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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh Interaction with 

Salespeople in The Retail Setting, Parasocial Interaction in The Television 

Setting, Impulse Buying Tendency in The Retail Setting,  Impulse Buying 

Tendency in The Television Setting studi pada saluran televisi OChannel dalam 

program belanja multichannel OSHOP. Teknik pengumpulan data menggunakan 

online kusuioner dengan sampel digunakan sebanyak 153 responden yang 

merupakan responden yang pernah menyaksikan dan pernah berbelanja melalui 

program belanja OSHOP televisi pada saluran televisi OChannel. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM).  

 

Hasil kesimpulan dalam  penelitian ini adalah  Interaction with 

Salespeople in The Retail Setting terbukti berpengaruh positif terhadap 

Parasocial Interaction in The Television Setting dan Impulse Buying Tendency 

in The Retail Setting,  Parasocial Interaction in The Television Setting terbukti 

berpengaruh positif terhadap Impulse Buying Tendency in The Television 

Setting, dan  Impulse Buying Tendency in The Retail Setting terbukti 

berpengaruh positif terhadap Impulse Buying Tendency in The Television 

Setting. 

 

Kata Kunci : T-Commerce, Multichannel Shopping, Interaction with 

Salespeople, Parasocial Interaction, Impulse Buying. 
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ABSTARCT 

 

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. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

1.1.1. 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. 

1.1.2.  E-Commerce  

  Pada saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi berbasis 

dengan internet, salah satunya dalam bidang bisnis perdagangan. Kemudian 
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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-

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. 

1.1.3. 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 
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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.  

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



4 

 

 
   Indonesia Banking School 
 

 

 

Gambar 1.1. Share pemirsa (%) TV lokal dan TV nasional 2005 – 2010 

Sumber: Nielsen Newsletter – Edisi 16, 29 April 2011 

 

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 
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cara interaksi serta cara  penyampaian untuk menawarkan pilihan produk  untuk 

berbelanja pada media massa yang disiarkan di televisi maupun media lainnya. 

 

Gambar 1.2. 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 1.3. 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 
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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 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 
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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. 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian modifikasi dari penelitian sebelumnya 

Jihye Park & Sharron J. Lennon (2006). Penelitian sebelumnya menguji pengaruh  

pembelian impulsif atau Impulse Buying dan 2 dimensi dari variabel Impulse 

Buying lainnya, yaitu Impulse Buying Tendency in The Retail Setting  dan Impulse 

Buying Tendency in The Television Setting. Selanjutnya dari penelitian 

sebelumnya juga menguji pengaruh dari Impulse Buying Tendency in The Retail 

Setting berpengaruh terhadap Impulse Buying Tendency in The Television Setting, 

Interaction with Salespeople in The Retail Setting berpengaruh terhadap Impulse 

Buying Tendency in The Retail Setting, Interaction with Salespeople in The Retail 

Setting berpengaruh terhadap Parasocial Interaction, dan selain itu Parasocial 
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Interaction berpengaruh terhadap Impulse Buying Tendency in The Television 

Setting. 

Pada penelitian ini, peneliti mencoba meneliti kembali dari penelitian 

sebelumnya. Perbedaan yang ada di penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah terletak pada usia responden serta penelitian ini dilakukan di Indonesia 

tepatnya di wilayah Jabodetabek, yang dimana di wilayah tersebut memiliki 

stasiun televisi swasta (OChannel) yang menayangkan program belanja televisi 

yaitu OSHOP. Dengan alasan perbedaan yang dipaparkan, peneliti meneliti sikap 

psikologis dan lingkungan dari konsumen (audience/pemirsa) yang menonton 

program belanja televisi apakah konsumen (audience/pemirsa) tersebut dapat 

melakukan pembelian impulsif dengan adanya tayangan program belanja televisi 

yang ditayangkan tersebut. 

Agar pembahasan masalah lebih terarah, peneliti melakaukan pembatasan 

terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Maka dari itu, 

penelitian ini dibatasi oleh variabel Impulse Buying Tendency in The Television 

Setting yang akan membahas sejauh mana konsumen (audience/pemirsa) tertarik 

dan ada hasrat atau keinginan untuk membeli suatu produk yang tidak terduga 

dalam konteks program belanja televisi yang ditayangkan oleh stasiun televisi 

OChannel dalam program belanja multichannelnya yaitu OSHOP. Pada variabel 

Parasocial Interaction dilihat dari ketertarikan konsumen (audience/pemirsa) 

terhadap interaksi yang disampaikan oleh pembawa acara (host) Jihye Park & 

Sharron J. Lennon (2006), Variabel Impulse Buying in The Retail setting akurasi 
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dari sebuah deskripsi produk serta kerikatan konsumen dengan pelayan yang 

mengenali produk di toko Jihye Park & Sharron J. Lennon (2006), variabel 

Impulse Buying Tendency in The Television Setting pembahasan dibatasi pada 

segmentasi waktu dari program belanja televisi yang ditayangkan di televisi 

kepada konsumen (audience/pemirsa) sehingga mempengaruhi pembelian 

implusif. Dua faktor yang dapat mempengaruhi psikologis dan lingkungan dari  

pembelian impulsif dalam penelitian ini terdiri Parasocial Interaction (host 

terhadap audience/pemirsa) serta Impulse Buying Tendency in The Television 

Setting (Pengaruh dorongan dari lingkungan atau gambaran yang ditayangkan 

kepada audience/pemirsa) Jihye Park & Sharron J. Lennon (2006). Objek 

penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah salah satu stasiun 

televisi swasta berjaringan di Indonesia, yaitu OChannel.  

OChannel merupakan salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia yang 

cukup terkenal di kalangan masyarakat, yang dimana stasiun televisi tersebut 

menayangkan program acara berbelanja multichannel yaitu OSHOP. Sehingga 

peneliti mencoba untuk meneliti objek tersebut untuk mengetahui sejauh mana 

psikologis dan lingkungan yang dibangun oleh interaksi  serta stimulisasi visual 

dari tayangan yang ditampilkan tersebut terhadap keinginan berbelanja konsumen 

(audience/pemirsa). 

1.3. Perumusan Masalah  

 Seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang terjadi 

pada saat ini, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang dikaji 
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kembali dan dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan latar belakang yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, peneliti menentukan beberapa perumusan masalah yaitu : 

1. Apakah  Interaction With Salespeople in The Retail Setting pada toko 

retail (offline) OSHOP berpengaruh positif terhadap Parasocial 

Interaction in The Television Setting  pada program OSHOP di OChannel 

? 

2. Apakah Interaction With Salespeople in The Retail Setting pada toko retail 

(offline) OSHOP  berpengaruh positif  terhadap Impulse Buying Tendency 

In The Retail Setting pada toko retail (offline) OSHOP ? 

3. Apakah Parasocial Interaction in The Television Setting berpengaruh 

positif terhadap Impulse Buying Tendency in The Television setting pada 

program OSHOP di OChannel ? 

4. Apakah Impulse Buying Tendency In The Retail Setting pada toko retail 

(offline) OSHOP berpengaruh positif terhadap Impulse Buying Tendency 

In The Television Setting pada program OSHOP di OChannel ? 

1.4. Pembatasan Masalah  

 Penelitian ini dilakukan di Jabodetabek dengan objek difokuskan pada 

analisa pengaruh dari belanja implusif atau Impulse Buying Tendency in The 

Television Setting dan Interaction Parasocial. Yang menjadi variabel dalam 

penelitian ini :  

a. Peneliti hanya mempelajari interaksi yang tercipta dari penjual di toko 

retail (offline) terhadap kecenderungan membeli impulsif di  toko retail 
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(offline) serta interaksi parasosial yang terbentuk pada program belanja di 

televisi yang dapat mempengaruhi kecenderungan pembelian impulsif di 

televisi. 

b. Penelitian ini akan menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui survey 

dengan menggunakan google forms  kepada responden, sedangkan data 

sekunder akan diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya seperti Jurnal, 

Buku, Artikel serta publikasi-publikasi yang berkaitan dengan topik 

pembahasan pada penelitian ini. 

c.  Objek penelitian dalam penelitian ini adalah program belanja OSHOP 

yang disiarkan oleh stasiun televisi swasta yaitu OChannel. Peneliti 

melakukan penelitan terhadap keterkaitan antar variabel ITR (Interaction 

Tendency With Salespeople in The Retail Setting), PITS (Parasocial 

Interaction in The Television Setting), IBTRS (Impulse Buying Teendency 

in The Retail Setting) , dan IBTTS (Impulse BuyingTendency in The 

Television Setting) melalui survey yang dilakukan dengan menggunakan 

metode 5 point likert scale yaitu dengan penilaian point tersebut sebagai 

berikut 1)Sangat Tidak Setuju,   2)Tidak Setuju, 3) Netral , 4) Setuju, 5) 

Sangat Setuju.  

1.4.4. Objek Penelitian : 

Objek dari penelitian ini adalah stasiun televisi swasta yaitu OChannel yang 

merupakan channel televisi yang berfokuskan  kepada kualitas program 

Lifestyle,Entertainment, dan City Centric. 
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1.4.5. Subjek Penelitian : 

Subjek dari penelitian ini adalah (audience/pemirsa) yang sudah pernah 

menyaksikan  tayangan program  belanja OSHOP pada saluran televisi OChannel 

di  wilayah Jabodetabek. 

1.5. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  permasalahan  yang  sudah dirumuskan, adapun tujuan 

penelitian ini untuk menjawab masalah penelitian tersebut, diantaranya, sebagai 

berikut :  

1. Menguji dan menganalisis pengaruh positif variabel Interaction 

tendency with Salespeople in The Retail Setting terhadap Parasocial 

Interaction in The Television Setting. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh positif variabel Interaction with 

Salespeople in The Retail Setting  terhadap Impulse Buying Tendency In 

The Retail Setting.  

3. Menguji dan menganalisis pengaruh positif variabel  Parasocial 

Interaction in The Television Setting terhadap Impulse Buying Tendency 

in The Television Setting.  

4. Menguji dan menganalisis pengaruh positif variabel   Impulse Buying 

Tendency In The Retail Setting terhadap Impulse Buying Tendency In 

The Television Setting. 
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1.6. Manfaat Penelitian  

  Pada penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi  

pengembangan ilmu pemasaran atau manfaat secara akademis, akan tetapi juga  

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia praktisi melalui implikasi  

manajerial. Secara lebih rinci penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  

sebagai berikut : 

1.6.1.  Manfaat untuk Akademik  

 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada ilmu 

Manajemen Pemasaran khususnya mengenai Impluse Buying Tendencty in the 

Television Setting, dimana akan diketahui apakah ada keterkaitan antara Impluse 

Buying Tendency in The Television Setting dengan variabel-variabel lain yang 

terkait. Dan juga untuk memperluas pengetahuan pemasaran dalam suatu konteks 

pemasaran melalui program belanja televisi (adanya interaksi antara penjual atau 

pembawa acara  (host), pembeli (audience atau pemirsa)).  

1.6.2 Manfaat untuk Praktisi  

 

Manfaat dari penilitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif 

bagi para pembaca dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Khususnya bagi 

perusahaan  yaitu Stasiun Televisi Swasta OChannel dalam program belanja 

televisi yaitu OSHOP,  yang diharapkan mendapat manfaat atau informasi dari 

penelitian ini berupa hasil analisis konsumen terhadap iklan dengan Interaction 

With Salespeople in The Retail Setting, Impulse Buying Tendency in The Retail 
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Setting, Parasocial Interaction in The Television Setting, Impulse Buying 

Tendency in The Television Setting  dari Interaksi yang disampaikan oleh 

pembawa acara (host) serta pelayanan yang di berikan oleh toko retail (offline) 

OSHOP, dapat mempengaruhi niat mereka untuk membeli produk yang 

diiklankan yaitu dalam konteks belanja multhichannel shopping. Sehingga dapat 

mengetahui teknik iklan Impluse Buying Tendency in the television setting, pada 

konteks belanja multichannel shopping ini dapat meningkatkan pembelian 

produk-produk yang ditawakan  atau  tidak. 

