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Hasil Wawancara Lengkap (Verbatim) 

Pertanyaan Jawaban Kesimpulan 

1. Bicara tentang informasi 

produk, menurut anda lebih 

mudah dalam menemukan 

informasi produk dari 

Zalora Indonesia atau Berry 

Benka? Dimana anda 

menemukan informasi-

informasi tersebut? 

(a) 

Informan 1 

“Kalau untuk informasi sih lebih 

gampang Zalora ya. Soalnya saya 

lebih familiar juga sama Zalora. Jadi 

yang lebih saya dengar tuh Zalora.” 

 

Informan 2 

“Biasanya sih kalo aku official line 

gitu ya. Aku nge-add linenya 

misalnya kayak Zalora. Itukan ada 

linenya, official line-nya. Ntar pasti 

ada pemberitahuan terus nanti di situ 

kan ada apa tinggal cek di website-nya 

pasti nah dari situ aku bukanya.” 

 

Informan 3 

“Biasanya sih Berry Benka soalnya 

kan kalo kita buka website apa gitu 

kan kadang ada iklannya.” 

 

Informan 4 

“Karena kalo Zalora, dia kan di TV 

juga sering sebagai sponsor event-

event fashion show gitu.” 

 

Informan 5 

“Malah justru Berry Benka karena 

email saya, saya masukan di situ. Saya 
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daftar sebagai newsletter, setiap 

informasi apapun aku bisa dapet 

infonya lewat email. Saya justru lebih 

banyak dapat dari Berry Benka ya. 

Kalau Zalora jarang dapet info tetapi 

memang mungkin kebiasaan aja jadi 

lebih sering buka linknya.” 

 

Informan 6 

“Zalora sih, soalnya lebih rinci. 

Biasanya langsung buka website-nya” 

 

Informan 7 

“Zalora Mbak. Zalora itu saya pernah 

lihat di line. Terus saya juga pernah 

kayak lagi buka website apa random 

dan ada ini lho apa iklan eks-google. 

Tau nggak?” 

 

Informan 8 

“Lebih banyak Zalora sih. Kalo Zalora 

kan sering keluar di ini ya di apa….di 

timeline, di BBM, terus kadang di 

Path juga ada.” 

 

Informan 9 

“Zalora sih, informasinya menarik dan 

sering liat.” 
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Informan 10 

“Agak lupa-lupa inget. Tapi mungkin 

karena aku udah pernah daftarin email 

kan dulu jadi lebih seringnya sih 

Zalora deh muncul di email. Jadi 

informasi produk sering dapet dari 

Zalora.” 

 

Informan 11 

“Biasanya e ya Berry Benka sih ya. 

Biasanya di website, di iklan-iklan.” 

 

Informan 12 

“Aku lebih sering liat informasi 

iklannya Zalora ya. Soalnya kadang 

aku buka sosmed kan. Sering liat iklan 

Zalora.”  

 

Informan 13 

“Zalora ya Mbak, soalnya banyak 

iklan yang sering saya liat.” 

 

Informan 14 

“Lebih seringnya lebih dari Zalora. E 

aku juga ikut emailnya yang…. 

NewsLetter. Terus Instagram juga. 

Dari media sosial.” 
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Informan 15 

“Kalo informasi produknya lebih 

sering Zalora sih. Soalnya lebih sering 

buka website-nya Zalora.” 

 

Informan 16 

“Kalo informasi, dari Berry Benka. 

Biasanya tau dari temen, dari promo-

promo di Youtube kan juga suka ada 

iklannya.” 

 

Informan 17 

“Zalora, biasanya kalo lagi internetan 

sering liat Zalora lagi ngasih informasi 

produk-produk terbaru.” 

 

Informan 18 

“Aku sering Berry Benka. Banyak sih. 

Kadang suka liat di web, atau di media 

sosial gitu dia sering kan.” 

 

Informan 19 

“Lebih gampang Zalora sih Mbak. 

Biasanya aku liat dari instagram 

karena aku follow instagram-nya, pas 

liat website itu ak sering liat iklannya. 

Terus yaudah aku klik-klik aja.” 
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Informan 20 

“Aku dari ini Mbak dari Zalora. Ini 

Mbak, ada di BBM itu kan muncul 

iklan, terus kemudian di Facebook, di 

Instagram, Twitter, banyak 

pokoknya.” 

 

 

 

Zalora Indonesia 

2. Ketika melakukan 

pembelian online di Zalora 

Indonesia dan Berry Benka, 

menurut anda dimanakah 

anda merasa lebih nyaman? 

Alasannya? 

(b) 

Informan 1 

“Kalau berdasarkan pengalaman yang 

lebih nyaman tu Zalora soalnya dia 

selain barangnya cepet nyampe itu 

ada konfirmasi barangnya sampe 

disini sampe disini. Jadi keeping set 

up to date gitu.” 

 

Informan 2 

“Kalau aku lebih nyaman belanja di 

Zalora soalnya aku pernah tuh dapet 

apa voucher dua-duanya. Pernah 

dapet. Cuman waktu mau pake 

voucher dari Berry Benka tuh sulit 

gitu lho. Harus ribetlah pokoknya ada 

ketentuan ketentuannya gitu.” 

 

Informan 3 

“Lebih nyamannya di Berry Benka 

nya sih. Kalo misalkan kita tanya apa 

dia tu lebih cepet. Terus abis itu 

mereka barangnya juga lebih banyak 

pilihannya daripada yang di Zalora.” 
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Informan 4 

“Lebih nyaman di Zalora ya karena 

memang secara pelayanannya juga 

lebih maksimal di Zalora.” 

 

Informan 5 

“Selama ini menurut aku sesuai 

dengan yang aku lihat. Kan aku juga 

lihat dari comment-comment yang 

lainnya. Jadi aku lihat kualitasnya. 

Lihat rinciannya dulu. Kalau ternyata 

banyak comment yang nggak sesuai 

pasti aku nggak beli. Selama ini aku 

kebetulan setiap beli barang sesuai 

dengan yang aku inginkan di Zalora.” 

 

Informan 6 

“Zalora. Soalnya belum pernah ya 

merasa ditipu atau dikecewain sama 

Zalora.” 

 

Informan 7 

“Nyaman sih hampir sama. Cuma aku 

lebih ini ke Zalora aja ya. Soalnya 

saya ikutin semua medsos yang dia 

punya jadi ada info atau mau nyari 

info tanya-tanya juga lebih nyaman, 

nggak susah.” 
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Informan 8 

“Kalo aku sih lebih nyaman di Zalora 

ya. Soalnya tu kalo pernah juga kan ya 

kalo misal barang belum sampe juga 

telpon call center. Call center-nya 

langsung tanggap gitu. Langsung 

cepet gitu. Kalo misalkan aku nih 

misal lagi di Solo aku minta 

barangnya dikirim ke Solo tapi 

misalkan aku tiba-tiba aku harus ke 

Semarang aku minta diganti ke 

Semarang ya dilayani dengan bagus 

sih oleh Zalora.” 

 

Informan 9 

“Zalora juga. Karena lebih cepet juga 

ya. Terus ya penanggapannya juga 

cepet sih.” 

 

Informan 10 

“Lebih ke zalora sih. Karena sering 

juga belanja disana.” 

 

Informan 11 

“Emm lebih kalo itu aku lebih ke 

Berry Benka ya.” 

 

Informan 12 

“Kalo aku udah beberapa kali sih 

sempet belinya di Zalora. Berry Benka 
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baru. Bisa dihitung sih. Jadi aku lebih 

nyaman di Zalora.” 

 

Informan 13 

“Sebenernya di Zalora sih. Soalnya 

belum pernah kayak telat 

pengiriman.” 

 

Informan 14 

“Kalo melakukan pembelian online 

sejauh ini nyaman di Zalora ya. 

Menurut aku lebih praktis, terus ada 

kategori-kategorinya juga. Hampir 

sama sih sebenernya mereka berdua. 

Cuma kalo menurut aku lebih simpel 

di Zalora.” 

 

Informan 15 

“O…Saya lebih suka Zalora karena 

kalau di Zalora itu ya saya lebih sering 

pake Zalora sih belanjanya.”  

 

Informan 16 

“Kalo lebih nyaman di Berry Benka-

nya. Karena tampilannya lebih enak 

dilihat jadi milih-milihnya juga lebih 

enak aja.” 
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Informan 17 

“Di Zalora. Soalnya kalau di Zalora 

itu pilihannya lebih banyak.” 

 

Informan 18 

“Lebih ke Berry Benka juga soalnya 

emang mungkin beberapa kali ke 

Berry Benka ya jadi lebih seneng 

kalau di Berry Benka.” 

 

Informan 19 

“Di Zalora. Karena pengirimannya tu 

dateng tepat waktu, terus kadang-

kadang dapet kupon gratis ongkir gitu 

kalo kita udah beli beberapa kali.” 

 

Informan 20 

“Lebih prefer ke Zalora sih Mbak kalo 

aku. Ya karena memang sudah 

percaya di Zalora, dan pertama aku 

juga belinya di Zalora nggak di Berry 

Benka gitu.” 
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3. Dari segi jenis-jenis 

produk yang dijual, 

manakah diantara Zalora 

Indonesia dan Berry Benka 

yang memiliki produk lebih 

lengkap atau beragam? 

Mengapa? 

(c) 

Informan 1 

“Kalau sejauh yang saya lihat itu lebih 

lengkap Zalora. Soalnya Zalora kan 

dia kategorinya kayak lebih banyak 

gitu ya dan semuanya sudah langsung 

di situ. Kalau Berry Benka kan dia 

kayak punya apa sih kayak divisi-
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divisi sendiri gitu. Kalo Zalora lebih 

all in one.” 

 

Informan 2 

“Kalo untuk varian produknya lebih 

banyak Zalora. Cuman harganya 

mahal Zalora.” 

 

Informan 3 

“Berry Benka-nya. Soalnya kan kalo 

yang lagi model apa gitu yang in kita 

nyarinya paling ya di Berry Benka, 

yang modelnya inilah itulah.” 

 

Informan 4 

“Lebih beragam Zalora kali ya.” 

 

Informan 5 

“Lebih ke Zalora sih.”  

