsumen atau nilai terminal yaitu kenyamanan, kepuasaan, kebahagian dan 

hidup yang baik. Zalora memberikan kemudahan bagi konsumen untuk 

mendapatkan produk yang diinginkan oleh konsumen. Zalora merupakan situs 

belanja online yang memberikan produk terjamin kualitasnya. Dengan kualitas 

yang terjamin menjadi alasan konsumen memilih situs belanja online Zalora 

sebagai pilihan untuk konsumen mendapatkan produk yang diinginkan. Dalam 

indikator nilai Instrumental kualitas produk menjadi satu indikator yang 

penting untuk terwujudnya nilai terminal konsumen.  

Dalam membangun kesadaran fashion media massa sangat membantu sesuai 

dengan teori yang di katakan oleh (Shephard et al. 2016) mengemukakan 

bahwa media massa secara positif mempengaruhi kesadaran fashion di antara 

laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti informasi atau konten yang ditunjukan 

oleh Zalora secara tidak langsung membentuk kesadaran fashion konsumen. 

 Gambar 1.2 Produk Terlaris Belanja Online 2020 

 

Sumber: Rapyd, April 2020, Databooks, diakses di 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/03/produk-terlaris-

belanja-online-selama-pandemi. Diakses pada tanggal 30 Maret 2021. 

Data pada gambar 1.2  menunjukkan peminat fashion dan aksesoris mencapai 

76%, sangat timpang jika dibandingkan dengan kategori yang lainya. 
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menandakan bahwa banyaknya peminat produk fashion, hal ini juga 

menunjukan kesadaran fashion di Indonesia sudah ada. 

Masyarakat yang mempunyai kesadaran akan fashion, tentunya memiliki nilai-

nilai dalam melakukan belanja online, nilai konsumen (Consumer values) 

tersebut menjadi faktor yang membuat konsumen terus melakukan kegiatan 

belanja secara terus menerus pada suatu situs atau platform media belanja 

online yang di gunakan. Salah satu platform yang digunakan oleh konsumen 

untuk melakukan belanja online yaitu Zalora.id. 

Kesadaran Fashion di Indonesia akan terbentuk jika adanya hubungan antara 

konsumen dan produsen. Jika dalam dunia fashion maka ada hubungan antara 

konsumen dengan desainer. Maka untuk membangun kesadaran fashion 

Zalora.id membuat sebuah langkah yang positif, Zalora sebagai platform e-

commerce mode terkemuka di Asia juga tak luput memanfaatkan posisi dan 

kekuatannya untuk membuat rencana yang lebih komprehensif untuk 

membawa perubahan positif ke industri ini. Hal ini terbukti dengan dirilisnya 

Strategi Keberlanjutan untuk menunjukkan tanggung jawab atas dampak 

lingkungan, sambil menginspirasi pelanggan untuk dapat berbelanja secara 

lebih bijak. Strategi ini sendiri terdiri dari target ambisius untuk tahun 2022 

hingga tahun 2025 yang dibagi menjadi empat pilar utama yang terdiri dari 

jejak lingkungan di seluruh operasinya, konsumsi berkelanjutan, sumber yang 

lebih etis, dan tempat kerja yang bertanggung jawab serta keterlibatannya 

dengan masyarakat. Poin mengesankan lainnya termasuk pengurangan volume 

kemasan plastik hingga 40 persen, memasukkan bahan yang lebih ramah 

lingkungan, sepenuhnya mengimbangi emisi karbon dari mulai sisi operasi 

sampai dengan transportasi, dan memastikan bahwa 50 persen dari berbagai 

produknya diverifikasi sebagai barang yang sustainable (website resmi Bazaar 

Indonesia). Hal yang dilakukan oleh Zalora.id untuk menarik konsumen dan 

juga mempertahankan konsumen hal ini terdapat dalam nilai konsumen 

(consumer values) 

Dalam penelitian Kautish dan Rajes (2018) menyebutkan bahwa sisi manusia 

dalam nilai konsumen (consumer values) terdiri dari dua nilai yaitu nilai 
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terminals dan nilai instrumentals, nilai tersebut secara tidak langsung 

mempunyai dampak yang signifikan terhadap produk atau jasa hal tersebut 

sesuai yang dikatakan oleh (White et al., 2017). Namun ada teori yang 

mengatakan dalam penelitian Kautish dan Rajes (2018), menemukan bahwa 

adanya perbedaan perilaku mendasar pada konsumen yaitu, konsumen yang 

mengunjungi toko online lalu membeli di toko online dan konsumen yang 

mengunjungi toko online namun tidak membeli produk di toko online. 

