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ABSTRACT 

This study discusses about the factors that affect shopping online at Kaskus forum. This 
study uses the variables to be tested include consumer trust, ease of use, and price will 
affect the decision to shop online trading forum Kaskus.The objective of this research is to 
explain the effect of trust, Ease of use, and price on consumer purchase decision in the 
context of online shopping in Indonesia. 
 
 This research was conducted with descriptive research design. This research will 
explain the relevance of the construct of the research model. The research subjects are 
people in Jakarta who has buying online 3 times in Online Trading Forum Kaskus . Data 
were collected through a survey on the number of respondents who selected through 
purposive sampling technique, which has some screening questions to get the qualified 
results. This study used Spss 21 software. Validity and reliability of measurement used to 
measure the indicators proposed in this study. 
 
This research proves that the trust, ease of use and Price has positive effect on purchase 
decision online. 
 . 
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I.PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Intenet merupakan suatu jaringan yang mampu menjangkau penggunanya dimana 

saja, kapan saja dan bagi siapa saja. Melalui internet memungkinkan setiap penggunanya 

berkomunikasi secara global. Keberadaan internet memberikan beberapa manfaat bagi 

penggunanya. Salah satu pihak yang memanfaatkan keberadaan internet adalah pelaku 

bisnis. Potensi internet sebagai media pemasaran dan perdagangan telah banyak 

dibicarakan, khususnya oleh para pebisnis. Pembicaraan tersebut menghasilkan suatu 

pandangan mengenai perdagangan elektronik, khususnya perdagangan elektronik 

melalui internet. Sejak kemunculan teknologi internet, sekarang ini banyak bermunculan 

situs-situs online shopping, blog-blog online ataupun situs komunitas yang tidak hanya 

sebagai situs pertemanan tetapi juga menawarkan forum jual beli yang menyediakan 

segala pernak-pernik kebutuhan. 
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Di Indonesia sendiri memiliki forum terbesar yang terkenal yaitu Kaskus 

beralamat di www.Kaskus.co.id. Didirikan sejak 6 November 1999, Kaskus telah 

mengklain dirinya sebagai situs komunitas dunia maya terbesar di Indonesia. Pada 

mulanya, Kaskus didirikan oleh tiga orang pemuda bernama Andrew Darwis, Ronald, dan 

Budi. Mereka adalah mahasiswa asal Indonesia yang sedang belajar di Seattle Amerika 

Serikat. Tujuan awal situs ini adalah sebagai forum informal tempat mahasiswa Indonesia 

di luar negeri untuk berdiskusi segala sesuatu tentang Indonesia. Dewasa ini, pengguna 

Kaskus berkembang ke seluruh lapisan masyarakat termasuk pelajar, mahasiswa, 

dewasa, bekerja, tidak bekerja, baik pria maupun wanita. Didalam Kaskus, terdapat 2 

kategori utama yaitu forum, dan kategori jual beli. Kedua kategori tersebut sama-sama 

memegang peranan penting dalam perkembangan Kaskus sekarang ini. Melalui forum, 

member Kaskus bisa melakukan sharing mengenai hobby, diskusi, promo, berita, serta 

membahas topik yang sedang hangat di Indonesia. Melalui forum jual beli Kaskus, 

konsumen dapat memilih kategori jenis produk yang akan ditawarkannya. 

Kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan beraneka ragam menimbulkan 

peluang pagi pebisnis untuk menawarkan produk atau jasanya dengan memanfaatkan 

teknologi berbasis internet. Salah satu cara yang dilakukan pebisnis adalah dengan 

membuka online shop dalam media forum, salah satunya adalah forum jual beli Kaskus. 