 

Informan 6 

“Kalo sebenernya dibilang lengkap 

Zalora ya. Kalo Berry Benka kan 

kumpulan desainer dari indonesia. 

Trus kalo Zalora itu mereknya juga 

lebih banyak. Tapi sekarang Berry 

Benka sudah ngeluarin produk. Tapi 

kadang murahan di Berry Benka.” 
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Informan 7 

“Lebih beragam Zalora sih Mbak 

kayaknya. Lebih banyak Zalora.” 

 

Informan 8 

“E.. Lebih beragam Zalora sih. Lebih 

banyak Zalora.”  

 

Informan 9 

“Zalora sih ya selama ini. Lebih 

banyak hal ini aja lucu-lucu. Terus 

yang kreatif gitu.” 

 

Informan 10 

“Lebih banyak di Zalora sih. 

Mereknya lebih macem-macem. 

Terus juga karena mereknya lebih 

banyak jadi kan pilihan produknya 

lebih banyak. Kalau di Berry Benka 

kan cuma fashion aja gitu ya. Lebih ke 

baju, sepatu. Tapi kalo Zalora tu 

kayak yang lain lain, yang sport, yang 

mereknya kayak adidas gitu-gitu juga 

ada.” 

 

Informan 11 

“Ehm dua-duanya sih ya kalo itu. 

Lebih salah satunya lebih ke Berry 

Benka. Alasannya ya biasa ya lebih up 

to date.” 
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Informan 12 

“Zalora ya. Biasanya nyari apa-apa 

yang bagus yang diperluin nemunya di 

Zalora. Dia punya banyak kategori-

kategori pilihan.” 

 

Informan 13 

“Dari Zalora Mbak. Karena e dari 

segala merek ada dari segala harga 

(dari yang paling murah sampai paling 

mahal) ada.” 

 

Informan 14 

“E karena kalo menurut aku aku lebih 

cocok di Zalora. Menurut aku ya 

Zalora sih. Karena merek-mereknya 

lebih banyak. Jenis-jenisnya lebih 

komplit.” 

 

Informan 15 

“Kalo menurut saya sih kayaknya 

lebih beragam Zalora ya. Karena dia 

brand-brand yang banyak di mal-mal, 

yang nggak ada di mal Semarang kan 

saya tinggal di Semarang. Itu juga ada 

di Zalora. Jadi saya bisa pilihannya 

lebih beragamlah gitu.” 

 

Informan 16 

“Ee.. Zalora tu lebih banyak juga ya. 

Cuma aku tu lebih suka di Berry 
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Benka karena ngga terlalu banyak 

prodak dari merek-nya itu sendiri.” 

 

Informan 17 

“Di Zalora. Soalnya, kalau Berry 

Benka cuma banyak produk 

ceweknya, kalo di Zalora lebih 

lengkap kan saya kadang-kadang beli 

hadiah juga.” 

 

Informan 18 

“Lebih ke Berry Benka kali ya. 

Mungkin tampilan kalau dilihat juga 

lebih macem-macem, kalau diliat 

website-nya juga lebih menarik Berry 

Benka.” 

 

Informan 19 

“Kalo menurut aku sih lebih lengkap 

Zalora ya, karena gatau kenapa aku 

lebih sering nemu yang cocok di 

Zalora.” 

 

Informan 20 

“Ini lebih beragam Zalora Mbak. 

Soalnya barang yang aku cari itu 

selalu ada disitu, dan juga barang-

barangnya itu beragam. Jadi enak kalo 

di Zalora.” 
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4. Apakah merek 

mempengaruhi keputusan 

anda dalam pembelian? 

Diantara Zalora Indonesia 

dan Berry Benka, merek 

manakah yang lebih 

mempengaruhi? Mengapa? 

(d) 

Informan 1 

“Kalo dipikir-pikir sih ngaruh juga ya 

kan kita brand kadang kan juga karena 

brand kan punya ciri khas masing-

masing. Kalau dilihat tuh kayak yang 

lebih mengenal dan menarik buat saya 

tuh Zalora.” 

 

Informan 2 

“Ngaruh. Aduh lha ini sama sih cuma 

pilih Zalora karena lebih prestige-nya 

ke Zalora. 

 

Informan 3 

“Kalau dari merek, lebih ke Berry 

Benkanya sih. Kayaknya lucu aja gitu 

baju-bajunya di situ sepatunya, sabuk, 

kalung, anting, semuanya.” 

 

Informan 4 

“Mempengaruhi. Saya lebih ini ke 

merek Zaloranya.” 

 

Informan 5 

“Kemana ya, lebih ke Zalora sih. 

Mungkin karena ini aja sih apa ya, 

kalo untuk Berry Benka itu kan 

banyaknya ukuran-ukuran kayak 

sepatu atau segala macemnya kan luar 

negeri. Jadi saya nggak cocok 

makenya. Sebenernya bagus.” 
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Informan 6 

“Kalau aku sih orangnya ya kadang 

merek juga tapi kalau bagus. Tapi 

kadang aku juga mikir ah dari pada ini 

bermerek nggak bagus mendingan 

yang nggak bermerek sih. Over all, 

kalau ditanya merek mana yang lebih 

tertarik aku Zalora sih.” 

 

Informan 7 

“Zalora. Soalnya kalo saya tidak salah 

pilihan mereknya lebih banyak di 

Zalora, dan merek-merek yang di 

Zalora trusted semua.” 

 

Informan 8 

“Iya mempengaruhi banget sih. Aku 

sih lebih ke Zalora ya soalnya aku sih 

lebih sering belanja tasnya di Zalora.” 

 

Informan 9 

“Iya. Jadi Merek yang saya cocok 

banyak ditemukan di Zalora sih 

daripada Berry Benka. Jadi ngaruh 

mending ke Zalora.” 

 

Informan 10 

“Iya lah mempengaruhi kan. Kan 

kayak mereka udah punya nama. 

Apalagi mereka ada app-nya sendiri 

daripada aplikasi–aplikasi lain, atau 
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kita belanja fashion di lapak lain gitu 

kan. Mereknya lebih ke Zalora sih.” 

 

Informan 11 

“Kalo segi merek aku di Berry Benka 

ya karna udah sering mungkin.” 

 

Informan 12 

“Sebenernya kadang kalo kita cari 

produk di Zalora juga ada di Berry 

Benka juga ada ya. Kadang lebih 

mantep ke merek Zalora sih karena 

udah beberapa kali.” 

 

Informan 13 

“Yang Zalora sih. Lebih seringnya ke 

situ. Lebih familiar juga.” 

 

Informan 14 

“O sangat. Merek menurut aku 

identity yang apa yang harus aku beli. 

Jadi tanpa ada merek sometimes 

kadang ada orang berfikir berapa kali 

lipat buat beli sesuatu. Lebih tertarik 

merek Zalora.” 

 

Informan 15 

“Saya lebih tertarik di Zalora sih. Ya 

itu tadi lebih beragam aja gitu.. 
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Biasanya yang saya cari yang saya 

suka ada di Zalora.” 

 

Informan 16 

“Iya. Di Berry Benka. Karena lebih 

variatif dan merek-mereknya udah 

aku kenal sebelumnya.” 

 

Informan 17 

“Iyalah. Di Zalora dong pastinya.” 

 

Informan 18 

“Iya, pasti ya soalnya namanya kan 

belanja online kadang suka ada barang 

yang nggak sesuai, warna juga yang 

keliatan bagus tapi nggak bagus 

aslinya. Kalo merek lebih ke Berry 

Benka juga.” 

 

Informan 19 

“Iya mempengaruhi banget. Karena 

emang lebih cocok beli disana sih 

Mbak. Terus produknya juga nggak 

ngecewain. Jadi saya lebih seneng ini 

belanja di Zalora.” 

 

Informan 20 

“E.. mempengaruhi sih, lebih ke 

Zaloranya. Ya itu tadi, balik lagi 

karena udah lebih percaya sama 

Zalora dan juga Zalora nggak pernah 

Zalora Indonesia 
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ngecewain gitu ya.. ya lebih suka ke 

Zalora.” 

 

Zalora Indonesia 

5. Setelah melakukan 

pembelian di kedua e-

commerce tersebut, 

pernahkan anda 

menyampaikan aspirasi 

atau rasa kepuasan anda? 

Dalam bentuk apa, dimana 

dan kepada siapa saja? 

(e) 

Informan 1 

“Oya pernah sih. Biasanya kan kita 

kalo abis kayak gitu dapet email dari 

online shopnya itu kan. Terus 

biasanya saya balesnya melalui 

feedback dari email. Kayaknya sih 

Zalora soalnya saya sih emang lebih 

sering belanjanya di Zalora. Nah 

otomatis feedbacknya di Zalora” 

 

Informan 2 

“Ya otomatis ya Zalora karena aku 

seringnya beli Zalora. Tapi paling 

ucapan terima kasih ya barangnya 

udah sampai atau gimana.”  

 

Informan 3 

“Pernah sih. Waktu itu di sosmed terus 

bilang, ‘baju-bajunya itu bahannya 

sesuai sama ekspektasinya,’ gitu.”  

 

Informan 4 

“Kadang-kadang aja di Zalora.” 

 

Informan 5 

“Sering, ke temen dulu waktu itu. 

Kalau ke media ntar tu kayak endorse. 
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Jadi lebih ke temen, dan lebih sering 

Zalora.”  

 

Informan 6 

“Pernah. Waktu itu di Zalora. Ke yang 

kan ada yang biasa kita kasih bintang 

atau gimana gitu pas di gambarnya. 

Aku cuma kasih bintang aja sih. Itu 

kan termasuk aspirasi kan?” 

 

Informan 7 

“Waktu itu belanja di Zalora. Pernah. 

Pernah Mbak. Ke temen-temen. Ke 

mama. Ke temen-temen sih biasanya.” 

 

Informan 8 

“Pernah sih. Waktu itu belanja ini 

make up. Menyampaikan aspirasinya 

maksudnya kasih tau ke ini ke pihak 

Zaloranya. Pas itu yang saya bilang 

barang tidak bisa saya terima di Solo 

terus saya minta untuk dipindah ke 

Semarang. Dianya bilang ke JNE. 

Abis itu dianya mau ya udah itu buat 

saya itu banget ya appreciate banget.” 