(Sooperamanien dan Robertson, 2007) dalam penelitian Kautish, dan Rajes 

(2018). Seperti konsumen yang melihat produk fashion di Zalora secara online 

namun membeli produk fashion  secara offline, hal ini berbanding terbalik 

dengan apa yang dikemukakan dalam penelitian Kautish dan Rajes (2018) 

Setelah konsumen mencapai nilai konsumen dan sudah sadar akan fashion 

maka konsumen akan melakukan hal yang menguntukan bagi konsumen. Hal 

ini perlu diperhatikan bagi e-commerce untuk bersaing dan memicu purchase 

intention seperti melihat nilai yang ada pada konsumen (consumer values). 

Dharmmesta (2008) mendefinisikan bahwa behavioral intention merupakan 

suatu perilaku atau sikap konsumen yang memiliki keinginan untuk 

menggunakan jasa secara terus menerus. 

Saha dan Theingi (2009) mendefinisikan purchase intention sebagai 

kemungkinan pelanggan untuk melakukan suatu perilaku tertentu misalnya 

word-of-mouth yang positif tentang suatu penyedia jasa kepada orang lain, 

memiliki niat membeli ulang dan kesetiaan terhadap penyedia penyedia jasa 

Perilaku niat pelanggan terhadap produk dan jasa merupakan hasil dari proses 

kepuasan yang dirasakan pelanggan terhadap produk dan jasa yang telah 

diberikan oleh penyedia produk dan jasa. Kepuasan yang dirasakan pelanggan 

terhadap produk dan jasa yang telah diberikan dapat memberikan pengaruh 

perilaku niat pelanggan yang tinggi atau rendah tergantung seberapa besar 

kepuasan yang dirasakan pelanggan. Pemahaman terhadap perilaku konsumen 

akan memudahkan manajemen dalam upaya untuk mengembangkan produk 

atau jasanya sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Keinginan berperilaku 

konsumen seringkali didasarkan pada kemungkinan tindakan yang akan 

dilakukan. 
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Dravasula. (2011) dalam penelitian Kautish dan Rajes (2018) menekankan 

bahwa perusahaan harus mencari cara dan sarana untuk membedakan 

penawaran konsumen, dan juga nilai nilai konsumen sangat penting untuk 

membedakan bagaimana kebutuhan konsumen yang berbeda – beda. Dalam 

penelitian Kautish dan Rajes (2018) masih sedikit memberikan pemahaman 

nilai- nilai terminal, nilai instrumental dan kesadaran fashion terhadap niat 

perilaku. Penelitian yang dilakukan Kautish dan Rajes (2018) bertujuan untuk 

memahami kerangka nilai – nilai konsumen dan kesadaran fashion terhadap 

tanggapan eksternal konsumen (niat beli konsumen). 

Hasil dari penelitian yang di lakukan Kautish dan Rajes (2018) menyatakan 

bahwa nilai konsumen dan kesadaran fashion berpengaruh signifikan terhadap 

niat perilaku. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan 

penelitian tersebut di Indonesia dengan mengadaptasi model dari Kautish dan 

Rajes (2018)  

Maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul mengenai “Pengaruh 

Nilai Terminal Niali instrumental Dan Kesadaran Fashion Terhadap Niat 

beli Konsumen Pada Toko Online Zalora”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarakan uraian latar belakang di atas menunjukan bahwa dalam penelitian 

Kautish dan Rajes (2018) nilai terminal, nilai instrumental dan kesadaran  

fashion  berpengaruh signifikan terhadap Niat beli , maka dari itu ketika 

konsumen sudah paham akan nilai konsumen dan sadar akan fashion mereka 

akan melakukan pembelian produk fashion, merekomendasikan dan 

meningkatkan pembelian secara online seusai dalam indikator dalam penelitian 

ini . Tetapi dalam penelitian Kautish dan Rajes (2018) ada teori yang di 

kemukakan oleh Sooperamanien dan Robertson, (2007) adanya perbedaan 

perilaku mendasar pada konsumen yaitu, konsumen yang mengunjungi toko 

online lalu membeli di toko online dan ada konsumen yang mengunjungi toko 

online namun tidak membeli produk di toko online atau secara offline. Hal ini 

tidak sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Kautish dan Rajes ( 2018 )  
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Dari adanya perbedaan teori tersebut maka peneliti ingin memastikan bahwa 

nilai terminal, nilai instrumental dan kesadaran fashion berpengaruh signifikan 

atau tidak terhadap Niat beli konsumen) di indonesia dengan Zalora sebagai 

tempat penelitian . Atas uraian tersebut penelitian yang ingin didapatkan 

penyelesaian nya yaitu: 

1. Apakah nilai terminal berpengaruh terhadap niat beli dalam belanja online 

di Zalora? 

