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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of Interaction with Salespeople in The Retail 
Setting, Impulse Buying Tendency in The Retail Setting, Impulse Buying Tendency in The 
Television Setting study on OChannel television channel in OSHOP multichannel shopping 
program. Data collection method used in this research is online questionnaire with sample 
of 153 respondents who were respondents who had watched and had shopped through 
the OSHOP television shopping program on the OChannel television channel. Data 
analysis is done by using Structural Equation Modeling (SEM). 

The results of the conclusions in this study are Interaction with Salespeople in The 
Retail Setting proved to have a positive effect on Parasocial Interaction in The Television 
Setting and Impulse Buying Tendency in The Retail Setting, Parasocial Interaction in The 
Television Setting proved to have a positive effect on Impulse Buying Tendency in The 
Television Setting. and Impulse Buying Tendency in The Retail Setting proved to have a 
positive effect on Impulse Buying Tendency in The Television Setting. 

Keywords : T-Commerce, Multichannel Shopping, Interaction with Salespeople, 

Parasocial Interaction, Impulse Buying. 
 

1.Pendahuluan 

1.1. Teknologi Informasi  
Teknologi Informasi (TI) atau Information Technology pada perkembangan zaman di era-modern 
saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan kebutuhan manusia yang 
semakin bertambah. Teknologi Informasi (TI)  memegang peranan yang sangat penting bagi 
kehidupan manusia, kini perkembangan zaman semakin canggih begitu pula dengan kita sebagai 
pengguna jasa tersebut harus dapat mengikuti perkembangannya yang semakin modern ini, 
banyak macam-macam media perantara dari Teknologi Informasi (TI) misalnya televisi (TV), radio, 
faksimili, dan internet serta masih banyak yang lainnya. Pengguna Teknologi Informasi (TI) ini 
digunakan untuk menghasilkan sebuah informasi yang relevan dan akurat,  serta tepat pada target 
pasar yang telah ditentukan. Salah satu Teknologi Informasi (TI)  yang telah disebutkan, pada era-
modern saat ini yang paling banyak digunakan adalah teknologi berbasis internet yang kini 
mengalami perkembangan yang sangat cepat. 

1.2.  E-Commerce  

 Pada saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi berbasis dengan internet, salah 
satunya dalam bidang bisnis perdagangan. Kemudian dengan perkembangan yang sangat cepat 
ini menghadirkan perdagangan jual-beli dengan internet sebagai sarana untuk berbisnis yang kini 
sudah tidak asing terdengar di telinga banyak masyarakat yaitu perdagangan elektronik atau E-
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Commerce. Dengan kehadirannya perdagangan elektronik atau E-Commerce ini telah banyak 
mengubah pemikiran dalam proses pemasaran dengan tujuan pencapaian yang maksimal namun 
tetap memiliki sebuah kualitas yang baik dimata masyarakat. Tidak hanya teknologi yang berbasis 
internet yang saat ini sangat berkembang pesat, salah satu teknologi informasi yang mengalami 
perkembangan yang cukup pesat adalah televisi (TV). Televisi (TV) telah menjadi bagian dalam 
kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat ini. Tidak saja sebagai bagian dari perkembangan 
teknologi, tetapi juga menjadi media untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan, 
informasi, pendidikan dan lain-lain. 

1.3. T-Commerce  

Menurut Park, J., & Lennon, S. J. (2006)  t-commerce adalah sebuah revolusi di dalam dunia retail. 
Program belanja televisi (TV), adalah salah  satu  metode belanja alternatif untuk pembeli toko ritel 
tradisional,  Hasil survey yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statsistik (BPS) pada tahun 2012 
adalah 91,68% penduduk di Indonesia yang tinggal di perkotaan dan di pedesaan yang mayoritas 
berusia 10 tahun keatas rata-rata sudah  menonton televisi, dan hasil penelitian dari sebuah 
lembaga survey Nielsen tahun 2014 yang dilaksanakan di 10 kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, 
Surabaya, Medan, Semarang, Bandung, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, dan 
Banjarmasin menyatakan bahwa rata-rata per-hari masyarakat Indonesia melakukan kegiatan 
menonton televisi kurang lebihnya selama 5 jam 1 menit untuk masyarakat di pulau Jawa dan 5 
jam 12 menit untuk masyarakat di luar Jawa. 

Berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan, telah dinyatakan bahwa sejak awal tahun 1990 
pangsa pasar yang terus berkembang di industri media penyiaran televisi di ukur secara elektronik 
melalui suatu alat yang dipasang di tiap pemirsa (people meter) yang dimana alat tersebut 
dijadikan sample yang secara otomatis dapat mengidentifikasi stasiun televisi yang dipilih untuk di 
tonton (Green,2011). Selain itu menurut Nielsen Audience Measurment Indonesia, pilihan-pilihan 
stasiun televisi dari seluruh pemirsa yang dijadikan sample akan diolah kembali secara statistik  
sehingga dapat diperoleh persentasi penonton program siaran pada saat tertentu terhadap 
keseluruhan penonton di suatu wilayah layanan siaran tertentu, yang disebut audience share. Dari 
data Nielsen Media Measurment periode tahun 2005-2010  audience share industri media 
penyiaran televisi FTA analog terrestrial di Indonesia dikuasai oleh sepuluh TV Nasional. Adapun 
televisi-televisi lokal mendapatkan audience share kurang dari 4% total penonton televisi di 
Indonesia.  
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Berdasarkan dengan Gambar 1.1 Share audience/pemirsa (%) TV lokal dan TV nasional 2005 – 
2010 pengaruh Teknologi Informasi (TI) dengan media televisi (TV).  Menurut data Nielsen Media 
Measurement bulan Juni 2015, audience share siaran televisi di Indonesia didominasi program 
jenis drama atau sinetron dan berita tentang artis atau infotainment. Hal ini menjadi persoalan 
yang sangat mendasar sekali untuk perkembangan generasi selanjutnya, karena media 
merupakan salah satu sarana yang sangat berpengaruh untuk mempengaruhi tingkah laku dan 
sikap kita pada umumnya (psikologis dan lingkungan).  