Penggunaan online shop bagi masyarakat dewasa ini memberikan perubahan belanja 

yang semula harus berdesak-desakan di pasar menjadi satu hal yang baru dan praktis. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih jauh untuk mengetahui 

pengaruh kepercayaan konsumen, kemudahan, dan harga sehingga mendorong 

timbulnya keputusan pembelian secara online pada forum Kaskus. 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Definisi Pemasaran 
Marketing (pemasaran) merupakan salah satu kegiatan dalam perekonomian yang 

membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri adalah menentukan 

harga barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, 

pemasaran, dan konsumsi. Salah satu pengertian konsep pemasaran yang terpopuler dan 

banyak orang yang salah mendefinisikannya yaitu pemasaran selalu berpengaruh dengan 
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segala aktifitas yang berkaitan dengan penjualan atau sales. Namun inti dari pemasaran 

sebenarnya adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial 

dengan cara yang saling menguntungkan antara konsumen dan perusahaan (Kotler dan 

Keller, 2012). Hal ini disimpulkan berdasarkan dari pengertian pemasaran menurut 

American Maketing Association, yaitu suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses 

untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk 

mengelola pengaruh pelanggan dengan cara yang menguntungkan antara pelanggan 

dengan perusahaan (Kotler dan Keller, 2012). 

2.1.2 Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012) Perilaku konsumen adalah mempelajari cara 

individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, memakai serta memanfaatkan 

barang, jasa, gagasan atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat 

mereka. Menurut Sutisna (2001) ada dua alasan mengapa perilaku konsumen perlu 

dipelajari. Pertama, konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran. Mempelajari apa 

yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen pada saat ini merupakan hal yang sangat 

penting. Memahami konsumen akan menuntun pemasar pada kebijakan pemasaran yang 

tepat dan efisien. Kedua, perkembangan perdagangan pada saat ini menunjukkan bahwa 

lebih banyak produk yang ditawarkan daripada permintaan. Kelebihan penawaran ini 

menyebabkan banyaknya produk yang tidak terjual atau tidak dikonsumsi oleh konsumen. 

Kelebihan penawaran tersebut bisa disebabkan oleh faktor seperti kualitas barang tidak 

layak, tidak memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, atau memungkin juga karena 

konsumen tidak mengetahui keberadaan produk tersebut. 

2.1.3 Belanja Online 

Dengan adanya internet mempermudah aktivitas banyak orang. Salah 

satunya adalah berbelanja, Orang tak perlu lagi keluar rumah dan berbelanja di 

swalayan, supermarket, plaza, butik, ataupun pasar, Orang cukup duduk di depan  

komputer,  atau  malah  sekarang  bisa  lewat  ponsel,  memilih  dan memesan 

barang kesukaannya. Menurut Ollie (2008) Online   shopping   adalah   proses   di  

mana   konsumen   langsung membeli  barang  atau  jasa  dari  penjual  secara  

real-time,  tanpa  perantara layanan. 
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2.1.4 Kepercayaan 

Menurut McKnight, Kacmar, dan Choudry (2002) menyatakan bahwa 

kepercayaan dibangun sebelum pihak-pihak tertentu saling mengenal satu sama 

lain melalui interaksi atau transaksi. Dalam kaitannya dengan kepercayaan 

secara online, mengacu pada kepercayaan dalam lingkungan virtual. McKnight, 

et.all (2002) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dalam membangun 

kepercayaan ada 3 indikator yang dapat diukur, yakni: 

1. Benelovence (Trust Beliefs Benelovence) 

Indikator ini menjelaskan tentang bagaimana motivasi dan kepedulian sebuah 

vendor dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain. Dalam hal ini 

maka kepedulian penjual di forum jual beli Kaskus dapat berupa pemberian 

bantuan terhadap konsumennya apabila dibutuhkan. Contohnya mengenai 

kebutuhan pelanggan serta informasi mengenai spesifikasi produk yang akan 

dibeli.  

2. Integrity (Trusting Beliefs Integrity) 

Indikator ini menjelaskan tentang bagaimana sebuah vendor mempunyai nilai 

kejujuran dan pemenuhan janji kepada orang lain. Dalam hal ini nilai 

kejujuran penjual di forum jual bei Kaskus sangat diharapkan oleh setiap 

konsumennya. Contohnya nilai kejujuran terhadap kondisi fisik dari produk 

yang akan dijual serta bukti berupa foto stock barang, fisik bangunan toko 

(jika ada), dan testimonial dari konsumen sebelumnya. 