2. Apakah nilai instrumental berpengaruh terhadap niat beli dalam belanja 

online di Zalora? 

3. Apakah kesadaran fashion berpengaruh terhadap niat beli dalam belanja 

online di Zalora? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

a.  Mengetahui pengaruh nilai terminal terhadap Niat beli dalam belanja 

online di Zalora 

b. Mengetahui pengaruh nilai instrumental terhadap Niat beli dalam belanja 

online di Zalora 

c. Mengetahui pengaruh kesadaran fashion terhadap Niat beli dalam belanja 

online di Zalora 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian tersebut, hasil yang 

didapatkan dapat dijadikan dasar bagi perusahaan dalam upaya mlihat nilai 

yang ada pada kosumen agar terus membeli pada platform fashion online dan 

perusahaanbisa terus berkembang dan sukses. 

2. Bagi Akademis 



 

 

9 

 

 

Sebagai bahan bacaan dan masukan bagi pihak yang ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut. Selain itu juga diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi pembacanya. 

3. Bagi Peneliti 

Penulis berharap dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dibidang 

penulisan karya ilmiah, dan khususnya dalam penerapan ilmu management 

pemesaran di lapangan. 
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II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 KAJIAN PUSTAKA 

2.1.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Menurut Sunyoto (2012) perilaku konsumen (consumer behavior) dapat 

didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam 

mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa termasuk di 

dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan 

kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus 

bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau 

mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya 

adalah pemasaran. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen 

ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi.  

Menurut Michael R. Solomon (2015:28) Customer behavior it is study of the 

processes involved when individuals or groups select, purchase, use, or dispose 

of products, services, ideas,or experiences to satisfy needs and desires. Definisi 

tersebut menjelaskan bahwa perilaku pelanggan itu adalah studi tentang proses 

yang terlibat ketika individu atau kelompok pilih, pembelian, penggunaan, atau 

membuang produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini 

memiliki akar utama dalam bidang ekonomi terlebih lagi dalam 

pemasaran.Kotler dan Keller (2016:179) mendefinisikan consumer  behaviors 

is the study of how individuals, groups, and organizations select, buy, use, and 

dispose of goods, services, ideas or experiences to satisfy their needs and 

wants. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, 

dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan mendaur ulang barang, 

layanan, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

mereka. 
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2.1.2 Nilai Konsumen (consumer values) 

Nilai konsumen (Consumer values) adalah ikatan emosional yang muncul 

antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional dan 

psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam 

memenuhi kebutuhan tertentu. 

Kotler (2005:68), menyatakan bahwa “Customer value adalah selisih antara 

evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran 

tertentu dan alternatif-alternatif lain yang dipikirkan.” Definisi yang 

diungkapkan Kotler menunjukan bahwa customer value menyangkut manfaat 

dan pengorbanan, dimana pelanggan akan membandingkan perolehan dari 

manfaat dan pengorbanan yang dilakukan. Apabila manfaat yang dirasakan 

lebih besar dari pengorbanan maka kemungkinan besar ia akan memilih nilai 

tawaran tersebut, dan begitupun sebaliknya apabila manfaat yang dirasakan 

lebih sedikit dari pengorbanan yang dilakukan maka pelanggan tersebut akan 

meninggalkan tawaran perusahaan. 

Kotler (2007) berpendapat bahwa nilai pelanggan adalah perbedaan antara nilai 

pelanggan total dengan biaya pelanggan total. Konsep nilai pelanggan 

mengindikasikan suatu hubungan yang kuat terhadap kepuasan pelanggan atau 

pelanggan. Dimana konsep tersebut menggambarkan pertimbangan yang 

evaluatif pelanggan tentang produk yang mereka konsumsi. Nilai yang 

diinginkan pelanggan terbentuk ketika mereka membentuk persepsi bagaimana 

baik buruknya suatu produk dimainkan dalam situasi penggunaan. Mereka 

mengevaluasi pengalaman penggunaan pada atribut yang sama. 

Dalam penelitian Kautish,Rajes (2018) menyebutkan bahwa sisi manusia 

dalam nilai konsumen terdiri dari dua nilai yaitu nilai terminals dan nilai 

instrumentals, nilai tersebut secara tidak langsung mempunyai dampak yang 

signifikan terhadap produk atau jasa, hal tersebut sesuai yang di katakan oleh 

(White et al., 2017 ) nilai-nilai pribadi memiliki dampak tidak langsung yang 

signifikan pada kesiapan teknologi dan efek positif yang signifikan pada semua 

dimensi nilai yang dirasakan konsumen  
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Nilai terminal (nilai terminal) adalah keadaan akhir-akhir nilai yang 

diharapkan, tujuan yang orang ingin capai selama hidupnya (Robbins, 

2003:64). Sedangkan nilai menurut Rokeach dalam Robbin (2001) diartikan 

merujuk pada keadaan akhir eksistensi yang sangat diinginkan.  