Fenomena  Impulse Buying  pada konteks belanja multichannel dewasa ini memang sangat marak 
di Indonesia dengan psikologis konsumennya yang mudah terpengaruh oleh perkembangan trend. 
Salah satunya dapat diterapkan dengan cara interaksi serta cara  penyampaian untuk 
menawarkan pilihan produk  untuk berbelanja pada media massa yang disiarkan di televisi 
maupun media lainnya. 

 

 

 

Gambar 1.1. Belanja Iklan VS Pendapatan Usaha 3 Operator TV TBK 
Sumber : Annual Report, Media Scene, dan Magna Global / Bloomberg 

Menurut data statistik penyiaran Indonesia dikatakan bahwa pertumbuhan belanja iklan televisi 
(TV) yang mencapai lebih dari 20% pertahun ternyata tidak diikuti dengan pertumbuhan 
pendapatan usaha penyelenggara yang hanya berkisar 3% pertahun, dan belanja iklan saat ini 
sebagaimana terjadi pada trend dunia yang dimana kini sudah beralih ke iklan digital. 
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Gambar 1.2. Kebangkitan Media Digital 
Sumber : Magna Global / Bloomberg; (Katadata.co.id,2016) 

 

Menjamurnya media digital dan sosial membuat belanja iklan media konvensional tergerus. koran 
dan majalah yang paling terkena dampaknya. Pendapatannya terus menyusut sejak 2011. 
Sementara belanja iklan televisi cenderung datar. Kebalikannya, belanja iklan media digital terus 
mengalami pertumbuhan signifikan. Bahkan  pada 2017 diperkirakan belanja iklan digital akan 
menjadi yang terbesar di dunia mengalahkan media lainnya, Sehingga urgensi digitalisasi siaran 
TV menjadi sebuah prioritas utama bagi pihak penyiar. 

Dengan adanya urgensi digitalisasi siaran televisi (TV) yang menjadi sebuah prioritas utama bagi 
pihak penyiar agar stasiun televisi atau program acara televisinya tetap eksis dan bisa diterima di 
masyarakat banyak, maka diperlukan sebuah acara belanja televisi yang lebih interaktif sehingga 
dapat menarik masyarakat untuk dapat menikmati acara televisi tersebut, serta memperkenalkan 
sebuah inovasi yang trend pada saat ini yaitu sebuah layanan  T-Commerce yang buka  selama 24 
Jam, 7 hari dalam seminggu, dapat dianggap sebagai metode belanja yang nyaman karena lebih 
mudah diakses, dibandingkan dengan toko retail yang hanya buka selama jam  bisnis biasa. 
Dalam era globalisasi pada saat ini, kemudahan yang telah di paparkan diatas  sangatlah penting, 
bahkan mungkin di kedepannya nanti akan menjadi pilihan yang sangat unggul. Hal ini disebutkan, 
dikarenakan manfaat yang diberikan dengan adanya layanan T-Commerce atau yang kita kenal 
dengan iklan layanan berbelanja melalui program belanja televisi kepada pelanggan seperti 
menghemat waktu dan biaya transportasi untuk perjalanan belanja. 

Berdasarkan uraian diatas, OChannel sebagai salah satu stasiun televisi swasta yang 
menayangkan program belanja televisi yaitu OSHOP memiliki sebuah komitmen menyediakan 
layanan belanja yang cepat, nyaman, dan mengedepankan kepuasan pelanggan. Selain komitmen 
yang dipaparkan oleh program belanja OSHOP, program belanja ini juga menawarkan sebuah 
kemudahan bagi konsumen dalam menyediakan kebutuhan home living, perlengkapan dapur, 
kebutuhan gaya hidup dan kecantikan, serta alat olahraga dan produk kesehatan lainnya yang 

Faktor Pendorong Kecenderungan Membeli..., Fairuz Syahfitri Rizqullah, Ma.-Ibs, 2018



 
 

  
 

berkualitas.Peneliti tertarik untuk meneliti faktor- faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan 
sikap konsumen pada umumnya (psikologis dan lingkungan), faktor yang ingin di teliti dalam 
konteks ini adalah interaksi serta cara penyampaian untuk menawarkan pilihan produk untuk 
berbelanja pada sarana media televisi (TV) atau yang dikenal dengan T-Commerce. Dalam 
penelitian ini, peneliti akan menguji bagaimana pengaruh Parasocial Interaction in The Television 
Setting  terhadap Impulse Buying Tendency in The Television Setting, Interaction with Salespeople 
in The Retail Setting, Impulse Buying Tendency in The Retail Setting. Hal ini menarik untuk dikaji 
karena Parasocial Interaction in The Television Setting  merupakan topik yang penting untuk di 
teliti agar membantu para peneliti lain untuk lebih memahami faktor-faktor  psikologis dan 
lingkungan yang mendorong konsumen untuk dapat melakukan pembelian impulsif yang nantinya 
akan berdampak baik kepada perusahan dalam hal menaikkan tingkatan pembelian dalam 
program belanja di televisi. 

2. Landasan Teori 

Multichannel Shopping 
Belanja multi saluran atau yang biasa dikenal dengan multichannel shopping  sebuah pola 
pembelian yang digunakan oleh konsumen dalam beberapa saluran seperti internet, katalog, dan 
yang lainnya (Hsiao, C. C., Ju Rebecca Yen, H., & Li, E. Y. (2012)). Dengan kemajuan internet 
semakin banyak multichannel shopping dilakukan pada 2 (dua) implementasi yang berbeda 
misalnya seperti internet dan toko fisik (toko retail/offline). Dengan kemajuan teknologi informasi, 
belanja multichannel shopping telah menjadi pola pembelian yang berlaku di era-modern saat ini, 
meskipun multichannel shopping memberikan manfaat lebih dari satu saluran belanja, ada 
beberapa kebutuhan yang memang ditujukan untuk menyelidiki nilai-nilali konsumen dalam 
konteks multichannel shopping, multichannel shopping ini sendiri dapat memberikan gambaran 
terhadap nilai dari konsumen yang dimana dapat dilihat dari cara konsumen berfikir untuk dapat 
menentukan sebuah keputusan. 
 