1.7.  Sistematika Penulisan Skripsi  

Penulisan penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang penulisan penelitian ini serta 

menjelaskan alasan peneliti melakukan penelitian mengenai  mengenai Impulse 

Buying Tendency in The Television Setting, penjelasan mengenai ruang lingkup 

penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat akademik dan 

praktis, dan sistematika penulisan penelitian ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI / TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi literatur yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. Bab 

ini juga terdapat model penelitian yang menggambarkan hubungan yang terjadi 

pada masing-masing variabel dalam penelitian ini. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan mengenai objek penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk 

dalam melakukan penelitian, desain penelitian, penjelasan mengenai 

penghimpunan data, penjelasan mengenai populasi dan sampel yang menjelaskan 

tentang standar jumlah sampel yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian 

mengenai Impulse Buying Tendency in The Television Setting, operasional 

variabel dan metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini terdiri dari gambaran hasil dari analisis penelitian Impulse Buying 

Tendency in The Television Setting, pembahasan mengenai hasil analisis data yang 

sudah dilakukan, dan penjelasan implikasi manajerial dari hasil olah data yang 

didapatkan. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Impulse 

Buying Tendency in The Television Setting, keterbatasan dalam melakukan 

penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti untuk melakukan penelitian 

selanjutnya.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, 

terdapat landasan teori mengenai variabel-variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut :  

2.1.1. Multichannel Shopping  

 Belanja multi saluran atau yang biasa dikenal dengan multichannel 

shopping merupakan 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. 
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2.1.2. 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).  

Menurut 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 irrasional karena 

justru seringya pembelian impulsive justru didasarkan kebutuhan. 
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Menurut Silvera et al dalam Tlapana (2009), Impulse Buying mengacu 

pada hal melakukan pembelian yang tidak di rencanakan dan mendadak. Perilaku 

pembelian impulsif sering didasarkan dengan adanya kehadiran dari objek 

stimulus dan sering disertai dengan perasaan gembira dan senang ataupun 

dorongan yang kuat untuk membeli. Sebagai sebuah perilaku, pembelian implusif 

terdiri dari pembelian yang tidak direncanakan dan mendadak, aspek kognitif dan 

afektif ikut menjadi kekuatan pendorong yang biasanya meliputi waktu pembelian 

dan tempat pembelian pada saat Impulse Buying terjadi. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelian impulsif atau yang biasa kita sebut dengan Impulse Buying atau 

pembelian tidak terencana merupakan pembelian yang tidak rasional dan terjadi 

secara spontan karena munculnya dorongan yang kuat untuk membeli dengan 

segera pada saat itu juga dan adanya perasaan positif yang kuat mengenai suatu 

benda, sehingga pembelian berdasarkan impuls tersebut cenderung terjadi dengan 

adanya perhatian dan mengabaikan konsekuensi negatif.  

Menurut Rook&Fisher Engel et al (2008) Impulse Buying memiliki 

beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut : 

1. Spontanity (Spontanitas) 

Pembelian Impulsif atau Impulse Buying terjadi secara tidak 

direncanakan dan memotivasi konsumen untuk membeli saat itu juga, 

seringkali karena respon terhadap stimulisasi dari visual yang terjadi. 
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2. Power (Kekuatan), Compulsion (Kompulsi), dan Intensity (Intensitas) 

Kemungkinan yang ada dari beberapa dorongan motivasi untuk 

mengesampingkan hal-hal yang lain dan bertindak seketika atau secara 

spontan. 

3. Excitement (Kegairahan)  dan  Stimulation (Stimulasi) 

Desakan  atau  dorongan  yang terjadi secara tiba-tiba untuk membeli 

suatu barang secara tidak direncanakan, sering juga disertai dengan emosi 

yang dicirikan dengan suatu hal yang Exciting (menggairahkan) dalam 

konteks memilih barang yang ingin dibeli. 

4. Disregard of consequences (Ketidakpedulian akan akibat) 

Desakan untuk membeli dapat menjadi begitu sulit dan tidak dapat 

ditolak sehingga akibat/konsekuensi yang negatif mungkin tidak 

terpikirkan atau bahkan diabaikan. 

Dalam Impulse Buying ada faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu adanya 

karakteristik situsional yang mempengaruhi Impulse Buying dan dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Karakteristik produk yang mempengaruhi pembelian impulsif atau 

Impulse Buying adalah sebagai berikut : 

a.) Barang tersebut memiliki harga yang rendah  

b.) Adanya sedikit kebutuhan terhadap produk tersebut 
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c.) Mudah disimpan  

d.) Barang tersebut memiliki fleksibiltas yang menarik 

2. Karakteristik Konsumen yang mempengaruhi Impulse Buying adalah 

sebagai berikut : 

a.) Kepribadian dari konsumen itu sendiri  

b.) Demografis berupa gender/jenis kelamin, usia, kelas sosial 

ekonomi, status perkawinan, pekerjaan, dan pendidikan. 

Selain karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian 

impulsif atau Impulse Buying, menurut Yu K. Han et al dalam Solomon & Rabolt 

(2009) menyatakan ada beberapa tipe-tipe perilaku Impulse Buying (tipe-tipe 

pembelian impulsif), yaitu sebagai berikut : 

1. Pure Impulse Buying  

Merupakan pembelian Impulsif murni, pembelian yang terjadi tanpa 

adanya sebuah pemikiran atau sebuah rencana sebelumnya untuk membeli 

dan ini daapat menghasilkan escape buying dari keadaan terdesak untuk 

membeli sesuatu. 

2. Suggestion Impulse  

Pembelian impulsif yang timbul karena adanya sebuah sugesti, yang 

dimana konsumen meilhat produk dengan gaya baru termotivasi oleh 

sugesti tersebut dan memutuskan untuk membeli produk tersebut. Kondisi 
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ini mengarah kepada kesadaran individu fashionability terhadap desain 

maupun gaya yang inovatif.terhadap hal-hal baru. 

3. Reminder Impulse Buying  

Pembelian impulsif  karena pengalaman masa lampau yang telah 

konsumen lalui, pembeli mengingat keputusan dimasa lalu dimana 

menyebabkan pembelian di tempat. 

4. Planned Impulse Buying  

Sebuah  pembelian diman  pembelian tersebut tergantung kepada 

kondisi penjualan. Konsumen menunggu untuk melihat apa yang tersedia 

dan keputusan membeli dibuat di dalam toko. 

 

2.1.3. 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. Menurut Hoffman dan Ingram (2002) berpendapat bahwa 
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kelompok-kelompok individual dalam suatu organisasi yang secara langsung 

paling bertanggung jawab pada kepuasan pelanggan dan presepsi dari konsumen 

terhadap kualitas sebuah pelayanan adalah karyawan yang secara langsung 

berinteraksi dengan konsumen dan bagaimana cara penjual tersebut 

memperlakukan konsumennya. Menurut Williams dan Attaway (1996), dalam 

Franke dan Park (2006), tenaga penjual dengan kemampuan penjualan 

berorientasi konsumen diharapkan dapat mengembangkan dan menjaga hubungan 

pembeli-penjual dengan lebih baik daripada tenaga penjual tanpa kemampuan 

tersebut. 

Kemampuan tenaga penjual untuk menginformasikan dan membujuk 

melalui interaksi yang efektif dengan pelanggan dalam pembelian pengaruh 

pelanggan (Grewal dan Sharma , 1991). Dengan demikian, pembeli impulsif 

cenderung merespon positif dan langsung memberikan rangsangan terhadap niat 

untuk membeli produk serta pelayanan yang di berikan oleh penjual/pelayan toko. 

Menurut Stern (1962), membeli impuls terjadi ketika konsumen dimotivasi oleh 

saran untuk membeli produk baru tanpa pengetahuan sebelumnya tentang 

produk.Kadang-kadang terjadi ketika kualitas, fungsi, dan kegunaan dari produk 

dievaluasi oleh pelanggan atau penjual (Stern, 1962). Reaksi emosional untuk 

seorang tenaga penjualan bisa juga mempengaruhi niat pembelian konsumen 

(Babin et al., 1995). Serta menurut Han et al. ( 1991) menemukan bahwa membeli 

impuls itu dipengaruhi oleh jumlah interaksi dengan penjual/pelayan di toko. 

Williams dan Wiener (1990), dalam Cross, Brashear, Rigdon, dan 

Bellenger (2007), menekankan bahwa orientasi konsumen merupakan perilaku 

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



24 

 

  Indonesia Banking School  
 

yang dipelajari (learned behavior) yang dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, 

yang diadaptasi selama beberapa kurun waktu. Tenaga penjual/pelayan  individual 

mengadopsi orientasi konsumen sebagai hasil dari praktek manajemen 

organisasional dan pemasaran. Budaya organisasi membantu membentuk sikap 

dan perilaku tenaga penjual/pelayan (Rozell, Pettijohn, dan Parker, 2003). Juga 

ada kemungkinan bahwa perusahaan yang berorientasi pasar merekrut tenaga 

penjual/pelayan di toko yang lebih berorientasi pada konsumen 

 

2.1.4. 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 

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. Dari kategori yang telah dipaparkan, masing-

masing kategori tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut :  

1. Task Attraction  

Yaitu seseorang yang dapat membawakan sebuah acara di televisi 

(TV) dengan caranya yang kreatif, menghibur, dan ekspresif. Hal ini dapat 
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menunjukan sebuah ketertarikan antara audience/pemirsa dengan 

pembawa acara (host), yang dimana pembawa acara tersebut memiliki 

talenta dan sebuah kemampuan daya tarik. 

2. Identification Attraction 

Menjadi sebuah role model bahwa telah merasakan sebuah manfaat 

yang ia dapatkan dari pembelian produk tersebut, dimana disini pembawa 

acara (host) juga menyampaikannya dengan cara yang bijaksana. 

3. Romantic Attraction  

Dengan sebuah penampilan yang mungkin dapat menarik 

audience/pemirsa secara fisik yang ditampilkan misalkan penampilan yang 

tampan dan cantik serta menarik, hal tersebut dapat menunjukkan 

ketertarikan berdasarkan penampilan fisik dari pembawa acara (host) 

sehingga dapat memberikan keyakinan kepada audience/pemirsa. 

2.2. Penelitian Terdahulu  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa acuan jurnal 

sebelumnya yang digunakan sebagai penelitian terdahulu. Penjelasan mengenai 

penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

1.  Ji Hye Park 

Sharron J. 

Lennon 

Park, J. H., & 

Lennon, S. J. 

(2004) 

Television 

Apparel 

Shopping: 

Impulse 

Buying and 

Parasocial 

Interaction 

Impulse Buying, 

Parasocial 

Interaction, 

Television 

apparel 

shopping, 

Television 

shopping 

program 

exposure 

1.) Impulse Buying 

berpengaruh positif 

terhadap television 

shopping exposure. 

2.) Impulse Buying 

berpengaruh positif 

terhadap Parasocial 

Interaction. 

3.) Parasocial 

Interaction 

berpengaruh postif 

terhadap both 

television shopping 

exposure and 

television exposure. 

2.  Hilal Ozen and 

Nil Engizek, 

Department of 

Marketing, 

Istanbul 

University, 

Istanbul, 

Turkey 2013 

Shopping 

online without 

thinking: 

being 

emotional or 

rational 

Impulse Buying, 

Impulse Buying 

Tendency, From 

traditional 

impulse buying 

to online buying 

impulsiveness, 

Hedonic 

motivation for 

e-impulse 

buying, 

Dimensions of 

hedonic 

shopping 

motivations 

1.) 

Adventure/explore 

shopping 

berpengaruh positif 

terhadap Impulse 

Buying Tendency 

terhadap konsumen. 

2.) Value Shopping 

berpengaruh positif 

terhadap Impulse 

Buying tendency 

terhadap konsumen. 
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Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. 
Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

3.  Hatane Semuel 

(2006) 

“Dampak 

Respon Emosi 

Terhadap 

Kecenderungan 

Perilaku 

pembelian 

Impulsif 

Konsumen 

Online dengan 

Sumber Daya 

yang 

Dikeluarkan 

dan Orientasi 

belanja sebagai 

Variabel 

Mediasi” 

1. Pleasure 2. 

Arousal 3. 

Dominance 4. 

Respon 

lingkungan 

belanja 

5.Pembelian 

online 6. Media 

online 7. 

Orientasi 

belanja 8. 