Contoh dari nilai terminal menurut Rokeach dalam Robbin (2001): 

a. hidup nyaman (hidup makmur) 

b. hidup yang menggairahkan (hidup aktif) 

c. Suatu dunia yang indah (keindahan alam dan seni) 

d. Kebahagiaan (kepuasan) 

e. Kesenangan (hidup santai dan dapat dinikmati) 

(nilai instrumental) adalah cara berperilaku yang disukai atau sarana bagi 

seseorang untuk mencapai nilai terminals (Robbins, 2003:64). Sedangkan 

menurut Rokeach dalam Robbin (2001) merujuk ke modus perilaku yang lebih 

disukai atau diinginkan atau cara untuk mencapai nilai-nilai terminal 

Contoh dari nilai instrumental masih menurut Rokeach dalam Robbin (2001) 

adalah: 

a. Ambisius (kerja keras, bercita-cita tinggi) 

b. Kapabel (mampu, efektif) 

c. Riang (senang, gembira) 

d. Bersih (rapi, teratur) 

e. Berani (tegak mempertahankan keyakinan) 

2.1.3 Kesadaran Fashion ( Fashion consciousness ) 

Kesadaran fashion adalah keterlibatan seseorang dengan gaya atau mode 

pakaian. Kesadaran fashion ditandai dengan niat dalam berpakaian dan dalam 

penampilan seseorang.  Kesadarn fashion (fashion consciousness) menjadikan 

nilai-nilai dalam perilaku berbelanja. Kesadaran fashion didefinisikan sebagai 

sejauh mana seseorang terlibat dengan gaya atau fashion pakaian (Nam et al., 

2007) dalam pernyataan (Lertwannawit dan Mandhachitara, 2012) 

menyebutkan bahwa ini mencerminkan nilai pribadi dan gaya busana yang 
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terbaru untuk mempertahankan status sosial. Konsumen yang sadar fashion  

suka mengikuti gaya terbaru, modis, dan menikmati berbelanja untuk 

kepentingannya sendiri (Walsh et al., 2001) 

2.1.4 Niat beli 

Menurut Kotler dan Keller (2016:468) mengartikan bahwa niat beli merupakan 

tindakan konsumen apakah konsumen (pasti, mungkin, mungkin tidak, pasti 

tidak) untuk membeli suatu produk tertentu. Konsumen yang menjawab tiga 

pertanyaan pertama secara positif harus menjawab pasti dalam membeli produk 

tersebut. Menurut Kotler dan Keller (2016:198) dalam tahap evaluasi, 

konsumen membentuk preferensi di antara merek dalam set pilihan dan dapat 

juga membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Dalam 

melakukan niat beli, konsumen dapat melakukan sebanyak mungkin lima sub-

keputusan: merek, tempat, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. Chen et 

al, (2012) mengartikan niat beli sebagai kemungkinan konsumen untuk 

membeli suatu produk. niat beli yang lebih besarakan meningkatkan 

kemungkinan pembelian. 

Dari beberapa pendapat tentang purchase intention maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel purchase intention  merupakan tujuan akhir. Apabila suatu 

produk mempunyai purchase intention yang menguntungkan maka perusahaan 

tersebut akan dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Salah satu dari 

purchase intention yang menguntungkan adalah adanya sikap posistif tentang 

suatu produk atau penyedia jasa. Sikap positif ini dapat berupa word of mouth 

yang posistif. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

2.2.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Peneliti 

 

Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Consumer values, 

fashion 

consciousness and 

purchase 

intentions in the 

online fashion retail 

sector 

Pradeep 

Kautish and 

Rajesh 

Sharma(2018) 

Nilai 

terminals, 

Nilai 

instrumentals, 

Fashion 

Consciousness 

purchase 

intentions 

Nilai terminal dari 

praktik pembelian mode 

online memiliki pengaruh 

signifikan pada kesadaran 

fashion, Nilai instrumental 

dari praktik pembelian 

busana online memiliki 

makna yang signifikan 

pengaruh pada niat 

perilaku, Kesadaran 

fashion memiliki pengaruh 

signifikan terhadap niat 

perilaku 

2. Faktor – Factor yang 

Mempengaruhi 

Purchase 

Intention  

Lily 

Purwianti, 

Karen 

Tio(2017) 

e-service 

quality, 

customer 

satisfaction, 

attitude 

towards the 

website, brand 

image dan 

purchase 

intention. 