3. Competence (Trusting Beliefs Competence) 

Indikator ini menjelaskan tentang bagaimana cara yang dilakukan sebuah vendor 

memberikan trust kepada orang lain. Dalam hal ini penjual pada forum jual beli 

Kaskus memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi terhadap 

konsumennya. Contohnya pelayanan dalam menanggapi konsumen melalui 

kontak yang disediakan penjual serta keamanan berupa fasilitas RekBer 

(Rekening Bersama) guna menjamin keamanan dalam bertransaksi. 

2.1.5 Kemudahan 

Menurut Suhir, Suyadi, dan Riyadi (2014) menemukan bahwa persepsi 

kemudahan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Penelitian 
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tersebut menyatakan bahwa kemudahan dalam menggunakan situs e-commerce 

dapat berupa: 

1. Kemudahan berinteraksi 

Pada indikator ini menjelaskan bahwa dalam situs e-commerce, interaksi 

konsumen dengan vendor sangatlah penting. Interaksi ini dapat berupa kontak 

vendor, email, dan pesan singkat 

2. Kemudahan Bertransaksi 

Pada indikator ini menjelaskan bahwa vendor dalam situs e-commerce, 

memeberikan kemudahan dalam bertransaksi. Kemudahan ini dapat berupa 

pihak ketiga sebagai jasa transaksi dan fasilitas deposit dari situs yang 

menyediakan e-commerce 

3. Kemudahan memperoleh produk 

Pada indikator ini menjlaskan bahwa situs e-commerce, memberikan 

kemudahan dalam pencarian produk. Pencarian produk tersebut dapat 

dilakukan dengan cara menyediakan kategori dari berbagai kebutuhan 

konsumen 

4. Kemudahan untuk dipelajari 

Pada indikator ini situs e-commerce, memberikan kemudahan bagi konsumen 

untuk mempelajari fitur-fitur dan menu-menu yang ada pada situs e-commerce. 

Dengan adanya kemudahan mempelajari situs tersebut, secara langsung akan 

mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. 

5. Kemudahan untuk digunakan 

Pada indikator ini situs e-commerce, memberikan kemudahan bagi konsumen 

untuk mengakses kapan saja dan dimana saja. Cara tersebut dapat berupa 

pembaharuan halaman situs yang lebih menarik dan mudah dipelajari, serta 

meluncurkan aplikasi berbasis mobile yang dapat diakses pada smartphone. 

2.1.6 Harga 

Penelitian Purwati, Setiawan, dan Rohmawati, (2012), menemukan bahwa 

variabel harga mempunyai hubungan yang negatif dengan keputusan pembelian. Pada 

penelitian tersebut dijelaskan indikator dari variabel harga serta menjelaskan bahwa 

harga pada sudut pandang konsumen, yang dapat berupa: 
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1. Keterjangkauan harga 

Indikator tersebut menjelaskan bahwa, sebuah harga diharapkan sesuai dengan 

kemampuan ekonomi masyarakat untuk menjangkau lapisan masyarakat. 

2. Daya saing harga produk 

Indikator tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya sebuah perusahaan yang 

memiliki suatu produk akan berhasil bila suatu produk yang dibuatnya atau 

diciptakan memiliki sesuatu yang lebih dari yang pesaing sehingga harga yang 

melekat pada produk tersebut akan mempunyai nilai yang baik untuk konsumen 

3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

Indikator tersebut menjelaskan bahwa, harga seringkali menunjukkan kualitas 

merek dari suatu produk, dimana konsumen mempunyai anggapan bahwa harga 

yang mahal biasanya mempunyai kualitas yang baik, begitu juga sebaliknya 

4. Kesesuaian harga dengan manfaat 

Indikator tersebut menjelaskan bahwa, sebuah harga dapat dilihat dari kesesuaian 

antara suatu pengorbanan dari konsumen terhadap nilai yang diterimanya setelah 

melakukan pembelian, sehingga konsumen akan membentuk persepsi dari produk 

atau jasa. Apabila persepsi harga pada suatu produk dan mencakup pelayanan 

telah sesuai dengan harapan dan manfaat produk maka akan meningkatkan 

kepuasan. Sebaliknya apabila presepsi harga pada produk dan mencakup 

pelayanan tidak sesuai dengan harapan dan manfaat produk maka akan 

menimbulkan ketidakpuasan. 