Impulse Buying 

1) Terdapat 

perbedaan pengaruh 

antara format media 

online dan offline 

terhadap 

kecenderungan 

perilaku impulsive. 

2) Respon emosi 

positif, kenyamanan 

belanja konsumen. 

4.  Veronika 

Rachmawati, 

2009  

“Hubungan 

Antara 

Hedonic 

Shopping 

Value, Positif 

Emotion, dan 

Perilaku 

Impulse 

Buying Pada 

Konsumen 

Ritel” 

1. Hedonic 

Shopping Value 

2. Positive 

Emotion 

3. Impulse 

buying 

1) Variabel positive 

emotion merupakan 

variabel mediasi 

antara variabel 

hedonic shopping 

value terhadap 

impulse buying.  

2) Variabel hedonic 

shopping value dan 

poitif emotion 

mempunyai 

pengaruh terhadap 

variabel impulse 

buying terbukti 

kebenarannya. 
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Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. 
Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

5.  Rani Hapsari 

Nindyakirana, 

Ida Maftukhah 

(2016) 

“Membangun 

Emosi Positif  

Melalui 

Promosi 

Penjualan dan 

Lingkungan 

Toko 

Dampaknya 

Terhadap 

Impulse 

Buying”. 

1.Impulse 

Buying  

2.Positive 

Emotion 

3. Sales 

Promotion 

4. Store 

Enviroment 

 

1) Lingkungan toko 

berpengaruh 

terhadap pembelian 

impulsive. 

2)Pengaruh promosi 

terhadap pembelian 

impulsif yang 

dimediasi oleh emosi 

positif. 

3) Pengaruh 

lingkungan toko 

terhadap pembelian 

impulsif yang 

dimediasi oleh emosi 

positif. 

6.  Jieun Kim & 

Jae-Eun Kim 

(2013) 

“Making 

customer 

engagement 

fun Customer-

salesperson 

interaction in 

luxury fashion 

retailing” 

1.Customer 

loyalty  

2.Relationship 

marketing 

3. Sales, 

Fashion 

retailing 

 

1) Pemenuhan nilai-

nilai berorientasi 

kepada pelanggan 

memiliki pengaruh 

positif yang 

signifikan terhadap 

loyalitas toko dan 

pemenuhan stimulasi 

memiliki pengaruh 

positif yang 

signifikan terhadap 

kesetiaan penjual.  

2)Disana ada efek 

interaksi yang 

signifikan antara 

stimulasi dan tingkat 

persahabatan pada 

kesetiaan penjual 
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Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No. 
Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

7.  Qing Tian and 

Cynthia A. 

Hoffner (2010) 

“Parasocial 

Interaction 

With Liked, 

Neutral, and 

Disliked 

Characters on 

a Popular TV 

Series” 

Parasocial 

interaction 

 

1) Interaksi 

parasosial, adalah 

prediktor positif yang 

signifikan dari 

pengaruh perubahan 

respon terhadap 

pemirsa. 

2) Semua tanggapan 

lebih tinggi untuk 

karakter  yang suka 

dan netral daripada 

untuk karakter yang 

tidak disukai, dan 

interaksi parasosial 

lebih tinggi untuk 

disukai daripada 

karakter netral. 

Interpretasi temuan, 

dan implikasi untuk 

memahami 

keterlibatan pemirsa 

dengan karakter 

media, dibahas. 
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Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

o. 
Nama Peneliti Judul Variabel Hasil 

8.  Pun Wai Man 

(2014) 

“Store 

Environment 

Effects on 

Impulse 

Buying 

Behaviour of 

International 

Streetwear 

Flagship 

Stores 

1.Store 

Environment 

(Ambient, 

design factor, 

social factor) 

2.Emotion 

Response 

1)Store environment 

berpengaruh positif 

terhadap emotional 

response. 

2)Emotional 

response 

berpengaruh positif 

terhadap dorongan 

membeli impulsif 

konsumen. 

3) Pengaruh mediasi 

emotional response 

ditemukan antara 

store environment 

terhadap impulse 

buying. 

9.  Kyoung-Nan 

Kwon, Dipti 

Jain (2009) 

Multichannel 

Shopping 

Through 

Nontraditional 

Retail 

Formats: 

Variety-

Seeking 

Behavior 

With Hedonic 

and 

Utilitarian 

Motivations 

 

Hedonic 

Motivations, 

Multichannel 

Shopping, Retail 

Formats, 

Utilitarian 

Motivations, 

Variety-Seeking 

Behavior 

1.) Memahamami 

motivasi pembelian 

pada multichannel 

yang penting bagi 

usaha toko retail  

2.) Memahami 

mempelajari efek 

hedonis pembeli 

dan motif utilitarian.  

 

3.) Motivasi hedonik 

memiliki kekuatan 

penjelas yang lebih 

pada  belanja 

multichannel yang  

tingkat tinggi 

daripada 

multichannel tingkat 
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menengah belanja, 

dibandingkan dengan 

belanja non-

multichannel. 

10.  

 

 

 

 

 

Park, J., & 

Lennon, S. J. 

(2006). 

 

 

 

 

 

Psychological 

and 

environmental 

antecedents 

of impulse 

buying 

tendency in 

the 

multichannel 

shopping 

context 

Teleshopping, 

Buying 

behaviour, 

Consumer 

psychology 

1.) Terdapat 

hubungan antara 

kecenderungan 

pembelian impulsif  

 

2.) Kecenderunga 

interaksi impulsif 

pada pengaturan 

televisi 

3.) Kecenderungan 

interaksi impulsif 

pada pengaturan toko 

retail dan program 

belanja televisi  

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2018; Ms. Word 2010 

2.3.  Pembentukan Hipotesis  

Berdasarkan variabel yang terdapat dalam penelitian ini, berikut ini adalah 

kerangka konseptual yang telah dibentuk adalah sebagai berikut:   

2.3.1.  Pengaruh 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 
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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 

2.3.2.  Pengaruh 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, 
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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 

2.3.3. Pengaruh 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”. 

Maltby, Giles, Barber, & McCutcheon (2005) membagi keterlibatan 

dengan arti menjadi tiga aspek yang bisa digambarkan sebagai suatu tingkatan 

interaksi parasosial. Tingkatan tersebut adalah: a) Entertainment ocial-value, 

b)Intense-personal feeling, dan c) Borderline-pathological tendency. Hoffner 
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(2002) memengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi 

parasosial pada individu, yaitu: a) motivasi untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan akan hubungan sosial dan emosional, b) kesamaan dengan selebriti, c) 

keinginan untuk mengidentifikasi, dan d) komunikasi antarpenggemar.  Individu 

yang melakukan interaksi parasosial menunjukkan beberapa karakteristik seperti 

yang dikemukakan oleh Hoffner (2002), yaitu : a) individu yang kurang 

melakukan hubungan sosial, b) tipe kelekatan, c) perbedaan individu dalam 

berempati, d) tingkat self-esteem, dan e) jenis kelamin. 

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. 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 
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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  

2.3.4.  Pengaruh 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 
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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 

2.4.  Model Penelitian / Framework Penelitian  

Berdasarkan tinjauan literature yang terdapat pada bab ini maka, model 

penelitian dari judul yang peneliti bahas yaitu “Faktor Pendorong Kecenderungan 

Membeli Impulsif dalam Konteks Multichannel Shopping” dapat diilustrasikan 

sebagai berikut :  

 

 

Gambar 2.1. Model Penelitian 

Sumber: Data Sekunder (diolah), Park, J., & Lennon, S. J. (2006). 

 

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



37 

 

  Indonesia Banking School  
 

Keterangan Hipotesis :  

H1 :   Interaction with Salespeople in The Retail Setting berpengaruh positif 

terhadap Parasocial Interaction in The Television Setting 

H2 :  Interaction with Salespeople in The Retail Setting berpengaruh positif 

terhadap Impulse Buying Tendency in The Retail Setting  

H3 :  Parasocial Interaction in The Television Setting berpengaruh positif 

terhadap Impulse Buying Tendency in The Television Setting  

H4 :  Impulse Buying Tendency in The Retail Setting berpengaruh positif 

terhadap Impulse Buying Tendency in The Television Setting 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara 

tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam 

menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan terntentu yang 

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Herdiansyah,2010). 

3.1. 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. 

3.2. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penalitian descriptive, penelitian yang dimana 

tujuan nya untuk mencari suatu kesimpulan dalam membantu mengevaluasi dan 
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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). 

 

3.3. Metode Pengambilan Sampel  

3.3.1 Jenis dan Teknik Penghimpunan Data  

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dan akurat, peneliti 

menggunakan dua jenis data. Dua jenis data tersebut yaitu sebagai berikut :  

a. Data Primer  

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan untuk tujuan penelitian 

tertentu (Hox & Boeije, 2005). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

kuesioner online yaitu Google Forms yang disebarkan melalui berbagai  macam  

sarana komunikasi atau salah satunya dengan menggunakan  media sosial. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang awalnya dikumpulkan untuk tujuan 

lain yang berbeda dan kembali digunakan untuk keperluan penelitian lainnya 
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(Hox & Boeije, 2005). Jurnal penelitian dan artikel online menjadi data sekunder 

dalam penelitian ini. 

3.3.2. Populasi dan Sampel  

Populasi merupakan kumpulan elemen yang ingin dibuat dari beberapa 

kesimpulan, sampel merupakan bagian yang dipilih dari populasi (Sekaran & 

Bougie, 2010). Populasi dan sampel dalam penelitian ini diperlukan untuk 

mendapatkan  responden yang berguna sebagai bahan pendukung penelitian  ini. 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-

probability sampling yaitu, teknik sampling yang berarti tidak semua anggota dari 

populasi mendapatkan  kesempatan untuk menjadi sampel atau responden 

terhadap sebuah penelitian (Zikmund et al., 2013). Dalam penelitian ini peneliti 

memilih untuk menggunakan teknik convenience sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tersedia lebih efisien atau dapat dikatakan lebih mudah 

dan nyaman (Zikmund et al., 2013). 

Structural Equation Model (SEM) digunakan untuk menganalisa data 

dalam penelitian ini. Metode Maximum Likehood  akan efektif jika jumlah sampel 

berada pada kisaran 150 data hingga 400 data (Santoso, 2012).  Pedoman ukuran 

sampel tergantung dari jumlah indikator yang dapat dikalikan dengan 5 sampai 10 

(Hair,2010a). Jumlah indikator dalam penelitian ini ada 17, dikali 9 menjadi 153 

responden yang merupakan para audience/pemirsa yang pernah menyaksikan dan 

berbelanja di program belanja OSHOP di stasiun televisi OChannel. Maka 
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berdasarkan penjelasan diatas, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Jumlah sampel = 17 x 9 = 153 responden 

Jadi jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 153 

responden, dan alasan penelitian ini menggunakan teori dari hair adalah karena 

populasi pada penelitian ini belum diketahui. 

Kriteria sampel yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Laki-Laki atau Perempuan  ; Berusia 21-35 tahun  

Kriteria usia responden yang dipilih di atas, disesuaikan berdasarkan 

website (http://www.hukumonline.com) dalam pembahasannya mengenai 

“Perbedaan Batasan Usis Cakap Hukum Dalam Pertauran Perundang-

Undangan”, yaitu sebagai berikut :  

- Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan 

Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur) terbitan NLRP, 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 ayat (1) ; “Batas umur 

anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia  21 tahun, 

sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan.” Maka, umur 21 tahun 

ditentukan dalam kriteria penelitian ini dikarenakan apabila nantinya 

konsumen ingin mengajukan complain terhadap produk yang sudah 

dibelinya, maka complain yang disampaikan konsumen tersebut dapat 
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dinyatakan complain yang relevan, selama anak tersebut tidak 

bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan 

perkawinan.  

- Setelah kriteria batasan awal usia responden 21 tahun , peneliti juga 

mempunyai kriteria batasan maksimal usia responden yaitu 35 tahun. 