Impulse Buying 
Menurut Rook dan Fisher (dalam Marketing, 2007) impulse buying sebagai kecenderungan 
konsumen untuk membeli secara spontan, reflek, tiba-tiba dan otomatis. Dari definisi ini terlihat 
bahwa impulse buying merupakan sesuatu yang alamiah dan merupakan reaksi cepat. Impulse 
buying terjadi pada saat konsumen masuk ke toko retail dan ternyata membeli produk retail itu 
tanpa merencanakan sebelumnya.Pembelian Impulsif atau yang kita kenal sebagai Impulse 
Buying, adalah sebuah pembelian yang tidak rasional dan pembelian yang cepat serta tidak 
direncanakan, diikuti dengan adanya konflik pikiran dan dorongan emosional. Dorongan  
emosional tersebut terkait dengan adanya perasaan yang mendalam yang ditunjukkan dengan 
melakukan pembelian karena adanya dorongan untuk membeli suatu produk dengan segera, 
mengabaikan konsekuensi negatif, merasakan kepuasan dan mengalami konflik didalam 
pemikiran (Rook & Engel et al., 2008). 
 
Customer – Salesperson Interaction 
Interaksi antara pelanggan dan penjual telah ditekankan sebagai elemen penting dalam 
komunikasi pemasaran yang meningkatkan pembelian konsumen di saluran ritel tradisional  
(Misalnya Bagozzi , 1978; Davis dan Silk , 1972; Weitz, 1981).  Sebagai salah  satu  usaha untuk 
memberi kepuasan dan pelayanan yang baik kepada pelanggan, beberapa usaha yang dilakukan 
oleh tenaga penjual (salesforce/salespeople) mereka melakukan cara penjualan yang berorientasi 
terhadap konsumen (customer oriented selling). Tenaga penjual merupakan salah satu kelompok 
karyawan yang dimana paling berpengaruh keberadaannya dalam sebuah bisnis jual-beli, karena 
mereka melayani serta berhubungan langsung dengan konsumen. 

 
Parasocial Interaction 
Menurut Stever (2013)  Parasocial Interaction merupakan sebuah pembahasan yang dimana hal 
tersebut merujuk kepada respon yang diberikan seseorang terhadap figur media di televisi (TV) 
seakan-akan figur media tersebut benar-benar ada di dalam ruangan tempat dia berada. Stever 
mengungkapkan bahwa terdapat beberapa alasan dari diri individu yang merasakan interaction 
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parasocial tersebut, dimana penonton merasakan tertarik pada saat melihat atau menonton tayang 
tersebut di televisi karena individu yang membawakan acara tersebut (pembawa acara (host), 
memiliki sifat Task Attraction, Identification Attraction, dan Romantic Attraction. 
 

1. Interaction with Salespeople in The Retail Setting terhadap Parasocial Interaction in The 
Television Setting 

 
Dalam interaksi yang dilakukan oleh penjual/pelayan di toko retail terhadap pelanggan merupakan 
sebuah tujuan utama bagi penjual dalam pencapaian tujuan strategi penjualan dalam jangka 
pendek, menengah dan jangka panjang. Interaksi yang dilakukan oleh penjual/pelayan di toko 
retail berguna untuk memberikan informasi dan membujuk pelanggan melalui interaksi yang efektif 
sehingga dapat mempengaruhi sisi emosional dan perilaku pelanggan terhadap pembelian 
impulsif. Menurut Jihye Park & Sharron J. Lennon (2006) memaparkan bahwa konsumen 
(audience/pemirsa) dalam program belanja televisi akan membentuk keterikatan yang sama 
dengan pembawa acara (host) pada program acara tersebut, sehingga dengan adanya interaksi 
yang membuat keterikatan dapat menimbulkan pembelian impulsuf terhadap konsumen 
(audience/pemirsa) yang sebelumnya tidak merencanakan ingin membeli produk tersebut dan 
pada akhirnya menjadi membeli produk tersebut. 

 
H1 : Interaction with Salespeople in The Retail Setting berpengaruh positif terhadap 
Parasocial Interaction in The Television Setting 
 

2. Interaction with Salespeople in The Retail Setting terhadap Impulse Buying Tendency In 
The Retail Setting 

 
Interaksi pelanggan dan penjual/pelayan di toko telah ditekankan sebagai elemen penting dalam 
komunikasi pemasaran yang meningkatkan pembelian konsumen di saluran ritel tradisional 
(misalnya Bagozzi, 1978; Davis dan Silk, 1972; Weitz, 1981). Kemampuan tenaga penjual/pelayan 
untuk menginformasikan dan membujuk melalui interaksi yang efektif dengan pelanggan dalam 
pembelian pengaruh pelanggan (Grewal dan Sharma,1991). Menurut Stern (1962), membeli 
impuls terjadi ketika konsumen dimotivasi oleh saran untuk membeli produk baru tanpa 
pengetahuan sebelumnya tentang produk. Terkadang terjadi ketika kualitas, fungsi, dan kegunaan 
dari produk dievaluasi oleh pelanggan atau penjual (Stern, 1962). Reaksi emosional untuk seorang 
tenaga penjualan bisa juga di niat pembelian konsumen mempengaruhi (Babin et al., 1995). 
Seorang penjual/pelayan sering mendorong atau membujuk pelanggan untuk membeli lebih 
banyak produk di toko. han et al. (1991) menemukan bahwa membeli impuls itu dipengaruhi oleh 
jumlah interaksi dengan penjual/pelayan di toko. Dari tinjauan literature diatas, konsumen dari 
studi ini adalah remaja atau dewasa maka hipotesis yang diajukan adalah:  

H2 : Interaction with Salespeople in The Retail Setting berpengaruh  positif terhadap 