e-service quality 

berpengaruh signifkan 

positif terhadan customer 

satisfaction, brand image 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap customer 

satisfaction, e-service 

quality berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

attitude towards the 

website, customer 

satisfaction berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

attitude towards the 

website, brand image 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

purchase intention, 

customer satisfaction 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

purchase intention, 

attitude towards the 

website berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

purchase intention 
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Tabel 2.1 (lanjutan) 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian Kautish and Rajesh (2018) menyebutkan bahwa sisi manusia 

dalam nilai konsumen (consumer values) terdiri dari dua nilai yaitu nilai 

terminals dan nilai instrumentals, nilai tersebut secara tidak langsung 

mempunyai dampak yang signifikan terhadap produk atau jasa hal tersebut 

sesuai yang dikatakan oleh (White et al., 2017). Namun ada teori yang 

mengatakan dalam penelitian Kautish dan Rajes ( 2018 ), menemukan bahwa 

adanya perbedaan perilaku mendasar pada konsumen yaitu, konsumen yang 

mengunjungi toko online lalu membeli di toko online dan konsumen yang 

mengunjungi toko online namun tidak membeli produk di toko online atau 

secara offline (Sooperamanien dan Robertson, 2007) dalam penelitian 

Kautish,dan Rajes (2018). 

Pada dasarnya masyarakat yang mempunyai kesadaran akan fashion, tentunya 

memiliki nilai-nilai dalam melakukan belanja online, nilai konsumen 

(Consumer values ) tersebut menjadi faktor yang mebuat konsumen terus 

melakukan kegiatan belanja terus menerus pada suatu situs atau platform media 

belanja online yang digunakan.Customer value yaitu merupakan segala sesuatu 

yang diinginkan konsumen dalam produk atau jasa dengan memaksimalkan 

3 Pengaruh Fashion 

Lifstyle Terhadap 

Purchase Intentin 

Uke 

Koesherawati, 

Kadarisman 

Hidayat, 

RizalAlfisyahr 

(2019) 

Fashion 

Innovativeness, 

Quality 

Consciousness, 

Price 

Consciousness, 

Brand 

Consciousness, 

Status 

Consumption, 

Purchase 

Intention. 

Fashion Innovativeness 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel 

Purchase Intention 

Fashion Innovativeness  

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

variabel Purchase Intention  
Price Consciousness  

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

variabel Purchase Intention  
Brand Consciousness  

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

variabel Purchase Intention  
Status Consumption  

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

variabel Purchase Intention 
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kualitas yang diterima konsumen dari biaya yang dikeluarkan. Customer value 

juga merupakan sesuatu yang sangat berperan dalam pembentukan Pembelian 

secara terus menerus yang bisa di artikan sebagai (purchase intention). 

Dari pernyataan penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada nilai-nilai 

konsumen dalam sikap dan perilaku dalam melakukan belanja produk fashion 

secara online, oleh karena ittu penelitian ini ingin mengetahui bahwa apakah 

variable nilai terminal,nilai instrumental dan kesadaran fashion  berpengaruh 

terhadap Niat beli dalam melakukan belanja produk fashion online. 

Maka dalam penelitian ini memberikan 4 variabel yaitu: 

1. nilai terminal 

2. nilai instrumental 

3. kesadaran fashion (fashion consciousness) 

4. Niat beli 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Berdasarkan Penelitian Dari Pradeep Kautish and Rajesh Sharm 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan proposisi yang diuji keberlakuannya, atau  merupakan 

jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Hipotesis dalam penelitian 

 

Niat Beli (Y) 

 

Nilai terminal 

( X1 ) 

Intrumental 

Value 

( X2 ) 

Kesadaran 

fashion 

( X3 ) 
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kuantitatif dapat berupa hipotesis satu variabel dan hipotesis dua variabel atau 

lebih variabel yang dikenal dengan sebagai hipotesis kausal. Berdasarkan 

kerangka pikir tersebut, maka hipotesis dalam penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

H1 : Nilai terminal memiliki pengaruh signifikan terhadap Niat beli 

H2 : Nilai instrumental memiliki pengaruh signifikan terhadap Niat beli 

H3 : Kesadaran Fashion (fashion consciousness) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Niat beli. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh nilai terminal, 

nilai instrumental dan kesadaran fashion terhadap Niat beli konsumen pada 

toko online Zalora. Dilihat dari tujuannya, desain penelitian yang dapat 

digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kausal. 