Hal tersebut dikarenakan “Stasiun Televisi OChannel merupakan 

channel televisi yang fokus pada kualitas program lifestyle, 

entertainment, dan city centric,.” Menurut website 

(https://id.wikipedia.org/wiki/O_Channel). Demikian hal tersebut 

dipaparkan, karena lifestyle, entertainment, dan  city centric identik 

hubungannya dengan audience/pemirsa yang relatif  lebih muda., 

maka menurut website (https://health.detik.com) dalam 

pembahasannya mengenai “Kategori Usia Muda Berakhir di Umur 35 

tahun,” menyatakan bahwa “Jika sudah 35 tahun, itu artinya anda 

sedang menjalani masa-masa terakhir menjadi orang muda. “ 

- Kriteria usia responden 21-35 tahun, ditentukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini didasarkan kepada kemampuan konsumen untuk 

membeli serta membuat keputusan pembelian terhadap kebutuhan 

yang mereka perlukan dan hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Tinggal di wilayah Jabodetabek 

3. Pendidikan terakhir minimal lulusan SMA sederajat 

4. Mempunyai Penghasilan 
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5. Pernah menyaksikan atau berbelanja di  program OSHOP di stasiun 

televisi OChannel. 

6. Skala yang di pakai dalam measurement pada penelitian ini terdiri dari 

lima poin skala. Skala ini di pakai karena dapat di gunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sekelompok orang tentang suatu 

fenomena sosial (Hair, et Al., 2010). Penelitian ini akan menggunakan 

model SEM (Structural Equation Modeling), dimana sampel di bawah 300 

yakni jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 153  responden. Level of 

confidence merupakan persentase dari kemungkinan yang ada di dalam 

semua sampel yang dapat diharapkan  mencakup parameter populasi 

sebenarnya (Stat Trek, n.d.). Dalam penelitian ini peneliti juga 

mengutamakan sebuah tingkatan kepercayaan dari hasil-hasil data yang 

diperoleh dari responden, parameter pengukuran tingkatan kepercayaan 

yang peneliti implementasikan yaitu sebesar 95%. 

 

3.4. Operasional Variabel  

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Interaction with Salespeople in 

The Retail Setting, Parasocial Interaction in The Television Setting, Impulse 

Buying Tendency in The Retail Setting terhadap Impulse Buying Tendency in The 

Television Setting maka dibuat indikator pengukuran dari beberapa penelitian 

terdahulu. Indikator-indikator tersebut akan dijadikan sebuah survey untuk 

mendapatkan data primer dari responden wilayah Jabodetabek. Berikut tabel 

operasionalisasi variabel : 
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Tabel 3.1. Operasional 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 

Adanya 

kecenderungan 

interaksi antara 

konsumen dengan 

penjual/pelayan 

yang hadir di 

toko retail 

(offline) untuk 

memberikan 

solusi kepada 

konsumen dalam 

mengambil 

keputusan 

sebelum 

melakukan 

pembelian 

barang, 

(Sangvikar dan 

Pawar 2012). 

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 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.. 

 

 

 

 

Likert Scale 

1 – 5 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

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 ) “ 

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 

(Weun et., al 

1998, Hal 1124 ). 

Dalam hal 

konteks ini 

kecenderung 

pembelian 

impulsif 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert Scale 

1 – 5 
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Variabel Definisi Alat Ukur 
Skala 

Pengukuran 

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. 
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Impulse 

Buying 

Tendency  

In The 

Television 

Setting 

 

(IBTTS) 

 

Impulse Buying 

Tendency In The 

Television Setting 

(IBTTS) 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 

diterapkan pada 

pengaturan di 

televisi. 

IBTTS 1 : Jika saya melihat 

produk dengan gaya baru , 

saya akan  membelinya dari 

program belanja  OSHOP di 

televisi.  

IBTTS2: Ketika saya 

melihat produk dengan fitur 

baru melalui program 

belanja OSHOP di televisi, 

saya akan membelinya 

untuk mencoba. 

IBTTS3: Saya ingin 

membeli produk baru dari 

program belanja  OSHOP di 

televisi  yang baru saja 

keluar. 

 

 

Likert Scale 

1 – 5 

Sumber : Jihye Park and Sharron F. Lennon (2006) 
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3.5. Metode Pengolahan Data  

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) 
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 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 : 
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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. 

3.6. Metode Analisis Data  

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat dua metode analisis data yang 

digunakan, yaitu Analisis Data Kuantitatif dan Analisis data Kualitatif 

(Supranto,2000). Namun penlitian ini akan menggunakan analisis data kuantitatif. 

Analisis data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka (Supranto,2000), 

yang dimana peneliti akan menggunakan data kuantitatif yang diperoleh 

berdasarkan hasil survey melalui google forms kepada responden. 

3.6.1.  Spesifikasi Measurement Model  

Metode Structural Equation Model (SEM) dimulai dengan dilakukannya 

spesifikasi model. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yang dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu variabel laten eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen 

dalam penelitian ini terdiri dari Interaction with Salespeole in The Retail Setting, 

dan variabel endogen dalam penelitian ini adalah Parasocial Interaction In The 

Television Setting, Impulse Buying Tendency in The Television Setting. Impulse 
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Buying Tendency in The Retail Setting.Pada metode survey kuisioner yang 

dibagikan secara online melalui google forms ini, terdapat 4 variabel teramati 

dengan jumlah indikator pertanyaan sebanyak 17 butir pertanyaan. Hubungan 

yang terjadi antar variabel dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel 

Interaction with Salespeole in The Retail Setting, Impulse Buying Tendency in The 

Retail Setting, Parasocial Interaction mempengaruhi Impulse Buying Tendency in 

The Television Setting. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, 

maka dapat digambarkan path diagram penelitian sebagai berikut :  

 

Gambar 3.1. Path Diagram 

Sumber : Pengolahan data oleh Peneliti; Amos Graphics 22 
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Keterangan: 

ITR   : Interaction with Salespeople in The Retail Setting 

PITS  : Parasocial Interaction (in The Television Setting) 

IBTRS : Impulse Buying Tendency in The Retail Setting 

IBTTS  : Impulse Buying Tendency in The Television Setting 

 

3.6.2.  Identifikasi  

Identifikasi perlu dilakukan untuk memeriksa persamaan stimultan. 

Dengan mengetahui degree of freedom (DOF) setiap kategori, akan menentukan 

layak atau tidaknya model untuk diuji. Formula untuk menunjukan degree of 

freedom dapat digambarkan sebagai berikut: 

df=1/2[(p)(p+1)]-k 

Keterangan : 

df = Number of distinct sample moment – number of distinct parameters to 

be estimated  

p = jumlah variabel manifes (observed variables) pada model  

k = jumlah parameter yang akan diestimasi 

Setelah memperoleh hasil degree of freedom maka selanjutnya dapat 

menentukan kategorinya. Terdapat 3 (tiga) kategori dalam identifikasi yang 
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mungkin terjadi dalam analisis Structural Equation Model (SEM) menurut 

(Santoso, 2012), yaitu : 

1. Under-Identified Model 

Yaitu model dengan jumlah parameter diestimasi lebih besar dari 

jumlah data yang diketahui. Jika terjadi under-identified maka estimasi 

dan penilaian model tidak perlu dilakukan. 

2. Just-Identified Model 

Yaitu model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama dengan 

data yang diketahui. Jika terjadi just-identified, maka estimasi penilaian 

model tidak perlu dilakukan. 

3. Over-Identified Model, 

Yaitu model dengan jumlah  parameter yang diestimasi lebih kecil dari 

data yang diketahui. Jika terjadi over-identified, maka estimasi dan 

penilaian model dapat dilakukan. 

3.6.3. Estimasi 

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai sebagai sebuah parameter dengan menggunakan salah satu metode 

estimasi yang tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali 

ditentukan berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. 

Estimator yang paling banyak digunakan dalam SEM adalah Maximum Likehood 
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Estimator (MLE). Maximum Likehood Estimator (MLE) secara literatif akan 

meminimalisir fungsi F(S,∑(Ɵ)) sebagai berikut: 

F ML (e)= log |∑| (e) + tr(S∑-1)(e)) – log |S| - (p+q) 

Dimana diasumsikan ∑ (Ɵ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah 

multinormal distribution, dan S mempunyai Wishart distribution (Wijanto, 

2008d). Sedangkan p + q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam 

model. 

3.6.4. Uji kecocokan (Testing Fit) 

Pada tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikan koefisien dari 

model structural. Evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model 

dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu (Wijanto,2008) :  

1. Kecocokan Model Pengukuran (measurement model fit) 

2. Kecocokan Keseluruhan Model (overall model fit) 

3.6.4.1. Kecocokan model pengukuran (Measurment Model Fit) 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui (Wijanto,2008) : 

1. Evaluasi terhadap validitas (Validity) dari model pengukuran. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (Reliability) dari model pengukuran 
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3.6.4.2. Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditunjukan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau Godness of fit  (GOF) antara data dengan 

model. Menilai GOF suatu Structural Equation Model  (SEM)  secara menyeluruh 

(overall) tidak dapat dilakukan secara langsung seperti ada teknik multivariat 

yang lain.  

1. Goodness of Fit 

Goodness of fit adalah seberapa baik suatu spesifikasi model dalam 

menghasilkan kovarian matriks pada indikator-indikator. Semakin dekat 

nilai variabel indikator (∑k) kepada kovarian teramati dalam data sampel 

(S), maka model tersebut semakin baik untuk menjadi fit. Goodness of fit 

mengidentifikasikan seberapa bagus kecocokan antara spesifikasi model 

dengan data sampel. Rumus chi-square yaitu : 

∑ 

2. Reability and Validity 

Composited Reability (CR) digunakan untuk mengukur reabilitas, 

dengan rumus berikut ini : 
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Nilai composited reability (CR) menunjukkan angka 0,7 atau lebih, 

maka dianggap sudah bagus. Jika estimasi dari validitas model 

Pengukuran Realiabilitas dan Validitas pada penelitian ini akan menguji 

kecocokan pada setiap konstruk atau model pengukuran (hubungan antara 

sebuah variabel laten dengan beberapa variabel teramati atau indikator) 

secara terpisah melalui (Wijanto, 2008) :  

1. Evaluasi terhadap validitas (Validity) dari model pengukuran. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (Reliability) dari model pengukuran. 

 

3.6.4.3. Ukuran Kecocokan Absolut 

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan terhadap matriks kolerasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran  

kecocokan absolute, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi 

Structural Equation Model  (SEM)   adalah sebagai berikut:  

a) Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut. 

RMSEA = √ 

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, RMSEA ≤ 0,08 (good fit), 0,08 

≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) serta RMSEA ≥0,10 (poor fit). 

 

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



58 

 

   Indonesia Banking School 

 

b) Comparative Fit Index (CFI)  

CFI merupakan peningkatan fit index dari NFI, dalam index ini 

menjelaskan perbandingan model yang diusulkan dengan model dasar. Nilai 

CFI berada dalam rentang 0 sampai 1, nilai yang mendekati 1 

mengindikasikan model memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Index ini 

sangat dianjurkan untuk dipakai karena relatif tidak sensitif terhadap 

besarnya sampel dan tidak dipengaruhi oleh kerumitan model. Adapun 

rumus CFI, sebagai berikut: 

CFI = 1 − 
‛𝟏

‛𝟐
 

Nilai CFI berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0.90 menunjukkan 

good fit, sedangkan 0.80 ≤ CFI ≤ 0.90 sering disebut sebagai marginal fit. 

c) CMIN/DF 

CMIN/DF adalah nama lain dari Normed Chi-Square yaitu rasio 

antara Chi-Square dibagi degree of freedom. Nilai yang disarankan : batas 

bawah : 1.0, batas atas 2.0 atau 3.0 dan yang lebih longgar 5.0, dan  

CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan 

CMIN/DF, sebagai berikut: 

   𝑪𝑴𝑰𝑵

𝑫𝑭
 

Dengan tingkat kecocokan yang dapat diterima nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah 

good fit. 
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Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF 

(Goodness of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.2. Tabel Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bias diterima 

 

 

Root Mean Square Eror OF 

Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom 

yang diharapkan terjadi dalam populasi 

dan bukan sampel.  

RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 3 adalah good fit  

Comparative Fit Index (CFI) CFI ≥ 0,90 (good fit) 

0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit) 

Sumber : (Wijanto, 2008) 
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3.6.5.  Validitas & Reliabilitas  

Dalam uji instrument yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

menguji validitas dan reliabilitas dari kuisioner yang kaan dijadikan sebagai alat 

ukur. 