Impulse Buying Tendency in The Retail Setting 

3. Parasocial Interaction in The Television Setting terhadap Impulse Buying Tendency in 

The Television Setting 

 
Interaksi parasosial merupakan sebuah hubungan persahabatan atau kelekatan yang terjalin 
dengan tokoh yang muncul di media, berdasarkan ikatan afektif yang dirasakan oleh seseorang 
terhadap tokoh media tersebut (Horton & Wohl dalam Harvey & Manusov, 2001). Rubin & McHugh 
(dalam Taylor, 2005)  mendefinisikan interaksi parasosial sebagai “sebuah jenis kedekatan, 
hubungan  seperti pertemanan yang terjadi antara sosok yang muncul di media dan penonton”. 
Hubungan kedekatan dari interaksi parasosial yang ada di dalam program belanja televisi  yang di 
sampaikan oleh pembawa acara (host) kepada audience/pemirsa meciptakan sebuah keadaan 
pembelian impulsif (impulse buying) sebagai pembelian yang tidak rasional dan pembelian yang 
cepat serta tidak direncanakan, diikuti dengan adanya konflik  pikiran dan dorongan emosional. 
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Dorongan emosional tersebut terkait dengan adanya perasaan yang mendalam yang ditunjukkan 
dengan melakukan pembelian karena adanya dorongan untuk membeli suatu produk dengan 
segera, mengabaikan konsekuensi negatif, Solomon & Rabolt (2009) menyatakan bahwa impulse 
buying adalah suatu kondisi yang terjadi ketika individu mengalami perasaan terdesak secara tiba-
tiba yang tidak dapat dilawan. Kecenderungan untuk membeli secara spontan ini umumnya dapat 
menghasilkan pembelian ketika konsumen percaya bahwa tindakan tersebut adalah hal yang 
wajar. Solomon & Rabolt (2009) menyatakan bahwa tidak sepenuhnya impulse buying disebut 
irasional karena justru seringnya   pembelian impulsif justru didasarkan kebutuhan. merasakan 
kepuasan dan mengalami konflik di dalam pemikiran.  Dari tinjauan literature diatas, konsumen 
dari studi ini adalah remaja atau dewasa maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H3 : Parasocial Interaction in The Television Setting berpengaruh positif terhadap Impulse 

Buying Tendency in The Television Setting 

4. Impulse Buying Tendency In The Retail Setting terhadap Impulse Buying Tendency In 
The Television Setting 

(Stephens et., al 1996) berpendapat bahwa kecenderungan implus sebagai sifat pribadi dapat 
menjadi lebih intensif dalam konteks belanja televisi. Belanja televisi mungkin situasi impuls yang 
dapat dibentuk , karena pembeli tidak dapat memprediksi item apa yang akan dijual sebelum  
menonton  sebuah program belanja televisi tersebut. Pada Saluran televisi tersebut biasanya  
menawarkan barang dagangan nya atau yang dijual dengan maksud bahwa konsumen awalnya 
tidak merencanakan pembelian, tetapi mungkin nantinya akan memutuskan untuk melakukannya 
selama paparan berbagai produk disampaikan.Harden (1996)  memaparkan fakta bahwa, banyak 
pembeli yang membeli melalui program televisi tersebut sesuai dengan dorongan, bahkan  
terkadang orang-orang tidak  mampu  mengendalikan diri mereka ketika menghabiskan uang pada 
saat berbelanja di program belanja televisi. Dengan demikian, baik sifat yang melekat dari 
lingkungan impulsif program belanja televisi dan membeli kecenderungan impuls sebagai sifat 
pribadi dalam pengaturan ritel dapat membawa ke impuls membeli dalam  pengaturan   belanja 
televisi (misalnya Beatty dan Ferrell, 1998; Murray, 1938). Maka berdasarkan dari tinjauan 
literature hipotesis yang diajukan adalah: 

H4 : Impulse Buying Tendency in The Retail Setting berpengaruh positif terhadap Impulse 

Buying Tendency in The Television Setting 
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Gambar 3. Model Penelitian 

3. Metodologi Penelitian 

Objek Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti dengan objek audience/pemirsa atau pengguna layanan 
belanja melalui saluran televisi yang disiarankan oleh salah satu televisi swasta yaitu O-Channel, 
yang dimana biasanya saluran televisi tersebut menyiarkan sebuah iklan interaksi antara 
pembawa acara (host) dengan audience/pemirsa guna memasarkan produknya. Hal ini 
dikarenakan semakin banyak perkembangan di media massa yang telah dipergunakan oleh 
produsen dengan cara memasarkan produknya dengan menggunakan media televisi. Konteks 
belanja masa kini ini adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh audience/pemirsa 
atau penggunanya dalam hal menentukan keputusan pembelanjaan terhadap produk yang 
dipaparkan atau ditawarkan. 

Desain Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penalitian descriptive, penelitian yang dimana tujuan nya untuk mencari 
suatu kesimpulan dalam membantu mengevaluasi dan memlilih suatu alternatif pilihan. Penelitian 
ini adalah descriptive quantitative, yaitu penelitian ini menggunakan data angka untuk menghitung 
yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesis yang diajukan peneliti. Desain penelitian ini 
menggunakan cross sectional, teknik ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan satu kali 
dalam satu waktu. Peneliti akan mengumpulkan informasi dengan periode satu kali, sesuai dengan 
objek penelitian yang dilakukan peneliti. Waktu yang digunakan pada tahun 2018 dengan cara 
sekali pengumpulan informasi yaitu disaat penyebaran kuesioner satu kali. Dan setelah 
penghimpunan data, data akan dianalisis dengan metode Structural Equation Modeling (SEM). 

Operasionalisasi Variabel  

 
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

Interaction 

Tendency With 

Salespeople In 

The Retail 

Setting  

(ITR) 

Interaction Tendency 

With Salespeople In 

The Retail Setting  

(ITR) adalah 

Penjual/pelayan yang 

hadir di toko retail 

(offline) untuk 

memberikan solusi 

kepada konsumen 

dalam mengambil 

keputusan sebelum 

melakukan pembelian 

barang, (Sangvikar 

ITR1 : Penjual di toko ritel (offline) 

OSHOP  hampir seperti teman 

yang saya lihat setiap hari. 

ITR2: Saya suka mendengar 

suara-suara penjual di toko ritel 

(offline) OSHOP. 