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, ditinjau dari tingkat 

eksplanasinya penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan bentuk 

hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2012:59) hubungan kausal adalah 

hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi terdapat hubungan atau pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang akan diteliti. Menurut 

Sugiyono (2013) objek penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Objek dalam penelitian ini ada tiga variabel diantaranya variabel X (variabel 

bebas) yaitu Nilai terminal, Nilai Instrumental dan Kesadaran Fashion dan 

variabel Y (variabel terikat) yaitu Niat beliKonsumen. Pada penelitian ini, 

objek yang dijadikan responden adalah orang-orang yang pernah melakukan 

belanja produk fashion online di Zalora. 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun 

yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun 
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dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian (Maholtra, 2008:174). Sumber 

data yang akan digunakan: 

3.3.1 Data Primer 

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan 

teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. 

Skala pengukuran data ini adalah skala Likert. Jawaban pertanyaan yang 

diajukan yaitu Sangat Setuju(ST) dengan skor 5,Setuju(S) dengan skor 4, 

Netral(N) dengan skor 3, Tidak Setuju(TS) dengan skor 2, dan Sangat Tidak 

Setuju(STS) dengan skor 1 

3.3.2 Data Sekunder 

Menurut Maholtra (2008:179) data sekunder adalah data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dari penelitian ini diperoleh antara lain: 

data-data perusahaan yang bersangkutan. Literatur atau buku-buku serta 

sumber lain yang mendukung penelitian yang dilakukan 

3.4 Populasi Dan Sampel 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Menurut Ghozali (2015:168), populasi adalah seluruh subjek penelitian berupa 

kumpulan sejumlah individu dengan kualitas serta ciri tertentu yang telah 

ditetapkan untuk diteliti. Teknik menentukan sampel dapat dikategorikan 

menjadi dua jenis, yaitu untuk populasi yang diketahui dan jumlah populasi 

tidak diketahui. Dalam penelitian ini jumlah populasinya tidak diketahui, 

sehingga penentuan sampel dari populasi menggunakan metode purposive 

sampling. Populasi pada penelitian ini adalah orang-orang yang pernah 

berkunjung pada toko online Zalora. 

3.4.2 Sampel Penelitian 

Prosedur penarikan sampel secara non probability sampling yang digunakan 

adalah purposive sampling. Menurut Ghozali (2015:171) purposive sampling 
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adalah yang mendasarkan pada maksud-maksud tertentu dalam memilih 

anggota sampel. Pengambilan sampel berdasarkan atas karakteristik orang-

orang yang pernah berkunjung pada toko online di Zalora. Sampel adalah 

bagian dari populasi yang diambil dari sebagai sumber daya dan dapat mewakili 

populasi (Hair et al, 2010:165). 

Berikut adalah kriteria pemilihan sampel yang ditentukan oleh peneliti 

berdasarkan teknik purposive sampling yang digunakan: 

1. Berusia diatas 17 tahun 

2. Aktif dalam pengunaan internet 

3. Pernah berkunjung pada toko online di Zalora 

Ukuran populasi dalam penelitian ini sangat banyak dan beragam sehingga 

tidak dapat diketahui dengan pasti. Ukuran sampel diambil dengan 

menggunakan Rumus Hair. Rumus Hair digunakan karena ukuran populasi 

yang belum diketahui dengan pasti. Menurut Hair (2010:176) bahwa apabila 

ukuran sampel terlalu besar misalnya 400, maka metode menjadi sangat sensitif 

sehingga sulit untuk mendapatkan ukuran-ukuran goodness- of fit yang baik. 

Sehingga disarankan bahwa ukuran sampel minimum adalah 5-10 observasi 

untuk setiap parameter yang diestimasi. Jadi, dengan jumlah indikator 

sebanyak 17 x 5 = 85. Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 

adalah 85 responden. 

3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen 

baik secara positif atau negatif (Sekaran dan Bougie, 2010: 74). Variabel 

independen dari penelitian ini ada 3 variabel utama yaitu; Nilai terminal, Nilai 

Instrumental dan Kesadaran Fashion.  

3.5.2 Variabel Dependen 

Tujuan peneliti adalah untuk memahami dan menggambarkan variabel 

dependen, atau untuk menjelaskan variabilitasnya, atau memperkirakannya 
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(Sekaran dan Bougie, 2010: 73). Variabel dependen dari penelitian ini adalah 

Niat beliKonsumen (Purchase Intention). 