3.6.5.1. Uji Validitas (Pretest)  

Uji validitas aadalah ketepatan atau kecenderungan suatu instrument 

dalam mengukur sesuatu yang hendak di ukur (Hair et al., 2010). Dalam 

penelitian ini instrument penelitian diharapkan dapat mengukur variabel Impulse 

Buying Tendency in The Retail Setting, Impulse Buying Tendency in The 

Television Setting, Interaction with Salespeople in The Retail Setting, Parasocial 

Interaction in The Television Setting. Pengukuran validitas dilakukan dengan 

melakukan analisis faktor pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-

Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequancy. Bartlett’s Test of Sphercity, Anti 

Image Matrices, dan Factor Loading of Component Matrix. Ketentuan dari tiap-

tiap nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.3. Ukuran Validitas 

Ukuran  Validitas 
Nilai di Isyaratkan 

 

Kaiser Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequancy, KMO MSA 

adalah statistic yang mengindikasikan 

proporsi variasi dalam variabel yang 

merupakan variasi umum (common 

variance), yakni variansi dalam 

penelitian. 

 

 

Nilai KMO diatas 0,5 menunjukan 

bahwa faktor analisis dapat digunakan 
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Tabel 3.3. Ukuran Validitas (Lanjutan) 

Ukuran  Validitas 
Nilai di Isyaratkan 

 

Bartlett’s Test of Sphercity 

mengindikasikan bahwa matriks 

kolerasi adalah matriks indentitas, yang 

mengindikasikan bahwa variabel-

variabel dalam faktor bersifat related 

atau unretalted. 

 

 

Nilai signifikan adalah hasil uji. Nilai 

yang kurang dari 0,5 menunjukan 

hubungan yang signifikan antar 

variabel, merupakan nilai yang 

diharapkan. 

 

 

Anti-image Matrices Setiap nilai pada 

kolom diagonal matriks kolerasi anti-

image menunjukan Measure of 

Sampling Adequancy dari masing-

masing indikator 

 

 

Nilai diagonal anti-image correlation 

matrix diatas 0,5 menunjukkan variabel 

cocok atau sesui dengan struktur 

variabel lainnya di dalam faktor tersebut 

 

 

 

Component Matrix Nilai Factor 

Loading dari variabel Komponen 

faktor 

 

Nilai Factor Loading lebih besar atau 

sama dengan 0,5 

 

Sumber : (Hair et al., 2010) 

3.6.6. Uji Hipotesis 
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Nilai p-value dari dua variabel yang saling berhubungan dalam model 

dapat dilihat untuk menentukan apakah hipotesis didukung atau tidak didukung 

sebagai hasil dari pengujian hipotesis. Jika nilai estimasi p-value dalam hasil 

analisis menunjukkan positif dan nilai p ≤ 0.05, maka hasil analisis hipotesis 

terbukti signifikan dan didukung oleh data. Apabila nilai estimasi menunjukkan 

hasil negative dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan 

tidak didukung oleh data.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian & Kriteria Responden  

4.1.a Gambaran Umum Objek Penelitian  

OChannel (OChannel PT. Omni Intivision) atau yang dikenal dengan 

Jakarta’s Own Channel merupakan sebuah stasiun televisi swasta berjaringan di 

Indonesia. Resmi mengudara sejak 16 Juni 2005 di Jakarta, Ochannel merupakan 

channel televisi yang berfokus kepada kualitas program Lifestyle, Entertainment, 

dan City Centric. Televisi ini juga memperkenalkan secara lengkap dan 

bersamaan wajah, suara, dan cita rasa baru pada pertelevisian di Indonesia. 

Stasiun televisi dengan kualitas yang baik, program yang asli dengan gaya 

presentasi program yang memiliki ciri khas akan memberikan alternatif Channel 

TV yang berbeda bagi audience/pemirsa televisi di Indonesia.Pendirian stasiun 

televisi OChannel ini memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan standar baru bagi 

dunia penyiaran atau pertelevisian yang focus dan menarik hati audience/pemirsa. 

Sejak 2 Agustus 2004, OChannel yang didirikan oleh MRA Media Group 

dan EMTEK Group (Elang Mahkota Teknologi, PT) telah memulai siaran 

percobaannya, dan kemudian diresmikan sejak pada tanggal 16 Juni 2005. 

EMTEK Group adalah Informasi di Indonesia Memimpin dan Industri Teknologi, 

dalam bidang-bidang seperti telekomunikasi dan perusahaan multimedia. 

OChannel adalah stasiun televisi pertama swasta, stasiun televisi lokal di 
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Jakarta.On-air sejak 9 Agustus 2004 (dimana saluran yang tersedia secara terbatas 

untuk penyiaran persidangan di frekuensi 33 UHF), saluran tersebut sekarang 

sepenuhnya disiarkan kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya pada Mei 2005, 

sebagai Lifestyle, Entertainment, dan Channel City Centric. 

OChannel memiliki Visi dan Misi yang dimana hal tersebut membentuk 

mereka untuk menjadi sebuah stasiun televisi untuk masyarakat Jakarta dan 

sekitarnya yang menyediakan standar baru dari pertelevisian, fokusnya adalah 

orang-orang di Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan misinya adalah untuk menjadi 

saluran televisi Jakarta yang terdepan dalam inovasi dan program-program yang 

berkualitas, Ochannel akan membangun sebuah bentuk serta karakteristik yang 

jelas dan berbeda agar menjadi salah satu alternatif stasiun televisi di Jakarta dan 

sekitarnnya. 

Visi : 

1. Untuk membawa standar yang baru dan berpengalaman bagi 

audience/pemirsa di Jakarta dan sekitarnnya. 

2.  Untuk mengubah pola pikir dan cara berfikir tentang menonton televisi 

yang baik. 

3.  Untuk menjadi saluran televisi yang terkemuka. 

Misi :  

1.  Untuk memberikan saluran televisi yang jelas dan sebagai alternatif 

utama  
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2.  Untuk focus kepada hiburan yang berkualitas tinggi dan pemrograman 

lifestyle (gaya hidup). 

3.  Untuk menghasilkan sebuah saluran televisi inovatif, berkembang 

imajinasi dan relevan. 

OChannel memfokuskan siarannya kepada gaya hidup dan hiburan yang 

berkualitas, sementara pada saat yang sama terjadi sebuah sentris kota, Jakarta dan 

sekitarnnya dan menciptakan saluran yang yang relevan. Saluran televisi ini juga 

menyiarkan sebuah program berbelanja interaktif, yaitu OSHOP yang merupakan 

multichannel TV home shopping yang bertujuan untuk menciptakan inovasi 

penyiaran dan pelayanan. OSHOP menyediakan layanan belanja yang 

cepat,nyaman, dan mengedepankan kepuasan pelanggan. Pada Program Belanja 

OSHOP di televisi , para konsumen biasa membeli suatu produk dengan mudah, 

dengan hanya menelpon ke hotline yang aktif 24 jam dalam seminggu, dengan 

cara tersebut pesanan konsumen akan langsung diantar kerumah, selain itu 

OSHOP multichannel TV home shopping juga menyediakan toko retail (offline) 

OSHOP di Senayan City Lantai B1 atau para konsumen bisa mengakses 

(browsing) di website OSHOP yaitu (http://www.oshop.co.id). 

OSHOP tidak hanya menyediakan layanan kemudahan dalam hal…., 

OSHOP juga memudahkan para konsumen dalam melakukan pembayaran, pilihan 

pembayaran yang tersedia adalah bank transfer, virtual account, credit card 

dengan fitur cicilan 0%, dan pembayaran di gerai indomaret terdekat di daerah 

anda. Keistimewaan dari OSHOP ini sendiri para konsumen bisa memilih metode 
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pembayaran cash on delivery dan credit card on delivery, jika konsumen tersebut 

tinggal di daerah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Palembang. 

 

Gambar 4.1. Logo OSHOP 

Soal produk, OSHOP berkomitmen untuk hanya menyediakan produk 

home living, perlengkapan dapur, kebutuhan gaya hidup dan kecantikan, serta alat 

olahraga dan produk kesehatan lainnya yang berkualitas. OSHOP percaya, produk 

berkualitas adalah produk-produk yang praktis, tahan lama sehingga menghemat 

pengeluaran anda, dan bisa membuat anda memiliki lebih banyak waktu untuk 

bersama keluarga. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai produk 

OSHOP dan program promo yang sedang berjalan, saksikan tayangan OSHOP 

yang hadir di beberapa televisi lokal dan televisi berbayar di Indonesia. 

Di Jabodetabek, Bandung (melalui Garuda Vision), Solo, Kalianda, 

Banjarmasin, dan Pontianak, tayangan OSHOP bisa anda saksikan di stasiun 

televisi OChannel. Selain itu, OSHOP juga tayang di televisi berbayar nexmedia, 

BiG TV, Transvision, Fisrt Media. 
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Gambar 4.2. Produk Yang di jual di Multichannel TV Home Shopping 

OSHOP 

4.1.b. Kriteria Responden   

Berdasarkan dengan paparan gambaran umum objek penelitian pada 

penelitian ini, peneliti memiliki kriteria responden dalam merespon pengisian 

kuisioner yang dibuat dengan menggunakan link google forms, bahwa sesuai 

dengan kriteria resonden yang sudah  dijelaskan pada ( BAB III ; halaman 43-44) 

didapatkan point-point kriteria sebagai berikut :  

1. Laki-Laki atau Perempuan  ; Berusia 21-35 tahun 

2. Tinggal di wilayah Jabodetabek 

3. Pendidikan terakhir minimal lulusan SMA sederajat 

4. Mempunyai Penghasilan 
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5. Pernah menyaksikan atau berbelanja di program OSHOP di stasiun televisi 

OChannel 

4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.2.1. Uji Validitas (Pre-test) 

Pengukuran validitas data dilakukan untuk mengetahui apakah suatu 

instrument dapat dinyatakan kebenarannya atau sahih, yaitu mampu mengukur 

apa yang hendak diukur dalam suatu penelitian yang sedang dilakukan (Riduwan, 

et,al. 2011). Proses analisis data dapat dilanjutkan apabila nilai nilai KMO MSA 

(Kaiser Meyer Olikin Measure of Sampling Adequacy) lebih besar dari 0.5 

(Riduwan et al., 2011). Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-test) dalam penelitian 

ini diolah dengan menggunakan SPSS 23, dengan jumlah sampel sebanyak 30 

responden. Pengumpulan sampel dilakukan pada Juli, 2018. Berikut ini adalah 

hasil analisis uji validitas alat ukur penelitian yang dilakukan dengan SPSS 23 : 

Tabel 4.1. Hasil Uji Validitas (Pre-test) 

Variabel Laten Indikator KMO MSA 
Factor 

Loading Kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan > 0.5 > 0.5 ≥ 0.5 

Interaction Tendency 

With Salespeople In The 

Retail Setting  

(ITR) 

ITR1 

0,624 

0,534 0,478 
Kurang 

Valid  

ITR2 0,793 0,685 Valid 

ITR3 0,633 0,758 Valid 

ITR4 0,553 0,714 Valid 

ITR5 0,703 0,664 Valid 

ITR6 0,440 0,381 
Tidak 

Valid 

ITR7 0,732 0,663 Valid  

Impulse Buying 

Tendency  

In The Retail Setting 

(IBTRS) 

IBTRS1 

0,675 

0,627 0,895 Valid 

IBTRS2 0,691 0,835 Valid 

IBTRS3 0,733 0,809 Valid 
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Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23 

Dari hasil analisis menggunakan Software SPSS 23 dapat dilihat dalam 

tabel 4.1 sampai dengan tabel 4.4 untuk pengujian validitas measurement, semua 

alat ukur memenuhi syarat dimana setiap variabel dinyatakan valid apabila nilai 

factor loadingnya ≥ 0.5. Dari keseluruhan variabel yang di teliti terlihat beberapa 

nilai dari factor loadingnya ≥ 0.5 dan ada beberapa variabel yang di teliti memang 

factor loadingnya ≤ 0.5 namun nilainya tidak terlalu jauh jadi variabel tersebut 

masih tetap bias digunakan. Dan dapat disimpulkan alat ukur pada penelitian ini 

dapat dinyatakan kebenarannya sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan ke tahap 

berikutnya (Hair et.al, 2010).  