ITR3: Ketika penjual di toko ritel 

(offline) OSHOP  menunjukkan 

bagaimana perasaanya tentang 

suatu produk, akan membantu 

saya dalam membuat keputusan 

mengenai produk tersebut.  

ITR4 : Saya ingin membandingkan 

Likert Scale 

1 – 5 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

dan Pawar 2012). persepsi saya terhadap suatu 

produk dengan apa yang penjual 

katakan tentang produk itu.   

ITR5: Saat penjual toko ritel 

(offline) OSHOP  saling bercanda 

dengan satu sama lain, itu 

membuat suasana belanja semakin 

menyenangkan.. 

ITR6 : Saya merasa kasihan pada 

penjual di toko ritel (offline) 

OSHOP saat mereka melakukan  

kesalahan. 

ITR7 : Penjual  di toko ritel (offline) 

OSHOP menunjukkan kepada saya 

produk apa sebenarnya yang 

dijual. 

 

Impulse Buying 

Tendency  

In  

The Retail 

Setting  

 

(IBTRS) 

 

 

Impulse Buying 

Tendency in The 

Retail Setting (ITR) 

adalah 

Kecenderungan 

membeli impulsif 

adalah “Sejauh mana 

seseorang cenderung 

melakukan pembelian 

yang tidak di inginkan, 

segera, dan tidak 

reflektif ( Misalnya 

Pembelian Implusif ) “ 

(Weun et., al 1998, 

Hal 1124 ). 

Dalam hal konteks ini 

kecenderung 

pembelian impulsif 

IBTRS1 : Jika saya melihat produk 

dengan gaya baru yang ada di toko 

ritel (offline) OSHOP , saya 

membelinya. 

IBTRS2 : Ketika melihat produk 

baru di toko ritel (offline) OSHOP , 

saya membelinya untuk mencoba. 

IBTRS3 : Saya suka membeli 

produk baru yang baru saja keluar 

Likert Scale 

1 – 5 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

diterapkan pada 

pengaturan di Toko 

Retail (Offline). 

 

Parasocial 

Interaction In 

The Television 

Setting  

 

(PITS) 

 

 

Parasocial Interaction 

In The Television 

Setting (PITS) adalah 

interaksi parasosial 

sebagai 

pseudointimate 

hubungan antara 

pemirsa dan artis dari 

media massa 

termasuk televisi, 

radio, dan film. (Grant 

dkk. (1991). 

 

PITS1 : Pembawa acara program 

belanja OSHOP di televisi  hampir 

seperti teman yang saya lihat 

setiap hari. 

PITS2 : Ketika pembawa acara 

program belanja OSHOP di televisi  

menunjukkan bagaimana 

perasaannya terhadap produk 

tersebut, hal itu membantu saya 

membuat keputusan tentang 

produk yang ingin saya beli. 

PITS3 : Saya suka 

membandingkan persepsi saya 

dengan persepsi pembawa acara 

program belanja OSHOP di televisi, 

terhadap produk yang ada di 

program tersebut.. 

PITS4 : Ketika pembawa acara 

saling bercanda satu sama lain, itu 

membuat program belanja OSHOP 

di televisi  tersebut menjadi lebih 

menyenangkan. 

PITS5: Saya merasa kasihan pada 

pembawa acara pada saat 

melakukan  kesalahan dalam 

penjelasan produk. 

PITS6: Program belanja OSHOP di  

televisi menunjukkan kepada anda 

seperti apa media sebenarnya. 

Likert Scale 

1 – 5 

Metode Pengolahan dan Analisis Data  
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Menurut (Indriantoro & Supomo, n.d.), dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa metode 
pengolahan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:  

a. Process Editing  (Proses Editing) 

Adalah suatu proses penyesuaian terhadap data penelitian, yang berguna untuk memudahkan 
proses lainnya yang akan dilakukan, serta memastikan tingkat ke valid-an dalam penelitian yang 
sedang berlangsung. 

b. Coding (Pemberian Kode) 

Pemberian kode merupakan salah satu proses indentifikasi dan klasifikasi data penelitian kedalam 
sebuah skor numerik atau karakter symbol, yang berguna untuk membantu pengolahan data. 

c. Scoring (Pemberian Skor) 

Pemberian skor berdasarkan dengan klarifikasi serta kategori yang sudah ditentukann oleh 
responden berdasarkan tanggapannya. Dalam penelitian ini, pemberian skoring dilakukan dengan 
menggunakan 5 -  Scale Likert yang terdiri dari :  

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (ST) 

3 = Netral (N) 

4 = Setuju (S) 

5 =  Sangat Setuju (SS) 

Dalam Metode yang digunakan untuk melakukan pengolahan data penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan metode Structural Equation Model (SEM). SEM adalah suatu teknik statistic 
multivariat yang telah dikenal sejak lama dan tepat untuk pengujian materi dalam bidang marketing 
research (Savalei & Bentler, 2006) dan merupakan kombinasi antara analisis faktor serta analisis 
regresi atau korelasi yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang terdapat pada 
model framework. 

Structural Equation Model (SEM) adalah sekumpulan teknik- teknik statistik yang 
memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan. 
Didalam model SEM variabel dibagi menjadi dua macam yaitu: variabel eksogen (independen) 
dan variabel endogen (dependent), selain itu Structural Equation Model (SEM) adalah sebuah 
prosedur yang dapat mengestimasi ketergantungan di antara hubungan suatu rangkaian 
konsep atau konstruk yang ditunjukkan oleh variable-variable yang terukur ke dalam suatu 
model yang terintegrasi (Malhotra, 2010). Structural Equation Model (SEM) merupakan sebuah 
alat analisis data multivariat yang telah dikenal sejak lama dan tepat untuk pengujian materi 
dalam bidang marketing research (Savalei & Bentler, 2006).  