3.6 Definisi Oeprasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari ;;masing-

masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator indikator 

yang membentuknya. Pengukuran variabel akan dipecah menjadi item 

kuesioner sebagai instrumen penelitian ini. Penggunaan kuesioner tertutup di 

mana responden akan memenuhi pertanyaan mengenai item indikator yang 

dikembangkan berdasarkan definisi dimensi variabel Indikator atau item 

kuesioner dan variabel operasional dapat dilihat pada tabel 3.1 

 Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

 

VARIABEL DEFINISI 

OPERASIONAL 

INDIKATOR SKALA 

Nilai 

terminal (X1)  

Kautish dan 

Rajes ( 2018 ) 

keadaan akhir-akhir 

nilai yang diharapkan, 

tujuan yang orang 

ingin mencapai selama 

hidupnya 

• Saya akan membeli fashion 

online terkini, 

• Membeli fashion online itu 

mudah dan menyenangkan, 

• Membeli fashion online itu 

menyenangkan dan 

memuaskan, 

• Menggunakan fashion 

membuat saya merasa senang, 

• Meskipun harga pakaian 

fashion online mahal saya 

suka memilikinya. 

Likert 

Nilai 

instrumental 

(X2)  Kautish 

dan Rajes ( 

2018 ) 

cara berperilaku yang 

disukai atau sarana 

bagi seseorang untuk 

mencapai nilai 

terminals 

• Membeli fashion online itu 

praktis dan ekonomis,  

• Membeli pakaian fashion 

online adalah logis dan juga 

rasional bagi saya,   

• Pakaian fashion online 

nyaman dan pas untuk 

penampilan, 

• Kualitas pakaian fashion 

online sangat bagus. 

Likert 
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Tabel 3.1 (lanjutan) 

 

3.7 Analisis Data 

3.7.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji 

validitas instrumen dilakukan dengan menguji validitas konstruk melalui 

penggunaan analisis faktor. Validitas konstruk menunjukkan seberapa valid 

hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukur atau indikator sesuai 

dengan konsep teori yang digunakan. Apabila hasil model analisis faktor 

menunjukan Kiser-Meyer-Olkin (KMO), anti Image, dan factor loading di atas 

0,500 dinyatakan valid (Ghozali, 2015:176). 

3.7.2 Uji Reliabilitas (Reliability) 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Variabel dikatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha hitung lebih 

Kesadaran 

Fashion (X3)  

Kautish,Rajes  

( 2018 ) 

Kesadaran fashion 

mengacu pada 

seseorang ' Tingkat 

keterlibatan dengan 

gaya atau pakaian  

• Saya merasa terlibat dalam 

pembelian dan sadar akan tren 

Fashion,   

• Saya merasa cocok dalam 

pakaian fashion terkini,   

• Saya sadar fashion online 

yang sesuai dengan gaya saya,  

• Saya cukup sadar dengan 

desain pakaian terbaru,   

• Saya biasanya Memperhatika 

beberapa orang lebih trendy 

dari yang lain 

Likert 

Niat beli 

(purchase 

intentions) 

(Y)  Kautish 

dan Rajes ( 

2018 ) 

merupakan suatu 

perilaku atau sikap 

konsumen yang 

memiliki keinginan 

untuk menggunakan 

jasa secara terus 

menerus. 

• Saya pasti akan membeli 

produk  fashion di toko online,   

• Saya akan merekomendasikan 

pakaian fashion online kepada 

teman, 

• Saya ingin meningkatkan 

pembelian pakaian fashion 

online. 

Likert 
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besar dari nilai cronbach alpha if item deleted (Ghozali, 2015:176). Uji 

Reliabilitas pada peneitian ini dilakukan dengan menggunakan dua puluh 

sampel. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode alpha 

Cronbach untuk menentukan apakah setiap instrumen reliabel atau tidak. 

Pengukuran ini menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk 

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 

(Nunnally, dalam Ghozali, 2006: 34). 

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan pendekatan atau 

rumus statistik. Dalam penelitian ini analisis kuantitatif yang digunakan yaitu 

regresi linier berganda dengan bantuan SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) dengan rumus : 

Y= a + 𝒃𝟏𝒙𝟏 + 𝒃𝟐𝒙𝟐 + 𝒆𝒕 

Keterangan : 

Y = Niat beliKonsumen (Purchase Intention) 

X1 = Nilai terminal 

X2 = Nilai Instrumental 

a = Konstanta 

b = Koefisien Regresi 

+ == Error Term 

  

3.9 Uji Hipotesis 

3.9.1 Uji T 

Uji dilakukan dengan Uji Signifikan Parsial (Uji – t) digunakan untuk menguji 

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.Hasil Uji t 

dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (Significance). Uji t pada 

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 
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secara individual dalam menjelaskan variasi dalam variabel independen. 

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut (Ghozali,2015 ; 50): 

1. Tentukan rumusan hipotesis 

• H0: β1 = β2 = 0, artinya variabel X1, X2, X3 tidak memiliki pengaruh 

signifikan secara parsial terhadap variabel Y. 