4.2.2. Uji Reabilitas (Pre-test) 

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat suatu konsistensi dan reliabilitas 

alat ukur pada kuisioner terhadap variabelnya. Untuk batas nilai dapat dilihat dari 

nilai croanbach’s alpha ≥ 0.60, jika melewati dari batas tersebut maka dapat 

Variabel Laten Indikator KMO MSA 
Factor 

Loading Kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan > 0.5 > 0.5 ≥ 0.5 

Parasocial Interaction 

In The Television 

Setting  

(PITS) 

 

PITS1 

0,791 

0,801 0,800 Valid 

PITS2 0,805 0,825 Valid 

PITS3 0,765 0,811 Valid 

PITS4 0,783 0,680 Valid 

PITS5 0,856 0,680 Valid 

PITS6 0,293 -0,089 
Tidak 

Valid 

Impulse Buying 

Tendency  

In The Television 

Setting  

(IBTTS) 

IBTTS1 

0,749 

0,722 0,932 Valid 

IBTTS2 0,820 0,903 Valid  

IBTTS3 0,719 0,933 Valid  
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dinyatakan sebagai reliable, konsisten dan relevan terhadap variabel 

(Malhotra,2010). Berikut hasil analisa uji reliabilitas alat ukur penelitian dengan 

menggunakan SPSS 23: 

Tabel 4.2. Hasil Uji Reabilitas (Pre-Test)  

Variabel Cornbach's Alpha Kriteria 

Interaction Tendency with 

Salespeople in The Retail Setting 

(ITR) 

0,724 Reliabel 

Impulse Buying Tendency in The 

Retail Setting 

(IBTRS) 

0,736 Reliabel 

Parasocial Interaction in 

TheTelevision Setting 

(PITS) 

0,802 Reliabel 

Impulse Buying Tendency in The 
Television Setting 

(IBTTS) 
0,913 Reliabel 

Sumber : Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23 

Dari tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas data pre-

test semua variabel penelitian yaitu Interaction Tendency with Salespeople in 

The Retail Setting, Parasocial Interaction in The Television Setting, Impulse 

Buying Tendency in The Retail Setting, Impulse Buying Tendency in The 

Television Setting melebihi nilai yang ditetapkan dimana nilai dari Cornbach’s 

Alpha berada diatas 0.60. Hasil tersebut menyatakan bahwa kuisioner yang 

diberikan kepada responden, hasilnya akan tetap konsisten meskipun 

disebarkan secara berulang-ulang. 
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4.3. Profil Koresponden  

Pada sub-bab penelitian ini, peneliti akan menjelaskan profil koresponden 

secara keseluruhan. Profil koresponden ini didapatkan dengan cara menyebarkan 

kuisioner secara daring/online melalui google forms. Sebelum mengisi kuisioner 

peneliti meminta responden untuk mengisi pertanyaan screening yang dimana 

pertanyaan tersebut didapatkan sebuah pernyataan dari responden, apakah 

responden tersebut pernah menyaksikan atau berbelanja di  program OSHOP di 

stasiun televisi OChannel. Sebelum melakukan pengisian kuisioner, responden 

diperlihakan salah satu cuplikan video, yang dimana video tersebut 

menggambarkan program acara belanja televisi OSHOP di saluran televisi 

OChannel (hal ini ditampilkan guna menyatakan bahwa hasil yang diisi oleh 

responden tersebut adalah responden yang pernah menyaksikan atau sudah pernah 

berbelanja di program belanja OSHOP di televisi pada saluran televisi OChannel).  

Dalam penelitian ini data responden dikumpulkan dan diolah datanya pada 

Juli 2018, disebar secara online dengan menggunakan link yang telah di buat 

melalui google forms. Peneliti mendapatkan 242 responden, dan menggunakan 

153 data responden untuk dilakukannya pengolahan data. Dari 242 responden 

yang mengisi kuisioner secara daring, terdapat kuisioner yang digugurkan 

sebanyak 35% atau 89 data responden yang digugurkan karena tidak sesuai 

dengan kriteria bahwa responden tersebut pernah menyaksikan dan atau 

melakukan pembelian melalui program belanja OSHOP di televisi pada saluran  

televisi OChannel. Lalu sekitar 65% atau 153 responden yang pernah 

menyaksikan dan atau melakukan pembelian melalui program belanja OSHOP di 
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televisi pada saluran televisi OChannel. Setelah melakukan penyaringan data, 

kriteria profil dari responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini dijelaskan 

lebih detail melalui tabel pertanyaan screening dan gambaran grafik dibawah ini, 

sebagai berikut. 

4.3.1. Pertanyaan Screening  

Tabel 4.3. Pertayaan Screening 

Keterangan Kuisoner Jumlah Kuisioner 

Kuisioner yang didapat 242 

Kuisioner yang digugurkan 89 

Kuisioner yang digunakan 153 

Tingkat persentase kuisioner yang digugurkan  35% 

Tingkat persentase kuisioner yang digunakan 65% 

Jumlah  100% 

Sumber : Hasil Pengolahann data oleh peneliti, Ms.Office 2010  

Tabel 4.3 menunjukkan tabel pertanyaan screening untuk mengetahui 

jumlah responden yang menjawab kuisioner secara benar guna mengukur tingkat 

kevalidan jawaban yang diisi. Peneliti mengugurkan sebanyak 89 responden atau 

dengan persentase sebanyak 35% dengan alasan beberapa diantaranya menuliskan 

jawaban “TIDAK” akan pertanyaan “Apakah Anda pernah menyaksikan atau 

berbelanja di  program OSHOP di stasiun televisi OChannel ?”. 
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Selain itu untuk beberapa responden mengisi kriteria usia < 21 tahun yang 

dimana dibawah usia tersebut yang notabenenya memiliki latar belakang belum 

bekerja atau memiliki tingkat pengambilan keputusan yang belum efisien dan 

belum dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, peniliti menggunakan 153 

responden atau sebesar 65% dari jumlah kuisioner didasarkan dengan rumus Hair 

et.al (2010) dimana jumlah indikator dikalikan 5 – 10 , dan dalam penelitian ini 

peneliti akan menggunakan angka maksimal perhitugan, sebagai berikut :  

(Jumlah indikator) x (5-10) = Jumlah Sampel 

Maka berdasarkan rumus diatas menurut Hair et.al (2010) , didapatkan : 

(17) x (9) = 153 Sampel 

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

sebanyak 89 responden atau sebanyak 35% dari kuisioner yang telah dibagikan, 

responden tersebut tidak pernah menyaksikan atau berbelanja di  program OSHOP 

di stasiun televisi OChannel, dan berdasarkan kriteria usia responden yaitu usia 21 

tahun – 35 tahun, sebagaian diantara yang mengisi kuisioner tersebut berusia < 21 

tahun, maka kuisioner tersebut digugurkan. 
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4.3.2. Jenis Kelamin Responden 

 

 

Gambar 4.3. Jenis Kelamin Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data primer menggunakan Microsoft Excel 

Gambar 4.3  merupakan grafik pie chart dari jenis kelamin responden. 

Pada gambar tersebut didapatkan hasil mayoritas responden adalah perempuan 

dengan persentase sebesar 51%  (78 responden). Kemudian diikuti oleh 

responden laki-laki dengan  persentase 49% (75 responden). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hasil dari responden yang berpartisipasi pada penelitian 

ini memiliki keinginan dalam segi minat maupun kebiasaan yang relatif sama 

dalam hal merespon dan melakukan pembelian  dalam program belanja 

OSHOP di televisi, maka dari itu jenis kelamin tidak banyak perbedaan untuk 

dapat membeli di program belanja telvisi OSHOP yang disiarankan oleh 

stasiun televisi OChannel. 

  

49%
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Jenis Kelamin
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4.3.3. Usia Responden 

 

Gambar 4.4. Usia Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data primer menggunakan Microsoft Excel 

Gambar 4.4  merupakan garifk usia dari responden. Pada gambar tersebut, 

didapatkan hasil mayoritas usia responden adalah 21-25 tahun dengan persentase 

sebesar 59% ( 90 responden). Kemudian diikuti oleh responden yang memiliki 

usia >31-35 tahun dengan persentase 25% (39 responden). Adapun 16%  (24 

responden) memiliki usia >26-31 tahun, maka berdasarkan hasil dari penelitian ini  

menunjukkan bahwa usia responden yang berminat membeli di program belanja 

OSHOP di televisi adalah usia 21-26 tahun dan usia  >31-35 tahun. 
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4.3.4. Tempat Tinggal Responden 

 

Gambar 4.5. Tempat Tinggal Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data primer menggunakan Microsoft Excel 

Gambar 4.5 merupakan garifk wilayah tempat tinggal atau wilayah 

dilakukannya penelitian terhadap responden. Pada gambar tersebut, menunjukkan 

bahwa mayoritas untuk wilayah Jakarta dengan persentase sebanyak 56% ( 86 

responden), selain itu untuk wilayah Bogor dengan persentase sebanyak 5% ( 7 

responden) berada di wilayah Bogor. Lalu diikuti dengan jumlah persentase di 

wilayah Depok sebanyak 33% (50 responden), serta diikuti 2 (dua) wilayah 

lainnya yaitu Tangerang dengan persentase sebanyak 3% (4 responden), dan 

wilayah Bekasi dengan persentase 4% (6 responden). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa hasil dari garifk wilayah tempat tinggal atau wilayah dilakukannya 

penelitian yang berpartisipasi pada penelitian ini lebih banyak wilayah Jakarta dan 
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Depok yang merespon dan melakukan pembelian dalam program belanja OSHOP 

di televisi, maka berdasarkan hasil yang telah dipaparkan diatas, sebaiknnya 

program belanja OSHOP di televisi mendirikan toko retail (offline) di wilayah 

yang startegis yaitu di Jakarta dan Depok hal tersebut didasarkan kepada hasil 

analisis terhadap penelitian ini. 

4.3.5. Pendidikan Terakhir Responden 

 

Gambar 4.6. Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data primer menggunakan Microsoft Excel 

Gambar 4.6 menunjukkan grafik pendidikan terakhir responden. Gambar 

tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden adalah S1 

sebanyak  54% (82 responden). Lalu, diikuti oleh Lulusan  SMA/Sederajat 

sebanyak  35% (54 responden). Selain itu, sebanyak 9% (14 responden) 

merupakan tamatan S2-S3, dan sebanyak 2% (3 responden) tamatan D1-D3. 
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Berdasarkan paparan dari gambar grafik diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

hasil dari garifk pendidikan terakhir responden yang berpartisipasi pada penelitian 

ini, mayoritas berpendidikan akhir pada S1 dan SMA/Sederajat. Maka dari itu 

tingkatan pendidikan sangat diperlukan, karna hal tersebut dapat mempengaruhi 

pola pikir (psikologis dan lingkungan) serta mempengaruhi tingkatan pendapatan 

dari pemirsa/audience yang pernah menyaksikan atau berbelanja di program 

belanja OSHOP di televisi. 

4.3.6 Pengeluaran Perbulan  

 

Gambar 4.7. Pengeluaran Perbulan 

Sumber : Hasil pengolahan data primer menggunakan Microsoft Excel 

Gambar 4.6 menunjukkan grafik pengeluaran perbulan. Pada gambar 

tersebut, didapatkan hasil pengeluaran perbulan dari responden adalah kurang dari 

Rp 1.000.000,-  dengan persentase sebesar 33% (51 responden). Kemudian diikuti 

oleh responden yang memiliki pengeluaran perbulan Rp 1.000.000,- sampai 
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dengan Rp 3.000.000,- dengan persentase 38% (58 reseponden). Adapun 29%  (44 

responden) memiliki pengeluaran perbulan diatas Rp 3.000.000,- .  

Maka berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengeluaran perbulan responden yang berpatisipasi pada penelitian ini adalah 

relatif sama. Hal tersebut dapat mempengaruhi daya tarik terhadap harga produk 

yang ditawarkan oleh program belanja OSHOP di televisi, maka dari itu 

sebaiknya program belanja OSHOP menyesuaikan harga yang ditawarkannya 

kepada audience/pemirsa.  

4.4. Hasil Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2018. Hasil penelitian ini akan 

diolah menggunakan sarana pengolahan data dengan aplikasi software IBM 

AMOS 22 dan untuk aplikasi pendukung analisisnya menggunakan Structural 

Equation Modeling (SEM). 