 

Informan 9 

“Pernah, pernah. Ke temen-temen sih 

biasanya. Jadi setelah aku belanja aku 

marketingin itu beli Zalora.”  
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Informan 10 

“Ehm ya pernah sih. Kayak ke temen-

temen. Aku kayak cerita abis beli apa. 

Barangnya bagus atau di email kan 

suka ada notif kalau emang barang 

anda sudah diterima e sampaikan 

ulasan tentang barang yang sudah 

anda terima. Ya kayak gitu aku share 

aja. Barangnya bagus, pengiriman 

cepat kayak gitu. Waktu itu Zalora.” 

 

Informasi 11 

“Aspirasi paling ini ya ucapan thanks 

ke Berry Benka barangnya oke sudah 

sampe.” 

 

Informan 12 

“Biasanya aku ini sih ngasih tau 

temen-temen sih aku belanja dimana 

gitu. Cocok sama barangnya apa 

kayak gimana. Tapi aku juga ngasih 

kepuasan juga ya ke tempat aku 

belanja, di Zalora.” 

 

Informan 13 

“E ini rekomendasi ke temen? Pernah 

sih. Soalnya kan barang dikirim ke 

kantor. Jadi ya banyak juga temen 

yang suka. Harganya juga pas. Sama 

jenis barangnya. Beli Zalora waktu 

itu.” 
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Informan 14 

“Abis beli barang itu biasaya kalo di 

Zalora itu ada kayak ucapan 

terimakasih. Ucapan barang udah 

sampai atau belum. Dari situ aku reply 

sih. Terus kalo abis itu biasanya kalo 

misalnya kayak temenku nanya ya aku 

jawab bagus kok di Zalora. Sometimes 

kan kayak orang-orang masih 

khawatir ya buat beli sesuatu yang 

produknya ibaratnya kayak berduit 

tapi di online kayak gitu.” 

 

Informan 15 

“O ya pernah sih. Tapi ya nggak sering 

ya. Waktu itu paling kalo misalkan 

saya abis belanja di Zalora nih terus 

barangnya sesuai sama yang saya 

harapkan ya kadang saya 

rekomendasikan aja ke kakak saya. 

Kan kakak saya juga sibuk ya 

kerjanya. Jadi saya bilang: udah 

belanja online aja. Di Zalora juga 

bagus kok. Maksudnya recommended 

lah barang yang kita liat di online 

sama aslinya nanti tuh sama.”  

 

Informan 16 

“Oiya pasti. Waktu beli Berry Benka. 

Jadi kalo aku puas aku pasti cerita ke 

temen apa nggak aku ngomong ke 

siapa ya otomatis jadi kayak promosi 

secara nggak langsung kan.” 
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Informan 17 

“Pernah sih, beli sepatu di Zalora. Ke 

temen-temen kantor.” 

 

Informan 18 

“Iya pernah. Misalnya kayak e ada nih 

temen-temenku ada juga yang pengen 

belanja online jadi kan secara otimatis 

namanya juga temen sekantor ya 

pengen beli ini pengen beli ini juga 

pasti aku cerita oh kenapa nggak beli 

online aja daripada langsung ke 

tokonya. Terus aku juga pasti cerita 

aku belinya ke Berry Benka.” 

 

Informan 19 

“Iya pernah beberapa kali. Biasanya 

saya suka kasih rating lewat email, 

terus kalo misalnya pake baju tu 

temen-temen suka nanya beli dimana 

tu lucu, terus aku sharing ke temen-

temen kantor kalo aku sering beli di 

Zalora karena produknya lumayan 

bagus lah.” 

 

Informan 20 

“Pernah. Itu kan bagian dari eksistensi 

ya Mbak ya. Aku wkatu belanja, 

ini…pakaian yang aku beli dari 

Zalora, terus aku tag Mbak barangnya 

di Instagram. Heem. Terus aku tag ke 

temenku sama ke Zalora biar aku 

terkenal.” 
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6. Ketika membeli suatu 

produk, diantara Zalora 

Indonesia dan Berry Benka 

manakah yang memiliki 

kualitas lebih baik? 

Mengapa? 

(f) 

Informan 1 

“Kalau untuk kualitas produk sendiri 

saya tergantung produknya. Kalau 

Zalora mungkin lebih yang baju-baju. 

Itu lebih menarik di Zalora. Kalau di 

Berry Benka tu dia kayak sepatunya 

atau aksesoris-aksesorisnya. Tapi 

secara keseluruhan saya Zalora." 

 

Informan 2 

“Kalo kualitas aku ke Zalora” 

 

Informan 3 

“Berry Benka sih tetep ya. Seringnya 

juga belanja disana ya karena menurut 

saya kualitasnya bagus.” 

 

Informan 4 

“Dari segi kualitas produknya lebih 

berkualitas di Zaloranya sih ya.” 

 

Informan 5 

“Sejauh ini saya lebih suka 

sebenernya Berry Benka. Tapi karena 

saya nggak bisa…ya itu hanya sepatu 

aja sih, yang lainnya saya belum tau. 

Kayaknya sama deh. Berry Benka gitu 

aja deh.” 
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Informan 6 

“Zalora sih.” 

 

Informan 7 

“Kayaknya Zalora sih. Kalo waktu itu 

aku beli Berry Benka kurang puas 

dengan produk aslinya. Tidak sesuai 

dengan yang ditampilkan.” 

 

Informan 8 

“Kualitas ya? Kalo kualitas kalo 

misalkan kita beli merek sama kayak 

polemio sama itukan. Ya datengnya 

sama sih. Cuma kalo misalkan beli 

barang-barang yang nggak branded 

gitu ya ada sih perbedaan kualitas dan 

itu kualitasnya lebih bagus di Zalora.” 

 

Informan 9 

“Zalora. Barangnya sama yang ada di 

gambar sama sih.” 

 

Informan 10 

“Zalora kualitasnya baik. Berry 

Benka…ya lumayan. Sejauh ini kalo 

kualitas aku Zalora sih.” 
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Informan 11 

“Berry Benka ya Mbak. Saya cocok 

aja gitu sama kualitasnya, sesuai 

dengan harga. Harganya worth it lah.” 

 

Informan 12 

“E.. kalo sejauh ini aku lebih prefer ke 

Zalora ya. Karena mungkin udah ini 

ya minded ke Zalora gitu ya. Jadi lebih 

yakin ke Zalora.” 

 

Informan 13 

“Tetep lebih yang Zalora sih kalo 

aku.” 

 

Informan 14 

“Kualitasnya lebih bagus Zalora. 

Terus untuk harganya juga pun 

dibandingin  Zalora dan Berry Benka  

walaupun hampir mirip-mirip tapi ada 

diskon diskon tertentu kalo di Zalora 

karena biasanya kalo di Zalora sering 

beli itu lebih sering dapet voucher 

diskon.” 

 

Informan 15 

“Zalora. Mungkin ya apa yang sama 

ekspektasikan sama ya dengan barang 

setelah sampai dirumah. Kualitas, 

warna, bahannya sama.” 
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Informan 16 

“Berry Benka. Selama ini ya Berry 

Benka barangnya bagus.” 

 

Informan 17 

“Kalo kualitas aku mendingan Zalora 

deh kayaknya, tapi nggak semuanya.” 

 

Informan 18 

“Berry Benka sih menurut aku. 

Solanya barangnya sesuai detail yang 

diliatin.” 

 

Informan 19 

“Lebih berkualitas Zalora sih Mbak, 

karena selama aku beli Zalora aku 

nggak pernah ini sih nggak pernah 

kecewa sama kualitas barangnya. Aku 

selalu dapet barang yang kualitasnya 

bagus.” 

 

Informan 20 

“Untuk kualitasnya itu bagus ini ya 

Mbak ya bagus yang Berry Benka.” 
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7. Ketika membeli suatu 

produk diantara Zalora 

Indonesia dan Berry Benka 

manakah yang memberikan 

layanan yang lebih baik? 

Mengapa? 

(g) 

Informan 1 

“Kalo masalah layanan Zalora sih. 

Biasanya kalo masalah kayak gitu. 

Jadi kayak dia lebih lebih jelas aja gitu 

kan. Kayak barang-barang yang dijual 

lebih jelas dan milihnya lebih 

gampang. Selain itu, setelah beli itu 

juga langsung konfirmasinya 

gampang. Pernah juga saya waktu itu 

kayak konfirmasi voucher kan. Saya 

dapat 2 voucher terus saya tanya 

apakah bisa pake terus mereka 

konfirmasinya langsung cepet. Lebih 

jelas dalam ngasih informasi.” 

 

Informan 2 

“Kalau aku sih lebih aduh nggak bisa 

ya kalo suruh milih banget. Aku 

milihnya Zalora lagi.” 

 

Informan 3 

“Lebih enakan yang di Berry 

Benkanya sih. Jadi kalau kita tanya 

apa gitu mereka lebih jelasinnya lebih 

enak. Terus kita tanya ini, nyari 

produk ini diarahinnya.” 

 

Informan 4 

“Lebih nyaman di Zalora dari segi 

layanannya.” 
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Informan 5 

“Kalau aku sih mungkin lebih ke 

Zaloranya. Karena lebih sering 

belanja di situ. Selama ini belum 

pernah dikecewakan juga sih sama si 

Zalora.” 

 

Informan 6 

“Mungkin Zalora” 

 

Informan 7 

“Zalora sih Mbak kalo soal layanan. 

Karena nggak pernah dikecewakan.” 

 

Informan 8 

“Iya. Sudah kelihatan. Saya lebih pilih 

Zalora.” 

 

Informan 9 

“Zalora. Pengiriman juga lebih cepet 

sih dibanding yang lainnya.” 

 

Informan 10 

“Lebih bagus Zalora sih. Layanan kan 

ya? Iya ke Zalora.” 
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Informan 11 

“Aku lebih suka ke Berry Benka ya.” 

 

Informan 12 

“Kalo dulu aku sering ke Zalora. Dia 

tu ini sih lebih cepet barangnya dateng 

juga ya. Jadi abis itu aku pikir-pikir 

lagi kalo misal butuh barang cepet 

juga kan mendingan ke Zalora.” 

 

Informan 13 

“Zalora, soalnya belum pernah 

dikecewakan.” 