Terdapat 6 (enam) langkah dalam melakukan metode Structural Equation Model (SEM) 
menurut (Malhotra, 2010), yaitu : 

1. Mendefinisikan Individual Construct 
2. Menspesifikasi Measurement Model 
3. Melakukan pengkajian reabilitas dan validitas Measurement Model 
4.  Menspesifikasi Structural Model 
5.  Mengkaji Structural Model 
6.  Membuat kesimpulan dan rekomendasi 

Software yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah IBM AMOS 22. 
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4. Analisis dan Pembahasan  

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan 242 responden. Dari 242 responden yang mengisi 
kuisioner online, terdapat 153 responden yang masuk kualifikasi dalam syarat penelitian ini, 
diantaranya responden tersebut pernah menyaksikan dan atau melakukan pembelian melalui 
program belanja OSHOP di televisi pada saluran  televisi OChannel.  Adapun hasil dari responden 
yang didapatkan dan telah disesuaikan dengan kriteria responden adalah terdapat 90 responden 
dengan usia 21-25 tahun dan 39 responden berusia >31-35 tahun. Tempat tinggal responden 
menunjukkan hasil mayoritas responden berada di wilayah Jakarta yaitu 86 responden serta di 
wilayah Depok sebanyak 50 responden.Untuk Pendidikan terakhir responden mayoritas adalah S1 
dan lulusan SMA/Sederajat, serta rata-rata pengeluaran perbulan Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000. 

Tabel 4.1 Computation Degree of Freedom  (Structural Model) 
 

Number of distinct sample moments 153 

Number of distinct parameters to be estimated 38 

Degrees of freedom 115 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan IBM AMOS 22 

 

Tabel 4.1. di atas menunjukkan bahwa nilai degree of freedom dari data  yang diolah adalah 
sebesar 115. Nilai degree of freedom tersebut menunjukkan bahwa data tersebut termasuk ke 
dalam kategori over-identified, karena data tersebut memiliki hasil Degree of Freedom (DF > 0) 
atau positif. Setelah mengetahui degree of freedom dari data maka tahap selanjutnya diperlukan 
pengujian kembali terhadap uji validitas dan uji reliabilitas terhadap keseluruhan responden yang 
didapatkan. Lalu, setelah dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan IBM 
AMOS 22, selanjutnya perlu dilakukan estimasi dan penilaian  terhadap model. 

Tabel 4.2. Hasil Penelitian  Goodness of Fit (Structural Model) 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 5.0 (good fit) 3,458 Good fit 

CFI ≥ 0.90 (good fit) 0,836 Marginal fit 

RMSEA <0.08 (good fit) 0,127 Poor fit 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan IBM AMOS 22 

Tabel 4.2 menunjukkan hasil pengujian tehadap Goodness of Fit (GOF). Tabel tersebut 
menjelaskan bahwa indeks CMIN/DF memiliki evaluasi model Good Fit. Indeks CFI memiliki 
evaluasi model Marginal Fit dan RMSEA memiliki evaluasi model Poor Fit. Setelah mengetahui 
Goodness of Fit, tahap selanjutnya adalah dilakukan hasil pengujian hipotesis atau uji 
kecocokan keseluruhan yang dijelaskan pada tabel output regression berikut : 
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Tabel 4.3 Output Regression (Structural Model) 

Hipotesis Estimasi p-value Kesimpulan 

PITS ← ITR 0.934 *** H1 didukung oleh data 

IBTRS ← ITR 1.050 *** H2 didukung oleh data 

IBTTS ← PITS 0,233 *** H3 didukung oleh data 

IBTTS ← IBTRS 0,871 0,026 H4 didukung oleh data 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan IBM AMOS 22 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil output regression  model secara keseluruhan.Berdasarkan tabel 
tersebut maka dapat disimpulkan analisa hipotesis sebagai berikut :  

1. Interaction with Salespeople in The Retail Setting memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Parasocial Interaction in The Television Setting, karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif 
yaitu sebesar 0,934 dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p <0,05, 
lebih tepatnya *** menandakan bahwa hasil menunjukkan <0,001. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa hipotesis Interaction with Salespeople in The Retail Setting berpengaruh positif 
terhadap Parasocial Interaction in The Television Setting  dan didukung oleh data. 

2. Interaction with Salespeople in The Retail Setting memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Impulse Buying Tendency in The Retail Setting, karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif 
yaitu sebesar 1,050 dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p <0,05, 
lebih tepatnya *** menandakan bahwa hasil menunjukkan <0,001. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa hipotesis  Interaction with Salespeople in The Retail Setting berpengaruh positif 
terhadap Impulse Buying Tendency in The Retail Setting dan didukung oleh data. 

3. Parasocial Interaction in The Television Setting memiliki pengaruh signifikan terhadap Impulse 
Buying Tendency in The Television Setting, karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif 
yaitu sebesar 0,233 dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar *** yang berarti nilai dari p <0,05, 
lebih tepatnya *** menandakan bahwa hasil menunjukkan <0,001. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa hipotesis Parasocial Interaction in The Television Setting berpengaruh positif terhadap 
Impulse Buying Tendency in The Television Setting, dan didukung oleh data. 

4. Impulse Buying Tendency in The Retail Setting memiliki pengaruh signifikan terhadap Impulse 
Buying Tendency in The Television Setting, karena nilai estimasi menunjukkan hasil positif 
yaitu sebesar 0,871 dan nilai p dari hipotesis yaitu sebesar 0,026 yang berarti nilai dari p 
<0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis Impulse Buying Tendency in The Retail 
Setting berpengaruh positif terhadap Impulse Buying Tendency in The Television Setting, dan 
didukung oleh data. 