2.1.7 Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (2007) terdapat indikator dari keputusan pembelian, yaitu: 

1. Tujuan dalam membeli sebuah produk 

Indikator ini menjelaskan bahwa, konsumen menetapkan tujuan pembelian 

dalam rangka memenuhi kebutuhannya 

2. Pemprosesan informasi untuk sampai ke pemilihan merek 

Indikator ini menjelaskan bahwa, konsumen mencari informasi atau referensi 

dari sumber yang ada untuk membantu konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian 

3. Kemantapan pada sebuah produk 
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Indikator ini menjelaskan bahwa, konsumen mampu memantapkan 

pilihaannya pada sebuah produk dibanding dengan produk lain. 

4. Memberikan rekomendasi kepada orang lain 

Indikator ini menjelaskan bahwa, konsumen melakukan rekomendasi kepada 

orang lain atas pilihan produk yang telah mereka ambil 

5. Melakukan pembelian ulang 

Indikator ini menjelaskan bahwa, seorang konsumen ingin melakukan 

pembelian ulang atas sebuah produk, dikarenakan konsumen merasa puas 

akan produk yang telah dipilih pada masa lalu 

2.2 Rerangka Konseptual 

2.2.1 Pengaruh Kepercayaan dengan Keputusan Pembelian Online 

Menurut McKnight (2002) mengemukakan bahwa dalam sebuah 

kepercayaan (trust) khususnya dalam e-commerce, terdapat 3 indikator 

terpenting yakni benevolence, integrity, dan competence. Masing-masing 

indikator tersebut mempunyai peranan penting bagi konsumen dalam mengukur 

vendor (penjual) online. Dalam penelitiannya McKnight (2002) menemukan 

bahwa dalam dunia e-commerce konsumen tidak memandang secara umum 

vendor seperti ketika berbelaja offline, melainkan melakukan penilaian yang lebih 

spesifik seperti kepercayaan (trust). Selain itu, penelitian dari McKnight (2002) 

juga mengemukakan bahwa ketiga indikator tersebut mempunyai hubungan yang 

sangat erat kaitanya dengan keyakinan konsumen dalam membeli secara online. 

Menurut Adityo (2011), Hasil yang didapat adalah kepercayaan (trust) 

berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku seseorang ketika melakukan 

suatu pembelian melalui online shop. Berdasarkan alasan tersebut dan penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini diusulkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 = Kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

2.2.2 Pengaruh Kemudahan dengan Keputusan pembelian Online 

Menurut Adityo (2010), Hasil yang didapat adalah kemudahan (ease of use) 

berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku seseorang ketika melakukan 

suatu pembelian melalui online shop. Dapat diartikan bahwa disini variabel 
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kemudahan (ease of use) dapat dijadikam variabel independen karena berperan 

besar dalam kaitanya dengan keputusan pembelian secara online. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan Ramayah dan Ignatius (2005), melakukan penelitian 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu terhadap pembelian 

online. dengan sampel sebanyak 150 staf lembaga publik pernah melakukan 

pembelian online, penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara 

persepsi kemudahaan penggunaan dengan minat menggunakan e-commerce. 

Pada penelitian Suhir,Suyadi, dan Riyadi, (2014), mengatakan bahwa presepsi 

kemudahan (ease of use) adalah salah satu faktor yang mendorong individu 

untuk berbelanja online. Selanjutnya penelitian tersebut mengkaji lebih dalam 

mengenai hubunganya dengan keputusan pembelian online, yang mendapatkan 

hasil bahwa presepsi kemudahan (ease of use) mempunyai dampak yang positif. 

Berdasarkan alasan tersebut dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka dalam penelitian ini diusulkan hipotesis sebagai berikut: 

H2 = Kemudahan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

2.2.3 Pengaruh Harga dengan Keputusan Pembelian Online 

Pada penelitian Purwati, Setiawan, dan Rohmawati, (2012), menemukan 

bahwa variabel harga mempunyai hubungan yang negatif dengan keputusan 

pembelian. Dalam penelitian tersebut dikatan bahwa kenaikan harga akan 

menyebabkan penurunan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya penelitian 

yang dilakukan oleh Murwatiningsih dan Apriliani (2013) yang menjelaskan harga 

diukur dari empat indikator, yaitu keterjangkauan harga, daya saing harga, 

kesesuaian harga dengan manfaat dan kesesuaian harga dengan kualitas. 