 

Informan 14 

“Dari yang waktu beli produk, milih 

milih produk itu disana kan 

aplikasinya udah bisa melalui 

kategori. Terus beli abis itu langsung 

dikonfirmasi untuk gimana 

pembayarannya. Kalo udah bayar 

nanti langsung dikonfirmasi lagi. 

Terus abis itu udah dikirim. 

Konfirmasi kalo udah sampai. Setelah 

itu kalo misal cocok atau nggak cocok 

nanti bisa dibalikin. Nah itu sih 

sebenernya yang aku suka. Jadi 

layanannya lebih bagus Zalora.” 

 

Informan 15 

“E.. kalo secara layanan kayaknya 

kurang lebih sama sih  ya. Kan 

Berry Benka 
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konsepnya hampir samalah. Tapi kalo 

di Zalora itu kan kita bisa nge-

tracking gitu ya, misalnya o ini barang 

kita sedang dalam proses atau udah 

dikirim atau lagi posisinya dimana. 

Jadi lebih ini Zalora mungkin.” 

 

Informan 16 

“Kalau itu aku lebih setuju ke Berry 

Benka karena packaging-nya juga 

lebih rapi dan kita waktu kita terima 

juga lebih puas.” 

 

Informan 17 

“Zalora. Soalnya pengirimannya 

cepat, terus e kalau misal saya ada 

pertanyaan dia juga jawabnya cepet. 

Fast respon gitu.” 

 

Informan 18 

“Ee… mungkin sama aja kali ya 

menurut aku, cuma kalo Zalora itu aku 

beli itu juga warnanya nggak begitu 

cocok sama yang aslinya. Terus 

transaksinya bagus semua. Secara 

garis besar Berry Benka lebih baik.” 

 

Informan 19 

“Kalo layanan lebih bagus di Berry 

Benka ya Mbak, karena kalo di Zalora 

tu karena yang beli banyak jadi kan 

chat nya suka numpuk. Kalo di Zalora 
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tu balesnya lama banget. Sedangkan 

kalo di Berry Benka tu lebih cepet 

gitu.” 

 

Informan 20 

“Aku lebih suka di Zalora. Lebih fast 

respon ya Mbak. Terus kemudian dia 

itu cepat, terus apa ya.. pokoknya 

pelayannya dia itu bagus.” 

Berry Benka 

 

 

 

 

Zalora Indonesia 

8. Saat membuka website 

kedua e-commerce tersebut, 

manakah website yang 

lebih menarik perhatian 

anda? Mengapa? 

(h) 

Informan 1 

“Kalo website tu kalo ngomongin 

website kan visualnya sama 

desainnya. Kalo saya lebih tertariknya 

sama punya Berry Benka kalo 

masalah website sendiri. Karena Berry 

Benka tu lebih colorful terus lebih 

kayak menarik buat anak–anak muda 

gitu. Kalo Zalora kan dia lebih 

monochrome, calm, elegant. Kalo 

menurut saya sendiri yang lebih 

menarik Berry Benka untuk 

visualnya.” 

 

Informan 2 

“Kalau secara visual sih Berry Benka 

ya. Itu perempuan banget gitu. Dari 

warna-warnanya kayak gitu.” 
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Informan 3 

“Berry Benka. Kalo Zalora kan item 

putih biasa. Kalo Berry Benka tu 

kayak warna-warni gitu.” 

 

Informan 4 

“Kalau website sebetulnya lebih 

menarik Berry Benka ya karena 

tampilannya Zalora biasa banget aja.” 

 

Informan 5 

“Berry Benka, tampilannya lucu 

banget.” 

 

Informan 6 

“Berry Benka. Alasannya karena 

klasik. Kalau Zalora tu kayak pusing 

aja gitu lihatnya. Udah banyak 

gambar-gambar. Kalo di Berry Benka 

kan lebih enak aja. Karena aku 

orangnya suka yang to the point.”  

 

Informan 7 

“Kalo saya lebih suka tampilannya 

Berry Benka. Soalnya warna-

warnanya lebih menarik. Terus secara 

keseluruhan lebih enak dilihat Berry 

Benka.” 
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Informan 8 

“Nah ini nih. Kalo dari segi website 

sendiri sih lebih menarik di Berry 

Benka ya. Soalnya kalo Zalora kan 

monoton ya kayak kaku banget gitu 

website-nya. Tapi kalo kita lihat di 

Berry Benka sendiri, dia lebih 

colorful. Lebih berwarna. Jadi orang 

liatnya juga seneng.”  

 

Informan 9 

“Berry Benka. Lebih menarik. 

Desainnya lebih bagus dibanding 

Zalora.” 

 

Informan 10 

“Kalo website-nya sih lebih menarik 

milik Berry Benka ya karena kan dia 

kayak cewek banget. Kayak gitu kan 

webnya kayak seneng aja ngliatnya. 

Kayak menarik lah. Lebih menarik 

webnya. Namun ya itu cuma 

kelemahannya kayak harga barang. 

Kan suka banding-bandingin harga 

kan. Cuma website nya memang lebih 

bagus Berry Benka.” 

 

Informan 11 

“Sama aja sih kalo segi website 

sebenernya, cuma lebih prefer ke 

Berry Benka.” 
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Informan 12 

“Kalo aku beberapa kali buka sih 

kayaknya lebih ini ya lebih interest 

apa namanya… lebih tampilan dari 

Berry Benka lebih menarik ya 

sebenernya.” 

 

Informan 13 

“Ya anak muda lebih suka yang 

warna-warni ya, jadi menurut aku 

lebih bagus yang Berry Benka.” 

 

Informan 14 

“E.. menurut aku lebih Zalora sih. E.. 

visualnya lebih oke. Terus konsepnya 

juga lebih buat enak dipandang diliat.” 

 

Informan 15 

“O kalo secara website sih kalo 

menurutsaya kayaknya lebih 

menariknya Berry Benka kali ya. 

Karena kan kalo Zalora layoutnya ya 

item putih. Terus biasa lah. Tapi kalo 

di Berry Benka tu lebih colorful aja 

gitu. Jadi ngliatnya lebih enak aja.”  

 

Informan 16 

“Lebih menarik Berry Benka, karena 

lebih rapi terus warnanya juga lebih 

enak buat milih-milihnya.” 
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Informan 17 

“Zalora. Suka aja sama desainnya. 

Kategori milihnya juga lebih enak 

Zalora.” 

 

Informan 18 

“Iya tadi kan aku sudah bilang tu, 

mungkin dari tampilan lebih bagus 

Berry Benka ya. Gambarnya lebih 

menarik Berry Benka daripada 

Zalora.” 

 

Informan 19 

“Website aku rasa sih lebih menarik 

Berry Benka ya. Gatau kenapa aku 

suka tampilannya, warna-warni gitu 

Mbak. Seneng aja.” 

 

Informan 20 

“E lebih menarik ke Berry Benka sih 

Mbak. Itu website-nya ini ya apa full 

color, terus pokoknya lucu gitu lho ya. 

Website-nya itu menarik, jadi pembeli 

itu tertarik melihat website-nya dia.” 
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9. Setelah membeli produk 

di Zalora Indonesia dan 

Berry Benka, manakah 

brand e-commerce yang 

memiliki kemasan atau 

packaging lebih baik? 

Mengapa? 

Informan 1 

“Kalo packaging itu Berry Benka 

yang lebih menarik. Soalnya kan dia 

nggak cuma kayak bungkusan biasa. 

Kan kadang tas kresek atau plastik. 

Kalau Berry Benka tu lebih niat. Kalo 

Zalora kan kayak kresek atau plastik. 
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(i) Kayak kita abis shopping biasa kan.  

Kalo Berry Benka lebih terasa belanja 

belanja onlinenya.” 

 

Informan 2 

“Aku sih Berry Benka ya. Kalau 

dilihat lebih menarik gitu. Terus apa 

namanya kayak girly gitu lah. Kalau 

Zalora kan biasa. Nggak kayak Berry 

Benka. Kalau Zalora cuma plastik 

tapi Berry Benka lebih eksklusif.” 

 

Informan 3 

“Kalo packaging sih hampir sama. 

Cuma lebih rapi yang di Berry Benka 

kalo menurut aku. Kalo di Zalora 

biasanya cuma plastik item atau 

putih.” 

 

Informan 4 

“Kalau kemasan produk 11:12 ya. 

Tapi tetep lebih bagus di Zalora.” 

 

 

Informan 5 

“Berry Benka menurut aku, lebih 

unik.” 
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Informan 6 

“Mungkin Zalora. Karena packaging 

barangnya lebih bagus. Kalau Berry 

Benka kan cuma biasa doang. Kalo 

Zalora aku dikasih kotak.” 

 

Informan 7 

“Saya lebih suka Berry Benka karena 

seingat saya itu Berry Benka kotaknya 

bagus. Ah Zalora saya lupa lupa inget 

sih Mbak. Tapi yang lebih bagus ya 

Berry Benka.” 

 

Informan 8 

“O aku pernah terima sih kalo dari 

Zalora itu ya memang cuma 

dibungkus-bungkus, bungkus kertas 

coklat. Udah begitu doang. Cuma kalo 

dari Berry Benka sendiri dia lebih 

rapi.” 

 

Informan 9 

“Berry Benka. Packaging-nya lebih 

bagus.” 

 

Informan 10 

“Lebih bagus Berry Benka sih. Kalo 

yang buat ngirim-ngirim paket itu kan. 

Paket yang aku terima sih lebih bagus 

Berry Benka.” 
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Informan 11 

“Aku lebih suka ke Berry Benka ya. 

Masalah packaging-nya. Ya rapi aja 

sih. Terus aman.”  

 

Informan 12 

“Lebih apa ya? Kayaknya lebih eye 

catching ke Berry Benka ya. Soalnya 

girly banget.”  

 

Informan 13 

“Kemasan setelah pengiriman. Ya 

Berry Benka ya. Kayaknya dulu dia 

pernah dia kayak dikotakin gitu 

Mbak.” 

 

Informan 14 

“Buat Zalora kali ya. Lebih simpel. 

Terus apalagi kalo sepatu itu juga 

nggak cuma plastik aja atau kayak 

dibungkus tapi bukan kardus. Nah, 

kalo Zalora itu beli baju beli sepatu. 

Itu tu dapet kardusnya.” 