4.1 Pengaruh Interaction with Salespeople in The Retail Setting terhadap Parasocial 
Interaction in The Television 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan bahwa Interaction with Salespeople in The Retail 
Setting memiliki pengaruh positif terhadap Parasocial Interaction in The Television, interaksi 
dengan staff penjualan (penjual/pelayan) di dalam pengaturan ditoko retail (offline) memiliki 
pengaruh positif terhadap interaksi parasosial dalam pengaturan televisi (dalam program 
belanja OSHOP di televisi). Hal ini menunjukkan bahwa interaksi dan kedekatan yang terbentuk 
di toko retail (offline) OSHOP dapat mempengaruhi terbentuknya pola pikir (psikologis dan 
lingkungan) akan interaksi sosial pada sarana media televisi, yaitu dalam program belanja  
OSHOP di televisi.  
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Pembelian impulsif akan suatu produk yang ditawarkan, akan menimbulkan stimuli yang positif  
terhadap pola pikir (psikologis dan lingkungan) calon pembeli. Pembelian secara tiba-tiba dapat 
terjadi ketika konsumen dihadapkan dengan keputusan saat membeli sebuah produk, 
keputusan tersebut seringkali memerlukan persetujuan dan opini dari orang-orang disekitarnya. 
Opini ini bisa dari sahabat, kerabat, pasangan bahkan penjual/pelayan toko tempat mereka 
melakukan pembelian produk tersebut. Sebagai salah satu usaha untuk memberi kepuasan dan 
pelayanan yang baik kepada pelanggan, toko retail (offline)  OSHOP harus membekali 
salespeople di toko tersebut dengan ilmu dan keahlian khusus untuk merekomendasikan 
produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Apabila interaksi dan pelayanan di toko retail 
telah terbentuk dengan baik, maka sebuah hubungan interaksi dan hubungan parasosial satu 
arah yang terbentuk  melalui media televisi dapat berdampak positif dalam konteks pendapatan 
dalam penjualan program belanja OSHOP ditelevisi.  

Hal tersebut dapat dikatakan karena sikap psikologis konsumen yang mengingat akan 
pelayanan dan interaksi yang baik ditoko retail (offline) OSHOP akan mempengaruhi sikap 
psikologisnya dan daya ingatnya, disaat konsumen tersebut  menyaksiksan program belanja 
OSHOP di televisi, Sehingga pada saat konsumen menyaksikan program belanja OSHOP di 
televisi dapat mendorong konsumen tersebut untuk melakukan pembelian impulsif . Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa peran dari salespoeple di toko retail dan pembawa acara 
(host) pada program belanja di televisi sangat penting untuk membentuk hubungan interaksi 
sosial yang baik di toko retail (offline) maupun di televisi, karena hal tersebut sangat 
mempengaruhi pembelian pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. 

4.2 Pengaruh Interaction with Salespeople in The Retail Setting terhadap Impulse Buying 
Tendency In The Retail Setting 

Interaksi dengan staff penjualan (penjual/pelayan) di dalam pengaturan ditoko retail (offline) 
memiliki pengaruh positif terhadap interaksi parasosial dalam pengaturan televisi (dalam 
program belanja OSHOP di televisi). Hal ini menunjukkan bahwa interaksi dan kedekatan yang 
terbentuk di toko retail (offline) OSHOP dapat mempengaruhi terbentuknya pola pikir (psikologis 
dan lingkungan) akan interaksi sosial pada sarana media televisi, yaitu dalam program belanja  
OSHOP di televisi.  

Pembelian impulsif akan suatu produk yang ditawarkan, akan menimbulkan stimuli yang positif 
terhadap pola pikir (psikologis dan lingkungan) calon pembeli. Pembelian secara tiba-tiba dapat 
terjadi ketika konsumen dihadapkan dengan keputusan saat membeli sebuah produk, 
keputusan tersebut seringkali memerlukan persetujuan dan opini dari orang-orang disekitarnya. 
Opini ini bisa dari sahabat, kerabat, pasangan bahkan penjual/pelayan toko tempat mereka 
melakukan pembelian produk tersebut. Sebagai salah satu usaha untuk memberi kepuasan dan 
pelayanan yang baik kepada pelanggan, toko retail (offline)  OSHOP harus membekali 
salespeople di toko tersebut dengan ilmu dan keahlian khusus untuk merekomendasikan 
produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Apabila interaksi dan pelayanan di toko retail 
telah terbentuk dengan baik, maka sebuah hubungan interaksi dan hubungan parasosial satu 
arah yang terbentuk  melalui media televisi dapat berdampak positif dalam konteks pendapatan 
dalam penjualan program belanja OSHOP ditelevisi.  

Hal tersebut dapat dikatakan karena sikap psikologis konsumen yang mengingat akan 
pelayanan dan interaksi yang baik ditoko retail (offline) OSHOP akan mempengaruhi sikap 
psikologisnya dan daya ingatnya, disaat konsumen tersebut  menyaksiksan program belanja 
OSHOP di televisi, Sehingga pada saat konsumen menyaksikan program belanja OSHOP di 
televisi dapat mendorong konsumen tersebut untuk melakukan pembelian impulsif . Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa peran dari salespoeple di toko retail dan pembawa acara 
(host) pada program belanja di televisi sangat penting untuk membentuk hubungan interaksi 
sosial yang baik di toko retail (offline) maupun di televisi, karena hal tersebut sangat 
mempengaruhi pembelian pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. 
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4.3 Pengaruh Parasocial Interaction in The Television Setting terhadap Impulse Buying 
Tendency in The Television Setting 

 Berdasarkan hasil analisis dalam output regression, interaksi parasosial dalam 
pengaturan retail memliki pengaruh yang positif terhadap kecenderungan membeli impulsif 
dalam pengaturan televisi (dalam program belanja OSHOP di saluran televisi OChannel).  Hal 
ini menunjukkan bahwa interaksi parasosial yang terjadi antara pembawa acara (host) pada 
program belanja OSHOP  di televisi dengan audience/pemirsa akan  menimbulkan  perasaan 
kedekatan pada saat  pembawa acara (host) memaparkan produk yang ditawarkan. Program 
belanja OSHOP di televisi  adalah situasi impuls yang dapat dibentuk karena  pembeli tidak 
dapat memprediksi item atau produk apa yang akan di jual sebelum menonton sebuah program 
belanja televisi tersebut, dan mungkin nantinya akan memutuskan untuk melakukan pembelian 
setelah paparan berbagai produk tersebut disampaikan.Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa interaksi parasosial yang terbentuk dari adanya kedekatan interaksi antara pembawa 
acara (host) terhadap audience/pemirsa pada saat memberikan pemaparan produk yang 
ditawarkan, dapat mempengaruhi pembelian tidak terencana terhadap produk yang dipaparkan 
tersebut. 