Dalam penelitian teresbut menjelaskan juga bahwa semakin tinggi harga akan 

mengakibatkan menurunnya keputusan pembelian online konsumen terhadap 

produk yang ditawarkan. Berdasarkan alasan tersebut dan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini diusulkan hipotesis sebagai 

berikut:  

H3 = Harga berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian 
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2.2.4 Rerangka Pemikiran 

Dalam  penelitian  ini  dapat  dibuat  suatu  kerangka  pemikiran  yang dapat  menjadi  

landasan  dalam  penulisan  ini  yang  pada  akhirnya  dapat diketahui   variabel   mana   

yang   paling   dominan   mempengaruhi   motif konsumen belanja online. Penelitian ini 

mencoba menganalisis seberapa besar  faktor-faktor tersebut mempengaruhi motif belanja 

online. Kerangka pikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam membuat penelitian ini, peneliti memilih situs Kaskus yang berfokus pada 

Forum Jual beli Kaskus. Kaskus awalnya bertujuan sebagai forum informal antar 

mahasiswa Indonesia di luar negeri. Situs ini dikelola oleh PT. Darta Media Indonesia. 

Anggotanya, yang berjumlah lebih dari 7.800.000 member per November 2014, tidak 

hanya berdomisili di Indonesia namun tersebar juga hingga negara lainnya. Pengguna 

Kaskus umumnya berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa. Kaskus 

mempunyai jumlah page per view lebih dari 800 juta setiap bulannya. Salah satu forum 

yang banyak dikunjungi adalah forum jual beli. Forum jual beli Kaskus tidak hanya terdiri 

dari toko-toko online yang menawarkan produknya, melainkan juga banyak dari anggota 

individu lainnya. 

H1 

H2 

H3 

Gambar 2. 1 Rerangka Pemikiran 
Sumber : Konsep yang dikembangkan dalam penelitian  
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3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan 

mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya (Maholtra, 

2010). Pada penelitian ini akan mengungkap keterkaitan variabel kepercayaan, 

kemudahan, dan harga terhadap keputusan pembelian online. Desain penelitian dalam 

penelitian ini adalah penelitian cross sectional yaitu rancangan riset yang terdiri dari 

pengumpulan informasi mengenai sampel tertentu dari elemen populasi yang hanya 

dilakukan satu kali dan cross sectional yang dipilih adalah single cross-sectional dimana 

suatu sampel responden diambil dari populasi sasaran dan informasi diperoleh dari 

sampel tersebut hanya satu kali (Malhotra, 2010). 

3.3 Sampel Penelitian 

 Pada penelitian ini, menggunakan sampel sebesar 100 responden sesuai dengan 

penentuan jumlah sampel menurut Hair et.all (2008). Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode kuantitatif yang akan menggambarkan pengaruh 

kepercayaan, kemudahan dan harga terhadap keputusan pembelian secara online dalam 

forum jual beli Kaskus. Data yang terkumpul akan diolah menggunakan program statistik 

SPSS 21 

3.4 Operasionalisasi Variabel 

 Pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang 

diadopsi berdasarkan kuesioner dalam penelitian sebelumnya dalam bentuk skala likert. 

Masing-masing item pernyataan mempunyai 5 tingkat pengukuran mulai dari sangat tidak 

setuju (1) sampai dengan sangat setuju (5). Kuesioner pada penelitian ini dirancang 

berdasarkan variabel penelitian yang mencakup kepercayaan, kemudahan, harga dan 

keputusan pembelian online. 

3.5 Metode Pengolahan Data 

 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model hubungan atau 

pengaruh untuk menguji hipotesis yang diajukan, berdasarkan data yang didapat melalui 

kuesioner. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software SPSS 21. 