• H0: β1 ≠ β2 ≠ 0, artinya variabel X1, X2, X3 memiliki pengaruh yang 

sebagian signifikan untuk variabel Y.  

2. Tentukan tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05)  

3. Menentukan signifikansi 

• Nilai signifikansi (Nilai P) ˂  0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

• Nilai signifikansi (Nilai P) ˃  0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak.  

4. Buat kesimpulan 

• Jika (Nilai P) ˂ 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima dengan 

artinya variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel 

dependen. 

• Jika (Nilai P) ˃ 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak variabel 

independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.  

• Jika t hitung ˃ t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

• Jika t hitung ˂ t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

 

3.10 Analisis Koefesien Determinasi Disesuaikan (Adjusted R2) 

Menurut Sanusi (2014:202) koefisien determinasi (R2) berfungsi untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel-variabel dependent. Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai 

R2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel independent dalam 

menjelaskan variasi variabel dependent yang sangat terbatas. Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependent 



 

 

 

 

V. KESIMPULAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa Nilai terminal (X1), Nilai Instrumental (X2), dan Kesadaran 

Fashion (X3) memiliki pengaruh positif dan berpengaruh secara parsial 

terhadap Niat beli produk fashion pada toko online Zalora di Indonesia. Hal ini 

berdasarkan pada: 

1. Bahwa secara keseluruhan variabel Nilai terminal (X1), Nilai Instrumental 

(X2), dan Kesadaran Fashion (X3) memiliki pengaruh positif dan 

berpengaruh secara parsial terhadap Niat beli produk fashion pada toko 

online Zalora di Indonesia Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 

dibawah 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka secara 

keseluruhan variabel nilai terminal, nilai instrumental, dan kesadaran 

fashion berpengaruh terhadap Niat beli . 

2. Berdasarkan indikator penelitian pada variabel nilai terminal, nilai 

instrumental, dan kesadaran fashion berpengaruh positif terhadap niat beli 

konsumen, hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban responden yang 

menyatkan setuju dengan seluruh pertanyaan pada penelitian ini yang 

diajukan kepada responden. namun pada penelitian ini ditemukan 

beberapa responden tidak setuju dan menjawab netral terhadap beberapa 

indikator.  

3.  Bedasarkan hasil uji koefisien determinasi (𝑅2) yang memperlihatkan 

faktor-faktor yang memperngaruhi variabel nilai terminal, nilai 

instrumental, dan kesadaran fashion dalam mempengaruhi niat beli produk 

fashion pada toko online Zalora memilki kontribusi sebesar 47.20% dan 

sedangkan 52.80 di pengaruhi oleh faktor lain. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mencoba 

memberikan  saran dan masukan yang dapat berguna dan dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang serta 

dapat berguna bagi penelitian dimasa yang akan datang. 

1. Perusahaan Zalora sebaikanya tetap mepertahankan reputasi yang dimiliki 

saat ini. Diharapkan perusahaan Zalora tetap mempertahankan Image 

perusahaan Zalora dengan hanya menjual produk original saja. Dengan begitu 

konsumen akan percaya terhadap kualitas produk yang dijual oleh toko online 

Zalora. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa nilai terminal merupakan 

variabel yang memiliki pengaruh terkecil hal ini dikarenakan nilai terminal 

merupakan hasil akhir yang dirasakan oleh konsumen. Dengan kemudahan 

yang diberikan oleh Zalora dan juga harga yang ekonomis hal ini dapat 

meningkatkan pengaruh dari variabel nilai terminal. Untuk itu perusahaan 

Zalora dapat memberikan potongan harga untuk konsumen agar konsumen 

lebih dipermudahkan dalam mendapatkan sebuah produk yang diinginkan 

sehingga nilai terminal dapat dipenuhi. 

2. Diharapkan untuk produsen yang berkerja sama dengan toko online Zalora 

agar dapat lebih meningkatkan kenyaman konsumen, Karena pada penelitian 

ini kenyaman yang diberikan oleh toko online zalora belum dapat dirasakan 

maksimal oleh konsumen. Dengan memberikan keterangan size produk yang 

lebih mudah dipahami, memberikan deskripsi produk yang mudah dipahami 

oleh konsumen seperti kelengkapan size dan card size. Toko online zalora 

dapat memberikan foto yang real sesuai dengan aslinya akan menambah 

keyakinan konsumen terhadap produk tersebut. 

3. Diharapkan bagi peneliti di masa yang akan datang jumlah sampel 

(responden) sebaiknya ditambah, agar dapat meminimalisasi bias yang terjadi 

pada penelitian berikutnya. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk 

dapat menambah variabel penelitian yang lain yang dapat memaksimalkan 

penelitian sebelumnya. 
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