 

Informan 15 

“Kalo secara packaging juga saya sih 

lebih ke Berry Benka ya. Karena saya 

pernah beli barang di Berry Benka, 

dan itu dia ada box. Boxnya itu ada 

tulisan Berry Benka juga, jadi lebih 

apa ya… lebih exclusive.” 
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Informan 16 

“Kalau packaging lebih suka Berry 

Benka. Karena lebih rapi, lebih…ada 

kotaknya juga jadi lebih suka Berry 

Benka.” 

 

Informan 17 

“Berry Benka. Ya bagus aja 

packaging-nya lebih rapi, terus di dus 

in.” 

 

Informan 18 

“Kalau kemasan sih mungkin 

tergantung ini nya ya, barangnya. 

Mungkin dari store dari sananya juga. 

Jadi waktu kebetulan beli sepatu itu, 

kemasannya bagus di Zalora, tapi 

waktu beli baju juga ada yang cuma 

dibungkus kertas biasa. Cuma kalo 

Berry Benka lebih bagus sih. Lebih ke 

Berry Benka.” 

 

Informan 19 

“Menarik Berry Benka. Aku seneng, 

soalnya dia ini pakeknya tas 

kantongnya pakek tas kain itu lho, jadi 

bisa dipakek kan selanjutnya. Nggak 

kebuang.” 

 

 

 

 

Berry Benka 

 

 

 

 

Berry Benka 

 

 

 

 

 

Berry Benka 

 

 

 

 

 

 

Berry Benka 

 

 

 

 



140 
 

Informan 20 

“E lebih menarik ke Berry Benka juga. 

Packaging-nya dia menarik, 

kemudian lucu juga, terus ya itu.” 

 

 

Berry Benka 

 

10. Dari segi produk, 

diantara Zalora Indonesia 

dan Berry Benka manakah 

yang memiliki harga 

relative lebih murah? 

(j) 

Informan 1 

“Kalo harganya sendiri sejauh yang 

saya amati gitu Berry Benka lebih 

murah ya barang-barangnya yang 

dijual. Jadi ya Berry Benka.” 

 

Informan 2 

“Kalo untuk varian produknya lebih 

banyak Zalora. Cuman harganya 

mahal Zalora. Mungkin itu juga ya 

worth it juga sih baju bajunya di 

Zalora bener-bener berkualitas kalo 

menurutku.” 

 

Informan 3 

“Murah nggak murah tergantung 

kualitasnya sih kalo itu. Lebih murah 

Berry Benka sih kalo menurut aku 

dengan hasil yang lebih bagusan.” 

 

Informan 4 

“Nggak bisa diutarakan ya. Kadang 

sepatu lah misalnya di sini lebih 

murah, di Berry Benka lebih murah di 

Zalora lebih mahal. Atau mungkin 

bajunya malah, di Zalora lebih murah 

di Berry Benka lebih mahal. Tapi 
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karena aku lebih sering belanjanya 

baju menurutku di Zalora relatif lebih 

murah.” 

 

Informan 5 

“Lebih murah Zalora karena banyak 

diskonnya.” 

 

Informan 6 

“Kalo dari segi harganya mungkin 

lebih murah Berry Benka.” 

 

Informan 7 

“Setau saya lebih murah Zalora.” 

 

Informan 8 

“Jauh lebih murah di Zalora sih Mbak. 

Soalnya saya compare ke toko-toko 

lebih murah di Zalora.” 

 

Informan 9 

“Zalora juga. Waktu itu solanya 

compare, dan murah di Zalora.” 

 

Informan 10 

“Berry Benka kelemahannya kayak 

harga barang. Kan suka banding-

Zalora Indonesia 

 

 

 

Zalora Indonesia 

 

 

 

Berry Benka 
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bandingin harga kan. Lebih murah 

Zalora.” 

 

Informan 11 

“E lebih murahnya biasa ke apa ya 

tergantung produknya sih ya. 

Biasanya Berry Benka sih.”  

 

Informan 12 

“E…mungkin ke Zalora juga ya. 

Karena Zalora kan promonya juga 

lebih banyak.” 

 

Informan 13 

“Yang Zalora sih soalnya dia 

harganya sama-sama gitulah sama 

yang di pasaran.” 

 

Informan 14 

“Zalora sih karena sering banget ada 

voucher diskon, dan saya 

memanfaatkan.” 

 

Informan 15 

“E.. Kalo harga saya nggak pernah 

compare sih. Jadi kurang tau juga 

lebih murah yang mana. Kadang kan 

karena produk yang saya beli di 

Zalora dan di Berry Benka itu kan 

beda. Jadi nggak compare-in harganya 

Zalora Indonesia 

 

 

 

Berry Benka 

 

 

 

Zalora Indonesia 

 

 

 

Zalora Indonesia 

 

 

 

Zalora Indonesia 

 

 

 

 

 

Zalora Indonesia 
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sih. Cuma kalo ngliat sekilas 

kayaknya Zalora.” 

 

Informan 16 

“Kalau aku liat beberapa waktu itu 

pernah membandingkan antara 

keduanya, kayaknya lebih murah 

Berry Benka ya.” 

 

Informan 17 

“Berry Benka. Soalnya, biasanya kan 

compare kalau soal harga, tapi saya 

suka beli yang mahal.” 

 

Informan 18 

“Kalau itu sih mungkin aku ngga 

terlalu bandingin juga kali ya, sama ku 

juga aku jarang nyocokin baju ini 

sama ini selama aku ngeliatnya bagus 

sih memang langsung beli. Ya 

mungkin lebih ke Berry Benka karena 

aku lebih sering belinya di Berry 

Benka-nya.” 

 

Informan 19 

“Relative lebih murah Zalora sih 

menurut aku. Karena banyak diskon 

Mbak disana.” 
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Informan 20 

“Oke yang jauh lebih murah itu dari 

Zalora Mbak. Iya soalnya tu disitu 

banyak diskon.” 

 

Zalora Indonesia 
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Pertanyaan Tambahan di Lapangan 

Pertanyaan Jawaban Kesimpulan 

1. Kenapa anda lebih 

tertarik belanja secara 

online daripada datang 

langsung ke toko? 

Informan 1 

“Kalau belanja online kan waktunya 

lebih singkat. Kita gak perlu 

mengeluarkan banyak effort untuk beli 

barang-barang itu. Kalau misalkan harus 

di toko kan belum nantinya waktunya. 

Kalau kerja kan liburnya paling cuman 

weekend. Terus nanti kalo weekend 

belum tentu bisa pergi-pergi. Mungkin 

ada keperluan lain. Nah jadi kan solusi 

untuk semua itu ya online. Bisa beli dari 

rumah, bisa dari gadget. Jadi lebih 

gampang.” 

 

Informan 2 

“Kenapa memilih belanja online soalnya 

varian produknya lebih banyak yang 

pertama. Terus yang kedua harganya 

juga murah-murah. Terus kita nggak 

perlu keluar buat misalnya nggak perlu 

naik mobil lah buat pergi-pergi lagi jadi 

kita tinggal pilih–pilih aja lewat website 

lewat instagram, terus kadang juga apa 

lewat facebook sih.” 

 

Informan 3 

“Soalnya kalo online tu pilihannya lebih 

banyak daripada kalo kita cuma ke 

tokonya doang.” 

 

 

 

 

Waktunya singkat, 

lebih gampang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varian produknya 

lebih banyak, bisa 

lewat media sosial 

 

 

 

 

Pilihannya lebih 

banyak 
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Informan 4 

“Karena gini barang-barang di online itu 

lebih update ketimbang di toko. 

Modelnya juga lebih beragam. Terus ada 

kepuasan tersendiri ya karena kita bisa 

pake baju yang nggak ada di sini.” 

 

Informan 5 

“Mungkin kalau saya waktunya kan 

susah kalau pengen keluar karena kerja. 

Lebih simpelnya aja. Gampangnya aja. 

Sambil kerja lihat-lihat online. Kalau ada 

yang suka ya pesen. Kan tinggal klik aja. 

Bayarnya sekarang juga sudah gampang. 

Pake kartu kredit bisa. Pake debit juga 

udah bisa. Jadi gampang.” 

 

Informan 6 

“Kalau aku sih kebanyakan suka make 

up. Kalo di Semarang untuk store-

storenya kurang lengkap. Jadi kalo di 

online aku bisa kayak order yang 

memang disini nggak ada. Jadi lebih 

enak aja sih daripada aku yang susah 

nitip temen atau gimana. Di sana kan 

mereka udah nyiapin.” 

 

Informan 7 

“Karena lebih mudah. Kita tinggal milih 

barang dari rumah. Terus kita bayarnya 

transfer. Terus nanti barangnya dateng. 

Kalo ke toko kan kita harus buang 

 

Barangnya update, 

model lebih 

beragam 

 

 

 

 

Lebih simpel, 

bayarnya lebih 

gampang 

 

 

 

 

 

Barangnya lebih 

lengkap 

 

 

 

 

 

 

Lebih mudah 
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tenaga, waktu dan belum tentu ada 

barang yang kita pengenin juga.” 

 

Informan 8 

“E.. soalnya kan apalagi sekarang kan 

udah kerja ya. Kalo udah kerja kan waktu 

buat ke toko-toko kan ini ya apa ya nggak 

ada waktu lah. Nggak banyak gitu. Kalo 

Sabtu-Minggu juga udah capek. Jadi ini 

sih lebih sering belanja online aja.” 

 

Informan 9 

“E biasanya kan ada selisih harga. Jadi 

bisa kita dapat lebih murah juga. Tanpa 

kita harus buang-buang waktu, tenaga.” 

 

Informan 10 

“Ehm lebih gampang aja sih. Kayak 

sebenernya bukan tertarik ya. Karena ya 

itu pertama kan kayak ngisi waktu luang 

gitu kan. Iseng-iseng liat terus nemu 

cocok bagus ya udah langsung klik aja 

dibandingkan harus ke toko. Mesti jalan 

dulu ke luar kantor segala macam gitu.” 

 

Informan 11 

“Biasanya kalo dateng ke toko ribet ya. 

Kita harus ngluangin waktu kalo online 

kan kapan aja kita tengah malam kita kan 

bisa ya.” 