IV. Analisis dan Pembahasan 
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4.1 Uji Validitas 

Tabel 4. 1 Uji Validitas 

Variable KMO Indikator 
Nilai Analisis 

faktor 
Kriteria 

Kepercayaan 
(X1) 

0.810 1. Saya merasa penjual di forum jual beli 
kaskus memberikan bantuan kepada 
konsumennya 

0.821 Valid 

2. Saya merasa penjual di forum jual beli 
Kaskus peduli dengan kesejahteraan 
konsumennya, tidak diri sendiri 

0.844 Valid 

3. Saya merasa penjual di forum jual beli 
Kaskus memiliki nilai kejujuran 

0.763 Valid 

4. Saya merasa penjual di forum jual beli 
kaskus selalu komitmen terhadap 
konsumennya 

0.756 Valid 

5. Saya merasa penjual di forum jual beli 
Kaskus berkompeten dalam berjualan 

0.841 Valid 

6. Saya merasa penjual di forum jual beli 
Kaskus memeberikan solusi terbaik bagi 
konsumen 

0.747 Valid 

Kemudahan 
(X2) 

0.846 1. Saya merasa mudah dalam berinteraksi 
dengan penjual di forum jual beli Kaskus 

0.699 Valid 

2. Saya merasa cara pembayaran pada forum 
jual beli Kaskus fleksibel 

0.799 Valid 

3. Saya merasa mudah untuk mencari produk 
yang sesuai dengan kebutuhan yang saya 
inginkan 

0.842 Valid 

4. Saya merasa mudah dalam mempelajari  
forum jual beli kaskus untuk berbelanja 

0.890 Valid 

5. Saya merasa mudah mengakses forum jual 
beli kaskus 

0.857 Valid 

Harga 
(X3) 

0.771 1. Saya merasa harga produk pada forum jual 
beli Kaskus adalah murah 

0.771 Valid 

2. Saya merasa harga produk di forum jual beli 
Kaskus mampu bersaing dengan toko online 
lainnya 

0.852 Valid 

3. Saya merasa harga produk  pada forum jual 
beli kaskus sesuai dengan kualitasnya 

0.870 Valid 

4. Saya merasa harga produk pada forum jual 
beli Kaskus mampu memenuhi kebutuhan 
saya 

0.832 Valid 

Keputusan 
Pembelian 
(Y) 

0.858 1. Dengan saya berbelanja di forum jual beli 
kaskus, dapat memenuhi kebutuhan yang 
saya inginkan 

0.824 Valid 

2. Sebelum saya berbelanja di forum jual beli 
Kaskus, saya mencari informasi produk 

0.614 Valid 
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terlebih dahulu 
3. Saya merasa yakin untuk berbelanja di forum 

jual beli kaskus 
0.891 Valid 

4. Saya akan merekomendasikan orang lain 
untuk berbelanja di forum jual beli kaskus 

0.898 Valid 

5. Saya merasa puas berbelanja di forum jual 
beli kaskus, dan akan berbelanja kembali di 
forum jual beli kaskus 

0.913 Valid 

Sumber: Data Diolah Peneliti 

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner melalui 20 butir pernyataan 

mengenai  kepercayaan (6 pernyataan), kemudahan (5 pernyataan), harga (4 

pernyataan), serta variabel dependen yakni keputusan pembelian (5 pernyataan) semua 

pertanyaan telah dinyatakan valid (nilai analisis faktor lebih dari 0,5). 

4.2 Uji Reliabilitas 

Tabel 4. 2 Uji Reliabilitas 

Variable Jumlah Pertanyaan Cronbach's Alpha Kriteria 

Kepercayaan (X1) 6 0.884 Reliabel 
Kemudahan (X2) 5 0.876 Reliabel 
Harga (X3) 4 0.851 Reliabel 
Keputusan pembelian (Y) 5 0.887 Reliabel 

Sumber: Data Diolah Peneliti 

Berdasarkan perhitungan yang didapatkan pada tabel diatas untuk kepercayaan, 

kemudahan, harga serta variabel dependen yakni keputusan pembelian dapat 

menjelaskan bahwa setiap pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing 

variabel adalah konsisten dan variabel dapat dihandalkan (reliable) dikarenakan secara 

keseluruhan memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,6. 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Multikoliniearitas 

Tabel 4. 3 Uji Multikoliniearitas 

 

 

Sumber: Data Diolah Peneliti 

Analisis Pengaruh..., Akhmad Nurzain, Ma.-IBS, 2015



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan penelitian ini bebas dari gejala 

multikolinearitas. Semua variabel independen memiliki nilai VIF lebih kecil dari 4 (Ghozali, 

2011). Selain itu, nilai tolerance setiap variabel independen lebih besar dari 0.1. Dengan 

demikian tidak ada multikolinearitas dalam model regresi ini. 