4.4.1. Spesifikasi Model 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Structural Equation Modeling (SEM) guna menguji hipotesis. Spesifikasi model 

dan path diagram telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu BAB III. Model 

penelitian ini terdari dari 4 variabel, 4  hipotesis, dan 17 indikator untuk menguji 

apakah terdapat hubungan antar variabel dalam model tersebut.   

4.4.2. Identifikasi Model 

Di dalam analisis Structural Equation Modeling (SEM)  menurut Santoso 

(2012)  terdapat 3 (tiga) kategori dalam identifikasi model, yaitu under-identified, 
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just-identified, dan over-identified untuk menentukan sebuah model layak diuji 

atau tidak yaitu dengan melihat degree of freedom. Jika DF > 0 atau positif, maka 

di kategorikan model over-identified. Hasil analisis degree of freedom adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4. 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 4.7. 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. 
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4.4.3. Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut Hair et.al (2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika standardized factor loading (SLF) ≥ 0.5 dan 

yang idealnya adalah ≥ 0.7. Pengujian reliabilitas pada Structural Equation 

Modeling (SEM) menggunakan Average Variance Extended (AVE) dan Construct 

Reliability (CR) dengan batas reliabilitas yang baik adalah ≥ 0.7 untuk CR dan ≥ 

0.5 untuk AVE . Berikut ini adalah hasil uji validitas yang dilakukan pada saat full 

data : 

Tabel 4.5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Measurement-Standardized 

RegressionWeights) 

 

Variabel 

 

Indikator 

Uji Validitas  Uji Reliabilitas 

Standar

dized 

Loading 

Factor 

(SLF) 

≥ 0.5 

Kesimpula

n 

AVE 

≥ 0.5 

 CR 

≥ 0.7 

Kesimpula

n 

Interaction 

Tendency 

With 

Salespeople 

In The Retail 

Setting  

(ITR) 

ITR1 0,739 Valid 

0,524 0,868 Reliabel 

ITR2 0,793 Valid 

ITR3 0,726 Valid 

ITR4 0,679 Valid 

ITR5 0,671 Valid 

ITR6 0,728 Valid 

Impulse 

Buying 
IBTRS1 0,834 Valid 0,648 0,846 Reliabel 
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Variabel 

 

Indikator 

Uji Validitas  Uji Reliabilitas 

Standar

dized 

Loading 

Factor 

(SLF) 

≥ 0.5 

Kesimpula

n 

AVE 

≥ 0.5 

 CR 

≥ 0.7 

Kesimpula

n 

Tendency  

In The Retail 

Setting 

(IBTRS) 

IBTRS2 0,855 Valid 

IBTRS3 0,719 Valid 

Parasocial 

Interaction 

In The 

Television 

Setting  

(PITS) 
 

PITS1 0,711 Valid 

 

0,476 

 

0,819 Reliabel 

PITS2 0,752 Valid 

PITS3 0,611 Valid 

PITS4 0,694 Valid 

PITS5 0,675 Valid  

Impulse 

Buying 

Tendency  

In The 

Television 

Setting 

(IBTTS) 

IBTTS1 0,894 Valid 

0,680 0,894 Reliabel 

IBTTS2 0,823 Valid 

     Sumber : Hasil pengolahan data dengan IBM AMOS 22 

Berdasarkan hasil analisis uji validitas dan uji reliabilitas pada tabel  4.8 

sampai dengan tabel 4.10, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai semua 

variabel yang di uji telah melewati nilai yang diisyaratkan dimana pada uji 

validitas semua indikator menunjukkan nilai standardized factor loading (SLF) ≥ 

0.5 dan dapat diambil kesimpulan bahwa vaiabel yang diteliti valid. Pada uji 

reliabilitas terlihat bahwa semua indikator ememiliki nilai Average Variance 

Extended (AVE) ≥ 0.5, sedangkan pada Construct Reliability (CR) nilai semua 

indikator  ≥ 0.7 hal ini menunjukkan bahwa variabel yang diteliti reliabel. 
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4.4.4. Uji Model Keseluruhan 

4.4.4.1. Goodness of Fit 

Pada sub-bab ini, peneliti melakukan pengujian terhadap Goodness of Fit 

(GOF). Pengujian GOF memiliki tujuan untuk melihat spesifikasi model dengan 

data sampel. Dalam pengujian ini dapat ditentukan seberapa baik spesifikasi 

model penelitian dengan data sampel atau teramati. Evaluasi model dapat 

dikatakan Good Fit apabila nilai CMIN/DF ≤ 5.0, CFI ≥ 0.90 , dan RMSEA ≤ 

0.08. Tabel berikut menjelaskan hasil analisis dari indeks Goodness of Fit (GOF). 

Tabel 4.6. Goodness of Fit Data (StructuralModel) 

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 4.11 menunjukkan hasil pengujian tehadap Goodness of Fit 

(GOF). Berdasarkan tabel tersebut, dijelaskan bahwa indeks CMIN/DF 

memiliki evaluasi model Good Fit karena indeks tersebut memiliki cut of value 

sebesar 3,458 dari nilai tersebut, memiliki arti ≤ 5.0 (diisyaratakan). Indeks CFI 

dan RMSEA memiliki evaluasi Marginal Fit dan Poor fit, dikarenakan nilai 

evaluasi dari CFI yaitu 0,836 berada pada 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (diisyaratkan) 

sedangkan CFI memiliki standar yang telah diisyaratkan yaitu ≥ 0.90. Lalu, pada 

indeks  RMSEA terdapat hasil cut of value sebesar 0,127; lebih tinggi dari 

standar yang diisyaratkan  ≤ 0.08.  
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4.4.4.2. Hasil Pengujian Hipotesis 

Model keseluruhan merupakan hubungan antar variabel satu dengan yang 

lain dimana memiliki hubungan sebab akibat antara variabel endogen dengan 

eksogen. Untuk dapat mengetahui hasil dari pengujian hipotesis dapat dilakukan 

dengan mengetahui signifikan yang dapat dilihat melalui nilai p dari hubungan 

sebab akibat yang ada di dalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil 

analisis menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 maka hipotesis terbukti signifikan 

dan didukung oleh data, dan jika nilai estimasi menunjukkan hasil negatif dan 

nilai p > 0.05 maka hipotesis yang diajukan tidak terbukti signifikan dan tidak 

didukung oleh data. Berikut hasil analisis data dari model keseluruhan : 

Tabel 4.7. 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 

Keterangan: ***) p-value <0.001 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan IBM AMOS 22 

Berdasarkan Tabel 4.12 analisa setiap hipotesis dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut :   

1. Interaction with Salespeople in The Retail Setting berpengaruh positif 

terhadap Parasocial Interaction in The Television Setting 
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Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

sebesar 0.934 dengan nilai p = *** yang berarti nilai p < 0.05 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Interaction with 

Salespeople in The Retail Setting memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Parasocial Interaction in The Television Setting serta 

didukung data. 

2. Interaction with Salespeople in The Retail Setting berpengaruh positif 

terhadap Impulse Buying Tendency in The Retail Setting 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

sebesar 1.050 dengan nilai p = *** yang berarti nilai p < 0.05. 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Interaction with 

Salespeople in The Retail Setting memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Impulse Buying Tendency in The Retail Setting serta 

didukung data. 

3. Parasocial Interaction in The Television Setting berpengaruh positif 

terhadap Impulse Buying Tendency in The Television Setting 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

sebesar 0,233 dengan nilai p = *** yang berarti nilai p < 0.05. 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Parasocial Interaction in 

The Television Setting memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Impulse Buying Tendency in The Television Setting serta didukung data. 

4. Impulse Buying Tendency in The Retail Setting berpengaruh positif 

terhadap Impulse Buying Tendency in The Television Setting 
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Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi 

sebesar 0,871 dengan nilai p =  0,026,  yang berarti nilai tersebut lebih 

kecil dari standar yang diisyaratkan, yaitu p < 0.05. Berdasarkan hasil 

tersebut menunjukkan bahwa Impulse Buying Tendency in The Retail 

Setting Setting memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Impulse 

Buying Tendency in The Television Setting serta didukung data. 

4.5. Pembahasan 

Pada sub-bab ini, peneliti akan melakukan pembahasan atas hasil 

seluruh analasis data yang sudah dilakukan sebelumnya. Seluruh hasil analisis 

data tersebut telah menunjukkan bahwa seluruh variabel dan indikator telah 

terbukti kebenarannya dan dapat dipercaya. Pada hasil pengujian structural 

model didapatkan  hasil dari 4 hipotesis terbukti memiliki pengaruh dan di 

dukung oleh data. Pengaruh hipotesis yang diuji pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

4.5.1. Pengaruh Interaction with Salespeople in The Retail Setting terhadap 

Parasocial Interaction in The Television Setting 

Berdasarkan hasil analisis dalam output regression,  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 
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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 
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(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. 

4.5.2. Pengaruh Interaction with Salespeople in The Retail Setting terhadap 

Impulse Buying Tendency In The Retail Setting 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi dengan staf 

penjualan (penjual/pelayan) di dalam pengaturan ditoko retail (offline)  memiliki 

pengaruh positif terhadap kecenderungan membeli impulsif dalam pengaturan 

toko retail (offline). Hal ini menunjukkan bahwa interaksi atau kedekatan yang 

terbentuk di toko retail (offline) OSHOP mampu menimbulkan pembelian 

impulsif terhadap konsumen yang datang ke toko retail OSHOP.  

Penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan penjual/pelayan di toko 

retail (offline) OSHOP dalam menginformasikan dan membujuk melalui interaksi 

yang efektif dengan pelanggan dapat mempengaruhi tingkat keputusan dalam 

pembelian suatu produk pada saat itu. Maka dari itu menurut Park dan Lennon 

(2006) menunjukkan bahwa frekuensi dari interaksi antara pelanggan dengan 

penjual/pelayan toko dapat mempengaruhi impulse buying. Pembelian tidak 

terencana terjadi ketika konsumen termotivasi untuk membeli produk baru tanpa 

memiliki pengetahuan tentang produk tersebut. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa interaksi yang terbentuk oleh penjual/pelayan di toko retail 

(offline) OHSOP dapat mempengaruhi pembelian secara tidak terduga di toko 

retail tersebut. 
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4.5.3. 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. 
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4.5.4. 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. 

4.6. Implikasi Manajerial  

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian maka dapat diberikan implikasi 

manajerial untuk stasiun televisi OChannel yang menayangkan program belanja 

OSHOP serta mengadakan toko retail (Offline) OSHOP. Berikut adalah implikasi 

manajerial kepada program belanja OSHOP serta toko retail (Offline) OSHOP :  
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Pengaruh dari interaksi yang dibentuk oleh penjual/pelayan di toko retail 

(offline) OSHOP dapat menciptakan pengaruh psikologis, salah satunya adalah 

sebuah emosi positif yang diberikan kepada konsumen dengan adanya perasaan 

nyaman pada saat berada di dalam toko tersebut, hal tersebut demikian terjadi 

dikarenakan terciptanya pelayanannya yang ramah antar pelayan dengan 

pelanggan (konsumen). Interaksi yang dibentuk antara pelayan di toko retail 

(offline) yang dapat meyakinkan pelanggan untuk dapat membeli produk yang 

ditawarkan menciptakan sebuah komunikasi yang afektif sehingga kepercayaan 

konsumen pada usulan pelayan di toko  (offline) OSHOP dapat menimbulkan 

sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada saat pembelian produk.  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat 

diberikan masukkan kepada pihak penyiar program belanja OSHOP serta pihak 

pengelola toko retail (Offline) OSHOP, agar dapat meningkatkan hal-hal sebagai 

berikut :  

1. Variabel yang akan dibahas adalah variabel Interaction Tendency With 

Salespeople In The Retail Setting dikarenakan memiliki pengaruh yang 

positif dapat dilihat dari rata-rata indikator pernyataan Interaction Tendency 

With Salespeople In The Retail Setting pada tabel 4.7 dibawah ini. 
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Tabel 4.8. Indikator Pertanyaan Interaction Tendency With Salespeople In 

The Retail Setting (ITR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan indikator pertanyaan diatas dapat dilihat indikator ITR1 dan 

ITR 2 . Didalam keahlian yang ada pada seorang penjual/pelayan ditoko retail 

(offline) OSHOP pada saat melayani pelanggan/konsumen sangat berpengrauh 

terhadap pola pikir (psikologis dan lingkungan) konsumen dalam niat pembelian 

yang akan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memilih 

NO Indikator Pertanyaan 
Mean 

Indikator 
Interaction Tendency With Salespeople In The 

Retail Setting (ITR) 

ITR1 Penjual di toko ritel (offline) OSHOP  

hampir seperti teman yang saya lihat 

setiap hari. 