 

 

 

 

 

 

Waktu fleksibel 
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Informan 12 

“Sebenernya nggak harus tertarik belanja 

online juga sih. Kalo pas barang online 

lebih bagus daripada yang aku lihat di 

mal-mal gitu ya aku prefer ke online juga 

nggakpapa.” 

 

Informan 13 

“Karena nggak ribet mbak. Bisa disambi 

kerja juga. Kita cari barang lewat 

website. Daripada langsung ke tokonya.”  

 

Informan 14 

“E kenapa sih pilih lebih onlinenya 

daripada toko? Kalo menurut aku tuh 

lebih menghemat waktu, terus lebih 

praktis karena kita bisa liat langsung, 

langsung pesen. Udah deh nggak 

ngabisin waktu buat pergi-pergi.” 

 

Informan 15 

“Karena kan sebenernya dateng ke toko 

langsung juga enak sih. Kita bisa liat 

langsung produknya. Tapi kadangkan 

kita nggak ada waktu ya maksudnya 

nggak sempet gitu, dan belanja online 

juga lumayan lengkap. Pilihannya juga 

banyak. Kadang lebih murah dari pada 

kalo belanja langsung. Jadi ya enak-enak 

aja sih belanja online.”  

 

 

 

 

Barangnya lebih 

bagus 
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Informan 16 

“Karena kalo belanja online itu lebih 

praktis, jadi gausah harus dateng, e milih-

milihnya juga lebih gampang kan sesuai 

merek ya udah sih sama juga lebih tau 

harganya.” 

 

Informan 17 

“Soalnya kan saya kerjanya dari pagi 

sampe sore hampir malem jadi saya tu 

nggak ada waktu belanja.” 

 

Informan 18 

“Aku kan udah kerja nih, waktu pulang 

kerja juga udah mepet banget, daripada 

belanja langsung ke toko ke store nya 

langsung mending online.” 

 

Informan 19 

“Karena menurut saya belanja online itu 

menghemat waktu, terus pilihannya lebih 

variatif Mbak.” 

 

Informan 20 

“Ini sih Mbak, lebih praktis, maksudnya 

ak nggak perlu ke toko, terus kemudian 

lebih apa ya.. lebih cepet. Barangnya 

update-an nya cepet.” 

 

 

Praktis, lebih 

mudah 
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2. Range waktu anda 

dalam belanja online? 

Informan 1 

“Satu tahun mungkin bisa 4 atau 5 lah. 

Nggak sering-sering banget sih.” 

 

Informan 2 

“Aduh. Sebulan aja kadang bisa sampai 

lima apa empat kali lah.” 

 

Informan 3 

“3-4 kali lah.” 

 

Informan 4 

“Paling beli dua bulan tiga bulan sekali 

lah.” 

 

Informan 5 

“3 kali pernah satu bulan. Tapi minimal 

paling bisa tiga bulan sekali.” 

 

Informan 6 

“Mungkin satu bulan 4-7 kali mungkin.” 

 

Informan 7 

“Nggak tentu sih Mbak. Ehm biasanya 

mungkin 6 bulan sekali.” 

 

 

4-5 per tahun 

 

 

 

4-5 per bulan 

 

 

3-4 per bulan 

 

 

2-3 per bulan 

 

 

 

3 kali per bulan 

 

 

 

4-7 per bulan 

 

 

6 bulan sekali 
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Informan 8 

“E nggak tentu sih ya. Kalo sebulan ya 

paling tergantung kebutuhan bulan itu tu 

berapa kali. Biasanya sih ya tiga sampai 

lima kali.”  

 

Informan 9 

“Sampai 2-3 kali ya.” 

 

Informan 10 

“Aduh. Ya bisa banyak banget. 

Seminggu sekali lah.” 

 

Informan 11 

“Satu bulan maksimal cuma sekali sih ya 

suma intends sering.” 

 

Informan 12 

“Enggak mesti sih. Sesuai kebutuhan. 

Kadang kalo lagi pengen beli tas, baju, 

sepatu. Tapi setiap bulan rutin.” 

 

Informan 13 

“Sesuai kebutuhan sih biasanya.”  

 

Informan 14 

“Satu bulan itu biasanya 2-3 kali.”  

 

3-5 per bulan 

 

 

 

 

2-3 per bulan 

 

 

4 per bulan 

 

 

1 per bulan 

 

 

 

1 per bulan 

 

 

 

Sesuai kebutuhan 

 

 

2-3 per bulan 
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Informan 15 

“E… Nggak terlalu sering sih 

sebenernya. Mungkin cuma 2-3 kali aja.” 

 

Informan 16 

“Sebelum bekerja itu cuma 1 kali terus 

kalo udah bekerja tu sebulan 3 kali.” 

 

Informan 17 

“Berapa kali ya, lima kali an.” 

 

Informan 18 

“E, biasanya dua kali kan nunggu-

nunggu tanggal gajian dulu.” 

Informan 19 

“Sebulan nggak tentu sih tapi biasanya 

sebulan dua kalian lah.” 

 

Informan 20 

“Satu bulan biasanya kurang lebih dua 

sampai tiga kali.” 

 

 

2-3 per bulan 

 

 

 

3 per bulan 

 

 

5 per bulan 

 

 

2 per bulan 

 

 

2 per bulan 

 

 

 

2-3 per bulan 

3. Berapa biaya atau 

budget yang anda 

keluarkan saat belanja 

online? 

Informan 7 

“Tiga ratus sampai lima ratus ribu.” 

 

 

 

300.000-500.000 
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Informan 8 

“Nah itu tergantung yang dibeli produk 

apa. Kalo kebutuhannya lagi nggak 

banyak ya paling-paling cuma berapa ya 

600 an. Cuma kalo misalkan pas lagi 

pengen beli yang gede banget paling ya 

sekitar sejuta. Sejuta sekianlah.” 

 

Informan 9 

“Satu juta. Bisa satu setengah juta lah.” 

 

Informan 10 

“Berapa ya? Nggak banyak. Paling kalo 

sekali belanja ya budget-nya dua ratus 

tiga ratus lah.” 

 

Informan 11 

“Biasa minimal kalo baju aku minimal 

tiga ratus ribu. Kalo lainnya ya tas gitu ya 

lima ratus ribu, tujuh ratus ribu ya gitu.” 

 

Informan 12 

“Nggak tentu sih. Tergantung kalo 

misalnya aku bener-bener pengen barang 

yang aku dapetin bagus harganya mahal 

juga nggak masalah, yang penting aku 

suka.” 

 

 

 

 

 

600.000 

 

 

 

1.000.000-1.500.000 

 

 

200.000-300.000 

 

 

 

 

300.000-700.000 
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Informan 13 

“Di atas seratus ribu sih.” 

 

Informan 14 

“Kalo kisaran itu lima ratus sampai 

delapan ratus.” 

 

Informan 15 

“Ehm.. Itu tergantung harganya sih ya. 

Biasanya waktu itu aku beli sepatu 

harganya dua ratusan kalo baju di bawah 

dua ratus sih.”  

 

Informan 16 

“Satu bulan paling lima ratus ribu aja.” 

 

Informan 17 

“Berapa ya, lima ratus ribu.” 

 

Informan 18 

“Duh paling nggak tiga ratus ya.” 

 

Informan 19 

“Nggak tentu sih, biasanya nyesuaiin 

sama kantong. Kira-kira paling nggak 

lebih dari tiga ratus ribu sekali 

pembelian.” 

 

<100.000 

 

 

500.000-800.000 

 

 

 

± 200.000 

 

 

 

500.000 

 

 

500.000 

 

 

300.000 

 

 

 

300.000 
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Informan 20 

“Masih ini sih, masih terjangkau. 

Biasanya itu enam ratus ribu, itu satu 

bulan. Tapi nggak rutin satu bulan terus 

tu nggak rutin Mbak.” 

 

 

600.000 

 

 

*harga dalam rupiah 

 

4. Bagaimana 

pengalaman anda dalam 

promo-promo yang 

diberikan atau pada 

event-event tertentu? 

Apakah ada pengaruh 

dalam pembelian? 

Informan 1 

“Pernah sih ya. Karena biasalah cewek 

pasti cari potongan harga. Itu pasti 

pengaruh ya. Lebih ke opportunities 

sendiri. Kalau ada diskon atau apa atau 

apa atau mungkin pas beli satu dapet apa 

mungkin dapet gift itu pasti 

mempengaruhi pembelian pembelian 

juga sih.”  

 

Informan 2 

“Aku jarang sih kayak gitu. Kalo 

misalkan lagi ada duit sama pengen ya 

aku beli. Jarang pake voucher-voucher.” 

 

Informan 3 

“Pernah. Sering dapet kok. Kadang 

cuman kan ada yang syaratnya ini itu. 

Jadi bareng-bareng sama temen.” 

 

Informan 7 

“Pernah, yang Zalora. Lupa sih Mbak, 

yang jelas potongan harga dari 

 

 

Ada pengaruh 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada  

pengaruh 

 

 

 

Ada pengaruh 
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Zaloranya. Waktu itu pake kuponnya 

juga lancar-lancar aja.” 

 

Informan 10 

“Pernah sih menggunakan kupon-

kupon.” 

 

Informan 15 

“Ngaruh. Karena juga kalau ada voucher 

diskon juga ngasih taunya lewat email. 

Jadi kita bisa tau. Produknya juga udah 

lengkap. Misalnya yang tersedia ya size 

apa aja. Terus warna apa aja, dan bahan-

bahannya.” 

 

Ada pengaruh 

 

 

Ada pengaruh 

 

 

 

 

 

Ada pengaruh 

5. Bagaimana pengaruh 

belanja online secara 

psikologi terhadap anda 

ketika sudah bekerja? 

Informan 1 

“Kalau itu sih saya pribadi nggak 

merasakan itu sih. Jadi memang kalau 

barang yang saya beli ya tergantung 

pembawaan kita. Jadi nggak yang harus 

beli disini langsung jadi wah gitu 

enggak.” 

 

Informan 3 

“Tergantung orangnya juga sih.” 

 

Informan 4 

“Betul. Karena saya bekerja dilihat 

banyak orang dan saya ketemu dengan 

orang lain otomatis kan penampilan itu 

yang nomer satu yang dilihat. Jadi balik 

 

Tidak ada 

pengaruh 

 

 

 

 

Tergantung 
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lagi. Lihat-lihat baju kok lebih menarik 

di online ya, yang di Zalora ketimbang 

saya yang datang ke toko. Apalagi kalau 

di toko kan kemungkinan sama 

kembarannya. Jadi lebih enak kalau di 

online.” 