  

4.4 Pengaruh Impulse Buying Tendency In The Retail Setting terhadap Impulse Buying 
Tendency In The Television Setting 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan membeli impulsif dalam 
pengaturan toko retail (offline) OSHOP memiliki pengaruh positif terhadap  kecenderungan 
membeli impulsif dalam pengaturan televisi (dalam program belanja OSHOP di televisi).Hal ini 
membuktikan bahwa  pada interaksi yang terjadi pada pengaturan toko retail (offline) dan program 
belanja OSHOP di televisi  sangat berpengaruh, hal tersebut dikatakan demikian karena adanya 
pengaruh psikologis dan lingkungan terhadap tindakan pembelian yang tidak direncankan pada 
saat menyaksikan program belanja televisi dan pada saat berada di dalam  toko retail (offline). 
Tindakan tersebut terbentuk oleh adanya penjual/pelayan di toko dan  pembawa acara (host) pada 
saat keduanya memberikan informasi terhadap produk yang sebelumnya belum diketahui oleh 
konsumen, kemudian sampai dititik dimana konsumen tertarik akan produk tersebut dan 
melakukan keputusan pembelian terhadap produk tersebut. 

5. Kesimpulan dan Saran 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Interaction with Salespeople in The 
Retail Setting  terhadap Parasocial Interaction in The Television Setting dan Impulse Buying 
Tendency in The Retail Setting, serta pengaruh dari  Parasocial Interaction in The Television 
Setting terhadap Impulse Buying Tendency in The Television Setting (audience/pemirsa) dalam 
konteks multichannel shopping yaitu pada saluran televisi OChannel dalam program belanja 
OSHOP. Penelitian ini merupakan ekspansi dari rerangka penelitian sebelumnya  (Park, J., & 
Lennon, S. J. , 2006)) yang telah di replikasi adjustment. Hasil analisis melalui pendekatan SEM 
menunjukkan secara umum hipotesis yang diajukan terbukti, dan penelitian ini juga menjawab dari 
perumusan tujuan penelitian yang didalamnya terdapat 4 poin yang dirumuskan. Berdasarkan hasil 
analisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah : 1)  Interaction with 
Salespeople in The Retail Setting terbukti berpengaruh positif terhadap Parasocial Interaction in 
The Television Setting, 2)Interaction with Salespeople in The Retail Setting terbukti berpengaruh 
positif terhadap Impulse Buying Tendency in The Retail Setting, 3) Parasocial Interaction in The 
Teelevision Setting terbukti berpengaruh positif terhadap Impulse Buying Tendency in The 
Television Setting , 4) Impulse Buying Tendency in The Retail Setting terbukti berpengaruh positif 
terhadap Impulse Buying Tendency in The Television Setting.  

Adapun keterbatasan dan saran penelitian lanjut  yang dapat diberikan berdasarkan dengan hasil 
penelitian sebagai berikut: 1) Penelitian ini hanya menunjukkan  pengaruh dari aspek-aspek 
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variabel yang ada di dalam pengaturan pembelian impulsif di televisi (Impulse Buying Tendency in 
The Television Setting) yang dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap niat beli konsumen, 
hal tersebut menunjukkan bahwa belum adanya aspek-aspek dari variabel lainnya, contohnya 
seperti Interaction with Salespeople in The Retail Setting, Impulse Buying Tendency in The Retail 
Setting  yang ada di dalam suatu objek toko retail (offline) OSHOP yang dapat mempengaruhi 
sikap psikologis dan lingkungan konsumen terhadap pembelian impulsif, 2) Dalam penelitian ini 
pengumpulan data menggunakan google forms (kuisioner), namun pada kuisioner yang dibagikan 
kepada partisipan belum adanya filter pertanyaan yang menyatakan tentang toko retail (offline) 
OSHOP, 3)  Penelitian ini hanya meneliti tanggapan dari para audience/pemirsa yang pernah 
menyaksikan atau berbelanja di program belanja OSHOP di televisi dan belum meneliti tanggapan 
dari pelanggan/konsumen di toko retail (Offline) OSHOP, 4)  Penelitian ini objek dan respondennya 
tidak berada pada satu wilayah yang sama. 

Hasil kesimpulan dari penelitian ini dapat menjadi saran penelitian lanjut untuk penelitian 
selanjutnya sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian. Analisis dalam penelitian ini 
didukung oleh data yang didapat. Adapun saran penelitian lanjut yang dapat diberikan kepada 
peneliti lain berdasarkan dengan hasil penelitian sebagai berikut : 1) Pada penelitian selanjutnya 
dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan aspek-aspek dari objek toko 
retail(offline) OSHOP yang dapat mempengaruhi sikap psikologis dan lingkungan dari konsumen 
terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan faktor 
lain yang dapat mempengaruhi pembelian impulsif yaitu sebagai berikut :  

Terhadap produk yang ditawarkan sebaiknya dikategorikan sesuai dengan umurnya dan 
kebutuhannya, misalnya untuk usia 21-26 tahun lebih banyak menjual produk untuk kebutuhan 
lifestyle (gaya hidup) dan untuk usia 31-35 tahun lebih banyak menjual produk untuk kebutuhan 
rumah tangga dan balita, 2) Pada penelitian selanjutnya harus mencantumkan filter pertanyaan 
kepada partisipan apakah mereka pernah melakukan interaksi di toko retail (offline) OSHOP dan  
pernah melakukan transaksi atau pembelian di toko retail (offline) OSHOP, 3)  Pada penelitian 
selanjutnya sebaiknya cangkupan wilayah dari responden sebaiknya diperluas, hal tersebut dapat 
disesuaikan dengan jangkauan penyiaran stasiun televisi OChannel. Pada penelitian selanjutnya 
sebaiknya agar memilih kriteria responden lebih terspesifikasi kepada ibu-ibu rumah tangga, hal 
tersebut dijadikan pilihan karena program belanja OSHOP di televisi maupun di toko retail(offline) 
menjual produk home living, perlengkapan dapur, serta produk kecantikan.  
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