3,50 

ITR2 Saya suka mendengar suara-suara 

penjual di toko ritel (offline) OSHOP 

3,57 

ITR3  Ketika penjual di toko ritel (offline) 

OSHOP  menunjukkan bagaimana 

perasaanya tentang suatu produk, akan 

membantu saya dalam membuat 

keputusan mengenai produk tersebut. 

4,00 

ITR4  Saya ingin membandingkan persepsi 

saya terhadap suatu produk dengan apa 

yang penjual katakan tentang produk 

itu.   

4,05 

ITR5 Saat penjual toko ritel (offline) OSHOP  

saling bercanda dengan satu sama lain, 

itu membuat suasana belanja semakin 

menyenangkan. 

3,81 

ITR6 Penjual  di toko ritel (offline) OSHOP 

menunjukkan kepada saya produk apa 

sebenarnya yang dijual. 

3,85 
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skala yang cukup rendah untuk indikator tersebut. Indikator tersebut dipilih karena 

pada umumnya pengalaman dan pengetahuan dasar yang di miliki oleh seorang 

penjual/pelayan di toko retail (offline) OSHOP dapat menarik perhatian 

pelanggan/konsumen agar dapat membeli dan akan mempengaruhi pola pikir 

(psikologis dan lingkungannya). Oleh karena itu ada baiknya penjual/pelayan 

ditoko retail (offline) OSHOP harus diberikan pelatihan yang cukup memadahi 

agar dapat mengedukasikan serta menginformasikan produk yang dijualnya 

kepada pelanggan/konsumen secara detail. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

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 
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4) Impulse Buying Tendency in The Retail Setting terbukti berpengaruh positif 

terhadap Impulse Buying Tendency in The Television Setting 

5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Lanjut  

Pada penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang dapat dilengkapi dalam 

penelitian selanjutnya, sebagai berikut :  

1. Penelitian ini hanya menunjukkan  pengaruh dari aspek-aspek 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. 
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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. 
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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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Lampiran 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas pre-test 

1. Interaction with Salespeople in The Retail Setting (ITR) 

Lampiran 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas pre-test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .624 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 56.558 

df 21 

Sig. .000 

   

Anti-image Matrices 

  ITR1 ITR2 ITR3 ITR4 ITR5 ITR6 ITR7 

Anti-image Covariance ITR1 ,754 -,133 -,196 ,133 -,142 -,134 ,080 

ITR2 -,133 ,669 -,012 -,073 -,223 ,003 -,038 

ITR3 -,196 -,012 ,492 -,229 ,025 ,119 -,156 

ITR4 ,133 -,073 -,229 ,380 -,023 -,291 -,053 

ITR5 -,142 -,223 ,025 -,023 ,604 ,053 -,219 

ITR6 -,134 ,003 ,119 -,291 ,053 ,575 ,080 

ITR7 ,080 -,038 -,156 -,053 -,219 ,080 ,623 

Anti-image Correlation ITR1 .534a -,188 -,321 ,248 -,211 -,204 ,116 

ITR2 -,188 .793a -,021 -,144 -,351 ,004 -,058 

ITR3 -,321 -,021 .633a -,529 ,046 ,224 -,282 

ITR4 ,248 -,144 -,529 .553a -,048 -,623 -,109 

ITR5 -,211 -,351 ,046 -,048 .703a ,090 -,357 

ITR6 -,204 ,004 ,224 -,623 ,090 .440a ,133 

ITR7 ,116 -,058 -,282 -,109 -,357 ,133 .732a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

  

Component 

1 2 

ITR1 ,478 -,222 

ITR2 ,685 -,245 

ITR3 ,758 ,105 

ITR4 ,714 ,573 

ITR5 ,664 -,480 

ITR6 ,381 ,781 

ITR7 ,663 -,291 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.724 7 
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2. Parasocial Interaction in The Television Setting (PITS) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .791 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 47.589 

df 15 

Sig. .000 

 

Anti-image Matrices 

 PITS1 PITS2 PITS3 PITS4 PITS5 PITS6 

Anti-image Covariance PITS1 .536 -.095 -.138 -.225 -.034 .064 

PITS2 -.095 .503 -.198 -.119 -.089 .087 

PITS3 -.138 -.198 .494 .017 -.173 -.090 

PITS4 -.225 -.119 .017 .662 -.031 -.085 

PITS5 -.034 -.089 -.173 -.031 .698 .058 

PITS6 .064 .087 -.090 -.085 .058 .960 

Anti-image Correlation PITS1 .801a -.182 -.269 -.378 -.056 .089 

PITS2 -.182 .805a -.397 -.206 -.150 .125 

PITS3 -.269 -.397 .765a .030 -.294 -.131 

PITS4 -.378 -.206 .030 .783a -.045 -.106 

PITS5 -.056 -.150 -.294 -.045 .856a .071 

PITS6 .089 .125 -.131 -.106 .071 .293a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 Component 

1 2 

PITS1 .800 .016 

PITS2 .825 -.064 

PITS3 .811 .077 

PITS4 .680 .200 

PITS5 .680 -.105 

PITS6 -.089 .979 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

. 

  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.736 6 
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3. Impulse Buying Tendency in The Retail Setting (IBTRS) 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .675 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 28.683 

df 3 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 IBTRS1 IBTRS2 IBTRS3 

Anti-image Covariance IBTRS1 .464 -.267 -.239 

IBTRS2 -.267 .567 -.077 

IBTRS3 -.239 -.077 .626 

Anti-image Correlation IBTRS1 .627a -.521 -.443 

IBTRS2 -.521 .691a -.129 

IBTRS3 -.443 -.129 .733a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Component Matrixa 

 Component 

1 

IBTRS1 .895 

IBTRS2 .835 

IBTRS3 .809 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.802 3 
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4. Impulse Buying Tendency in The Television Setting (IBTTS) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .749 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 59.599 

df 3 

Sig. .000 

 

 

 

 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 

IBTTS1 .932 

IBTTS2 .903 

IBTTS3 .933 

Extraction Method: Principal 
Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

Anti-image Matrices 

 IBTTS1 IBTTS2 IBTTS3 

Anti-image Covariance IBTTS1 .279 -.112 -.167 

IBTTS2 -.112 .380 -.116 

IBTTS3 -.167 -.116 .276 

Anti-image Correlation IBTTS1 .722a -.345 -.600 

IBTTS2 -.345 .820a -.359 

IBTTS3 -.600 -.359 .719a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.913 3 
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Lampiran 3. Measuremet Model 
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Lampiran 4. Structural Model 
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Lampiran 5. Standardized Regression Weights – (Measurement Model) 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

Lampiran 5. Standardized Regression Weights – (Measurement Model) 

   
Estimate 

IBTTS1 <--- IBTTS ,894 

IBTTS2 <--- IBTTS ,823 

IBTTS3 <--- IBTTS ,902 

IBTRS1 <--- IBTRS ,834 

IBTRS2 <--- IBTRS ,855 

IBTRS3 <--- IBTRS ,719 

PITS1 <--- PITS ,711 

PITS2 <--- PITS ,752 

PITS3 <--- PITS ,611 

PITS4 <--- PITS ,694 

PITS5 <--- PITS ,675 

ITR1 <--- ITR ,739 

ITR2 <--- ITR ,793 

ITR3 <--- ITR ,726 

ITR4 <--- ITR ,679 

ITR5 <--- ITR ,671 

ITR6 <--- ITR ,728 

 

 Regression Weights 
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Lampiran 6. Regression Weights: (Group number 1 - Default model) – 

(Structual Model) 

 

  

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

PITS <--- ITR ,934 ,125 7,451 *** 
 

IBTRS <--- ITR 1,050 ,132 7,932 *** 
 

IBTTS <--- IBTRS ,233 ,105 2,225 ,026 
 

IBTTS <--- PITS ,871 ,153 5,682 *** 
 

IBTRS1 <--- IBTRS 1,000 
    

IBTRS2 <--- IBTRS 1,008 ,085 11,813 *** 
 

IBTRS3 <--- IBTRS ,808 ,087 9,311 *** 
 

IBTTS1 <--- IBTTS 1,000 
    

IBTTS2 <--- IBTTS ,866 ,064 13,443 *** 
 

IBTTS3 <--- IBTTS 1,014 ,064 15,741 *** 
 

PITS5 <--- PITS 1,000 
    

PITS4 <--- PITS 1,101 ,136 8,111 *** 
 

PITS3 <--- PITS ,870 ,120 7,225 *** 
 

PITS2 <--- PITS 1,138 ,137 8,296 *** 
 

PITS1 <--- PITS 1,166 ,151 7,745 *** 
 

ITR6 <--- ITR 1,000 
    

ITR5 <--- ITR 1,001 ,127 7,877 *** 
 

ITR4 <--- ITR ,960 ,119 8,094 *** 
 

ITR3 <--- ITR 1,033 ,121 8,530 *** 
 

ITR2 <--- ITR 1,430 ,158 9,056 *** 
 

ITR1 <--- ITR 1,301 ,152 8,568 *** 
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Lampiran 7. Model Fit Summary (Overall Model Fit) – (Structural Model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) Fit) 

Lampiran 7. Model Fit Summary (Overall Model Fit) – (Structural Model) 

Number of distinct sample moments: 153 

Number of distinct parameters to be estimated: 38 

Degrees of freedom (153 - 38): 115 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 397,663 

Degrees of freedom = 115 

Probability level = ,000 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 38 397,663 115 ,000 3,458 

Saturated model 153 ,000 0 
  

Independence model 17 1858,201 136 ,000 13,663 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,786 ,747 ,838 ,806 ,836 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,127 ,114 ,141 ,000 

Independence model ,289 ,277 ,300 ,000 
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(Company Clothing) - Owner & Business Strategy  

Marketing Communication and Public Relations at
THE DND EXECUTION Company Clothing
(Marketing Team - Business Strategy) 

Part of The Interns GENERATION_G  
as a brand ambassador (Nov'17 - April'18) 

Part of CREW "THE SOUNDS PROJECT"  
Presented By Urban GiGs  (Feb'18) 

Part of CREW & Tenant - JakClothJakarta Clothing Expo 

IBS
Ambassadors 

Pensi SMP
NEGERI 4 DEPOK

2008 - Present 

2017 - 2018 

2018 

2011- 2016

2011- 2016

2016 - Internship 

2017 - Internship 

Pensi SMAN 109
JAKARTA  

CIX TRACTION 

Panitia Buku
Tahunan - SMAN

109 JAKARTA
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FAIRUZ .S. RIZQULLAH  
P U B L I C  R E L A T I O N S  -  M A R K E T I N G  C O M M U N I C A T I O N   

C O N T A C T

A B O U T  M E  

Hi, please call me "Faye" I'm very
enthusiasts to help other people to achieve
something. I am a self-motivated,
responsible, honest individual and hard
working person. Have creative mind,
always up for new challenges.

ruzmo22@gmail.com

0819-3206-1234

Bella Cassa Residence Blok E8
No 17 - Depok.

Jakarta, 22 Februari 1996

SOCIAL MEDIA 

@fayerizq@farozfaroz

H O B B I E S  /  I N T E R E S T S  

L A N G U A G E S

P E R S O N A L I T Y

S O F T W A R E

O R H E R S  

Native Professional Working Proficiency

Able to work in team 
 

Able to get on well with everyone 
 

Good personality traits : 
Honest, Hardworking, Helpful,Diligent, 

Trustworthy,Loyal 
 

Beginner in Canva (Digital Application)  
and Active in Social Media 

 

Enthusiast about almost everything 
 

Listening Music 

Travelling  

Communicate
with People

Analyze Social
Media  

Fashion & Lifestyle 
Enthusiastic

Business

Indonesia  English 

MS. WORD  
MS.POWER POINT 
MS.EXCEL 
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