 

Informan 5 

“Dari segi penampilan pengaruh ada 

pastinya, cuma nggak begitu juga sih.” 

 

Informan 6 

“Ngaruh. Ngerasa banget sih. Kalau 

kerja kan dapat gaji nih, abis beli ya 

udah.” 

 

Informan 8 

“Ya ngrasa. Soalnya dulu waktu kuliah 

belum punya duit. Sekarang kan udah 

kerja. Udah ada duit. Jadi kan lebih 

konsumtif.” 

 

Informan 9 

“E.. Ngaruh. Iya. Pasti. Pasti lebih 

ketagihan. Karena kan sekarang juga 

nyari duit juga udah mudah.” 

 

Informan 10 

“Ngaruh. Tingkat konsumtif jadi lebih 

tinggi.” 

Ada pengaruh 

 

 

 

 

 

Ada pengaruh 

 

 

 

Ada pengaruh 

 

 

 

 

Ada pengaruh 

 

 

 

Ada pengaruh 
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Informan 11 

“Mempengaruhi banget sih.” 

 

Informan 13 

Ya. Karena udah ada uang sendiri dan 

butuhnya juga macem-macem kayak tas 

gitu kan kalo kita pake itu-itu terus kan 

malu juga kan sama temen. Sedangkan 

temen kan juga sering gonta-ganti. Jadi 

ya mempengaruhi ya.” 

 

Informan 14 

“Kalo aku ngaruh sih. Karena sometimes 

kayak pengen nyenengin diri sendiri. Itu 

satu. Terus kedua kayak ya udah sih nanti 

dapet duit lagi. Karena daripada 

kehilangan momen buat belanja, 

kehilangan barang yang ilang mending 

nantilah. Duit bisa dicari tapi kalo barang 

yang bukan masanya agak susah sih.” 

 

Informan 15 

“Pasti pengaruh ya. Banget sih. Soalnya 

kalo sebelum kerja saya kan lebih seneng 

pengen beli sesuatu yang langsung aja 

dateng ke tokonya. Tapi setelah saya 

kerja mungkin karna faktor sibuk juga 

nggak ada waktu. Jadi ya lebih enak 

belanja online sambil di sela-sela kita 

kerja bisa buka website-nya. Sambil liat-

liat produknya juga.” 

 

 

Ada pengaruh 
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Informan 16 

“Iya karena nggak ada waktu juga kan 

buat jalan jadi mending online aja.” 

 

Informan 17 

“Ngaruh. Soalnya kalau belum kerja saya 

gabisa beli apa-apa.” 

 

Informan 18 

“Ngaruh, karena itu kalau udah kerja kan 

udah males, udah capek-capek males ke 

store-nya jadi online.” 

 

Informan 19 

“Ngaruh sih Mbak, ngaruh banget. 

Karena sebelum bekerja dulu aku kan 

kalo misalnya mau belanja budget-nya 

terbatas. Kalo sekarang kan udah punya 

gaji sendiri, terus aku selalu sisain budget 

buat belanja tiap bulannya. Kalo 

penampilan juga ngaruh banget sih 

menurut aku, karena orang tu diliat 

pertama kali dari penampilan luarnya ya, 

apalagi aku kerja dan sering ketemu 

orang. Jadi aku suka banget belanja 

online, pengen ganti-ganti ini kan ganti-

ganti model, ganti-ganti tren.” 

 

Informan 20 

“Ngaruh. Ee, kalo dulu pas dulu jaman 

kuliah itu aku nggak sering belanja 

online sih Mbak. Tapi kalo sekarang itu 

 

Ada pengaruh 

 

 

 

Ada pengaruh 

 

 

 

Ada pengaruh 

 

 

 

 

Ada pengaruh 
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gatau ya mungkin karena waktunya 

emang nggak ada ya buat ke toko gitu-

gitu aku lebih suka belanja online. Kalo 

penampilan garuh juga sih, ngaruh. 

Apalagi kalo aku belanjanya di yang tadi 

ya di Zalora itu kan memang udah 

terpercaya juga gini-gini kualitasnya 

juga udah baik jadi ya apa ya ngaruh juga 

di penampilan.” 

 

 

 

 

Ada pengaruh 
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Perbandingan Profile dari Zalora Indonesia dan Berry Benka 

Berikut merupakan perbandingan profile dari brand e-commerce Zalora Indonesia 

dan Berry Benka yang dianalisa oleh penulis pada tanggal 1 Februari 2017 pukul 

15.00 

     

 Zalora Indonesia Berry Benka 

Berdiri Tahun 2012 Tahun 2011 

Tagline Online Fashion Retail Terkemuka di 

Indonesia 

Fashion Is Just A Click Way 

Website www.zalora.co.id www.berrybenka.com 

Alamat Menara Bidakara I, Lt. 17 Jl. Jendral 

Gatot Subroto Kav 71-73 Menteng 

Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 

Grand Slipi Tower lt. 38 Unit 

ABKL Jl. Letjen S. Parman Kav 

22-24 Jakarta Barat 

Email help@zalora.co.id cs@berrybenka.com 

Nomor Telepon (021) 294-901-00 (021) 290-221-36 / 081288809992 

Logo 

 

 

Segmen Produk Wanita: Terbaru, pakaian, sepatu, tas, 

jam tangan, aksesoris, baju muslim, 

sports, batik, designers, beauty, 

brand 

Pria: Terbaru, pakaian, sepatu, tas, 

jam tangan, aksesoris, baju muslim, 

sports, batik, designers, beauty, 

brands. 

Wanita: produk baru, pakaian, 

sepatu, tas, aksesoris, kecantikan, 

batik, sale, hot today. 

Pria: produk baru, pakaian, sepatu, 

tas aksesoris, batik, t-shirt, top 300 

sale. 

Pembayaran ATM, Credit Card, COD (Cash On 

Delivery) 

ATM, Credit Card, COD (Cash On 

Delivery) 

http://www.zalora.co.id/
http://www.berrybenka.com/
mailto:help@zalora.co.id
mailto:cs@berrybenka.com
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Media Promosi Facebook, Twitter, ZCOOP, 

Instagram, Goggle+, Pinterest, 

Youtube, Mobile App (8 media) 

 

- Facebook: dapat ditemukan di 

www.facebook.com/ZaloraIndones

ia dengan jumlah people like 

6,783,901 dan people follow 

6,779,167. Pada media sosial 

facebook, Zalora Indonesia banyak 

memposting tentang produk-

produk terbaru, promosi potongan 

harga atau diskon, video dari 

youtube miliki Zalora Indonesia, 

dan tips tentang gaya terbaru. 

- Twitter: dapat ditemukan dengan 

nama id @ZaloraID atau 

https://twitter.com/ZaloraID 

dengan jumlah pengikut (followers) 

sebanyak 65.9K dengan jumlah 

tweet sebanyak 101.6K. Zalora 

Indonesia menggunakan twitter ini 

sebagai media untuk memberikan 

pelayanan bagi konsumennya, baik 

dalam hal pengecekan 

order/pesanan, memberikan 

konfirmasi pembayaran, hingga 

pada memberikan layanan untuk 

keluhan. Selain itu media ini juga 

menyampaikan informasi tentang 

produk dan promosi lainnya. 

- ZCOOP: dapat ditemukan di 

https://zcoop.zalora.co.id/ dengan 

jumlah follower sebanyak 41. 

ZCOOP merupakan media sosial 

untuk mencari atau membaca 

majalah, Koran, atau artikel secara 

digital. Dalam media ini Zalora 

Indonesia banyak memberikan 

berbagai macam tips atau informasi 

seputar gaya hidup atau lifestyle. 

- Instagram: dapat ditemukan 

dengan nama akun zaloraid atau 

https://www.instagram.com/zalorai

Facebook, Twitter, Instagram, 

Youtube, Mobile App (6 media) 

 

 

- Facebook: dapat ditemukan di 

https://www.facebook.com/Ber

rybenkaShop/  dengan jumlah 

people like 161 dan people 

follow 167. Pada media sosial 

facebook ini, Berry Benka 

banyak memposting tentang 

produk-produk terbaru dan 

informasi tentang promosi yang 

sedang berlangsung. 

- Twitter: dapat ditemukan 

dengan nama id @Berrybenka 

atau 

https://twitter.com/Berrybenka 

dengan jumlah pengikut 

(followers) sebanyak 16.9K dan 

jumlah tweet sebanyak 45.8K. 

Berry Benka menggunakan 

media twitter sebagai sarana 

untuk memberikan pelananan 

bagi konsumen, baik dalam hal 

pengecekan order/pesanan, 

memberikan konfirmasi 

pembayaran, hingga pada 

memberikan layanan untuk 

keluhan. Selain itu media ini 

juga menyampaikan informasi 

tentang produk dan promosi 

lainnya.  

- Instagram: dapat ditemukan 

dengan nama akun berrybenka 

atau 

https://www.instagram.com/ber

rybenka/  dengan jumlah 

followers sebanyak 118K dan 

jumlah foto yang di-upload 

sebanyak 4,405. Dalam media 

sosial tersebut Berry Benka 

menampilkan berbagai produk 

http://www.facebook.com/ZaloraIndonesia
http://www.facebook.com/ZaloraIndonesia
https://twitter.com/ZaloraID
https://zcoop.zalora.co.id/
https://www.instagram.com/zaloraid/
https://www.facebook.com/BerrybenkaShop/
https://www.facebook.com/BerrybenkaShop/
https://twitter.com/Berrybenka
https://www.instagram.com/berrybenka/
https://www.instagram.com/berrybenka/
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d/ dengan jumlah followers 

sebanyak 187K dan jumlah foto 

yang di-upload sebanyak 3,871. 

Dalam media sosial tersebut, 

Zalora Indonesia menampilkan 

berbagai produk yang dimiliki 

dengan menggunakan model, dan 

dikemas dengan sangat baik. Selain 

itu juga memberikan informasi 

tentang promosi yang sedang 

berlangsung. 

- Google+: dapat ditemukan dengan 

nama ZALORA Indonesia atau 

https://plus.google.com/+ZALOR

Acoid dengan jumlan followers 

sebanyak 244. Pada media ini, 

Zalora Indonesia banyak 

memposting video-video tentang 

produk yang dimiliki, event-event 

yang sedang berlangsung seperti 

Fashion Show, promosi, dan 

tutorial style. 

- Pinterest: dapat ditemukan di 

https://www.pinterest.com/zalorain

donesia/ dengan total followers 

sebanyak 1.2K. Printerst 

merupakan virtual pinboard dimana 

melalui media ini kita dapat 

mengunggah foto atau gambar 

yang bisa dimasukkan kedalam 

kategori-kategori (semacam folder 

atau album). Melalui media ini 

Zalora Indonesia mengunggah 

foto-foto tentang produk yang 

dimiliki. 

- Youtube: dapat ditemukan di 

https://www.youtube.com/user/Zal

oraID dengan jumlah subscriber 

sebanyak 1.777 dan media ini telah 

mengunggah 155 video yang berisi 

tentang ZALORA Fashion 

Editorials, ZALORA Trending 

Brands, ZALORA Collection, 

ZALORA #OWNNOW, ZALORA 

Lebaran Releases, ZALORA 

yang dimiliki dengan 

menggunakan model, dan 

dikemas dengan sangat baik. 

Selain itu juga memberikan 

informasi tentang promo Berry 

Benka yang sedang berlangsung. 

- Youtube: dapat ditemukan di 

https://www.youtube.com/user/

BERRYBENKADOTCOM 

dengan jumlah subscriber 

sebanyak 190 dan media ini 

telah mengunggah sebanyak 46 

video, yang berisi tentang 

tutorial, event, lookbook dan 

promosi yang sedang 

berlangsung. 

- Mobile apps: dapat ditemukan 

dan di download aplikasinya 

dengan mengetik Berrybenka 

pada kolom search di App store 

bagi pengguna Apple dan search 

di playstore bagi pengguna 

android. 

https://www.instagram.com/zaloraid/
https://plus.google.com/+ZALORAcoid
https://plus.google.com/+ZALORAcoid
https://www.pinterest.com/zaloraindonesia/
https://www.pinterest.com/zaloraindonesia/
https://www.youtube.com/user/ZaloraID
https://www.youtube.com/user/ZaloraID
https://www.youtube.com/user/BERRYBENKADOTCOM
https://www.youtube.com/user/BERRYBENKADOTCOM
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Zalora Indonesia Berry Benka 

- Website: www.zalora.co.id 

 

- Website: www.berrybenka.com 

 

- Logo Zalora Indonesia 

 

- Logo Berry Benka 

 

Indonesia Interview, Style Sessions, 

TV/Media. 

- Mobile apps: dapat ditemukan dan 

di download aplikasinya dengan 

mengetik Zalora pada kolom 

search di App store bagi pengguna 

Apple dan search di play store bagi 

pengguna android. 

Voucher Memberikan voucher potongan Rp 

75.000 pada pembeli pertama yang 

mendaftar newsletter. 

Memberikan voucher potongan Rp 

50.000 pada pembeli pertama yang 

mendaftar newsletter. 

http://www.zalora.co.id/
http://www.berrybenka.com/
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- Media sosial yang dimiliki Zalora Indonesia - Media sosial yang dimiliki Berry Benka 
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- Facebook: 

www.facebook.com/ZaloraIndonesia 

 

 

- Facebook: 

https://www.facebook.com/BerrybenkaShop/ 

 

- Twitter: https://twitter.com/ZaloraID 

 

- Twitter: https://twitter.com/Berrybenka 

 

http://www.facebook.com/ZaloraIndonesia
https://www.facebook.com/BerrybenkaShop/
https://twitter.com/ZaloraID
https://twitter.com/Berrybenka
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- Youtube: 

https://www.youtube.com/user/ZaloraID 

 

 

- Youtube: 

https://www.youtube.com/user/BERRYBENK

ADOTCOM 

 

- Instagram: 

https://www.instagram.com/zaloraid/ 

 

- Instagram: 

https://www.instagram.com/berrybenka/ 

 

https://www.youtube.com/user/ZaloraID
https://www.youtube.com/user/BERRYBENKADOTCOM
https://www.youtube.com/user/BERRYBENKADOTCOM
https://www.instagram.com/zaloraid/
https://www.instagram.com/berrybenka/


168 
 

- Google +: 

https://plus.google.com/+ZALORAcoid 

 

 

 

 

 

 

 

- ZCOOP: https://zcoop.zalora.co.id/ 

 

 

- Printerest: 

https://www.pinterest.com/zaloraindonesia/ 

 

 

https://plus.google.com/+ZALORAcoid
https://zcoop.zalora.co.id/
https://www.pinterest.com/zaloraindonesia/
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- Mobile App : App Store dan Playstore 

-  

 

 

- Mobile App : App Store dan Playstore 
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- Voucher potongan harga 

 

- Voucher potongan harga 

 

- Packaging Zalora Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Packaging Berry Benka 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

a) Bicara tentang informasi produk, menurut anda lebih mudah dalam 

menemukan informasi produk dari Zalora Indonesia atau Berry Benka? 

Dimana anda menemukan informasi-informasi tersebut? 

b) Ketika melakukan pembelian online di Zalora Indonesia dan Berry Benka, 

menurut anda dimanakah anda merasa lebih nyaman? Alasannya? 

c) Dari segi jenis-jenis produk yang dijual, manakah diantara Zalora Indonesia 

dan Berry Benka yang memiliki produk lebih lengkap atau beragam? 

Mengapa? 

d) Apakah merek mempengaruhi keputusan anda dalam pembelian? Diantara 

Zalora Indonesia dan Berry Benka, merek manakah yang lebih 

mempengaruhi? Mengapa? 

e) Setelah melakukan pembelian di kedua e-commerce tersebut, pernahkan 

anda menyampaikan aspirasi atau rasa kepuasan anda? Dalam bentuk apa, 

dimana dan kepada siapa saja? 

f) Ketika membeli suatu produk, diantara Zalora Indonesia dan Berry Benka 

manakah yang memiliki kualitas lebih baik? Mengapa? 

g) Ketika membeli suatu produk diantara Zalora Indonesia dan Berry Benka 

manakah yang memberikan layanan yang lebih baik? Mengapa? 

h) Saat membuka website kedua e-commerce tersebut, manakah website yang 

lebih menarik perhatian anda? Mengapa? 
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i) Setelah membeli produk di Zalora Indonesia dan Berry Benka, manakah 

brand e-commerce yang memiliki kemasan atau packaging lebih baik? 

Mengapa? 

j) Dari segi produk, diantara Zalora Indonesia dan Berry Benka manakah yang 

memiliki harga relative lebih murah? 
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   KETERANGAN INFORMAN 

1 : Saphira Widiawati wawancara dilakukan pada tanggal 24 Februari 2017 

2 : C. Anggi Diah Nurita A wawancara dilakukan pada tanggal 24 Februari  

 2017 

3 : Cyintia Yolanda wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2017 

4 : Nelly Susanti wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2017 

5 : Jatu Febti P wawancara dilakukan pada tanggal 27 Februari 2017 

6 : Audia Adilah P wawancara dilakukan pada tanggal 27 Februari 2017 

7 : Nuarisha wawancara tanggal 6 Maret 2017 

8 : Sternahirunda Tubifora wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 

2017 

9 : Ratna Ayu Kristanti wawancara dilakukan pada tanggal 28 Februari 2017 

10 : Astiti Galuh Pramesti wawancara dilakukan tanggal 26 Februari 2017 

11 : Ayyun Septiana wawancara dilakukan tanggal 1 Maret 2017 

12 : Atika Mayasari wawancara dilakukan tanggal 1 Maret 2017 

13 : Putri Dian Anggita wawancara dilakukan tanggal 1 Maret 2017 

14 : Yunita Kartikasari wawancara dilakukan tanggal 3 Maret 2017 

15 : Adrea Rosita wawancara dilakukan tanggal 3 Maret 2017 

16 : Isanoyan wawancara dilakukan tanggal 5 Maret 2017 

17 : Atiti Swandaya wawancara dilakukan tanggal 1 Maret 2017 

18 : Annisa Zuanti M. H wawancara dilakukan tanggal 5 Maret 2017 

19 : Vivi Anggareni wawancara dilakukan tanggal 6 Maret 2017 

20 : Sriani Uswatul Khoiriyah wawancara dilakukan tanggal 6 Maret 2017 
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DOKUMENTASI 

1. Saphira Widiawati / 23 Tahun / CV. Bumi Cipta Jaya Selaras 

 

2. C. Anggi Diah / 23 Tahun / HINO Duta Cemerlang Motors 

  

3. Cyntia Yolanda / 23 Tahun / PT. Indosat 
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4. Nelly Susanti / 24 Tahun / OCBC NISP 

  

5. Jatu Febti P / 24 Tahun / PT. Indosat 

  

6. Audia Adilah P / 22 Tahun / PT. Indosat 
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7. Nuarisha / 23 Tahun / UP Radio Semarang 

 

8. Sternahirunda Tubifora / 23 Tahun / OCBC NISP 

   

9. Ratna Ayu Kristanti / 25 Tahun / OCBC NISP 
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10. Astiti Galuh Pramesti / 24 Tahun /  OCBC NISP 

  

11. Ayyun Septiana H / 25 Tahun / Pramita Lab Semarang 

 

12. Atika Mayasari / 25 Tahun / Pramita Lab Semarang 
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13. Putri Diah Anggita / 25 Tahun / Pramita Lab Semarang 

 

14. Yunita Kartikasari / 23 Tahun / PT. Go-Jek Indonesia 

 

 

 

 

 

 

15. Isanoyan / 24 Tahun / PT. PLN (Persero)    
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16. Adrea Rosita / 22 Tahun / Tavern Group Semarang 

 

17. Atiti Swandya / 25 Tahun / Tavern Group Semarang 

 

18. Annisa Zuanti / 24 Tahun / PT. Asuransi Wahana Tata 

 



190 
 

 

19. Vivi Anggraeni / 23 Tahun / PT. Aquafarm Indonesia 

 

20. Sriani Uswatul K / 24 Tahun / UP Radio Semarang 
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