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4. 4 Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 
Berdasarkan uji Glejser pada tabel yang telah diolah penulis, dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada Heteroskedastisitas dalam regresi. Hal ini terlihat dari probabilitas 

siginifikansinya di atas 0.05. sehingga tidak satupun variabel independen yang signifikan 

secara statistik mempengaruhi variabel dependen lain absolut residual. Maka analisis 

regresi pada penelitian ini dapat dilanjutkan. 

4.3.3 Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4. 5 Analisis Regresi Berganda 

Pada angka yang ditampilkan pada tabel 4.5, dapat kita jabarkan bahwa model 

regresi untuk penelitian kali ini adalah: 

Y = -1.043 + 0.284X1 + 0.290X2 + 0.561X3 

Sumber: Data Diolah Peneliti 

Sumber: Data Diolah Peneliti 
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Sehingga dengan persamaan tersebut dapat di interpretasikan sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar -1.043 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap 

konstan, maka rata-rata keputusan pembelian konsumen (PD) adalah sebesar -

1.043 

2. Koefisien regresi variabel Kepercayaan (X1) sebesar 0.284 artinya jika variabel 

Kepercayaan mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan variabel lainnya ( 

kemudahan dan harga) nilainya adalah tetap (tidak berubah, maka kepercayaan 

kosumen akan bertambah sebesar 0.284 

3.  Koefisien regresi variabel Kemudahaan (X2) sebesar 0.290 artinya jika variabel 

Kemudahan mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan variabel lainnya ( 

kepercayaan dan harga) nilainya adalah tetap (tidak berubah, maka kepercayaan 

kosumen akan bertambah sebesar 0.290 

4. Koefisien regresi variabel Harga (X3) sebesar 0.561 artinya jika variabel Harga 

mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan variabel lainnya (kepercayaan dan 

kemudahan) nilainya adalah tetap (tidak berubah, maka kepercayaan kosumen 

akan bertambah sebesar 0.561 

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Tabel 4. 6 Uji t 

 

 

 

 

 

4.4.1.1 Analisis Uji t Kepercayaan 

Berdasarkan hasil uji t bahwa nilai Sig. dari variabel Kepercayaan (X1_KEP)  

sebesar 0,000> 0,05. Sesuai kriteria dari penilaian hipotesis, nilai tersebut lebih kecil dari 

0,05. Sehingga dapat dikatakan H1 diterima yang artinya variabel kepercayaan 

Sumber: Data Diolah Peneliti 
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berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian konsumen pada Forum 

Jual Beli Kaskus. Hal ini sejalan dengan penelitian menurut Adityo (2011), Hasil yang 

didapat adalah kepercayaan (trust) berpengaruh signifikan positif terhadap perilaku 

seseorang ketika melakukan suatu pembelian melalui online shop. 

4.4.1.2 Analisis Uji t Kemudahan 

Berdasarkan hasil uji t bahwa nilai Sig. dari variabel Kemudahan (ease of use) 

(X2_KEM) sebesar 0,000> 0,05. Sesuai kriteria dari penilaian hipotesis, nilai tersebut 

lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan H2 diterima yang artinya variabel 

kemudahan berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian pada Forum 

Jual Beli Kaskus. Pada penelitian ini menunjukan bahwa kepercayaan mempunyai 

hubungan yang positif dan signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Suhir,Suyadi, dan Riyadi, (2014), mengatakan bahwa presepsi kemudahan (ease of use) 

adalah salah satu faktor yang mendorong individu untuk berbelanja online dan juga 

mempunyai dampak yang positif pada keputusan pembelian 

4.4.1.3 Analisis Uji t Harga 

Berdasarkan hasil uji t bahwa nilai Sig. dari variabel Harga  (X3_HAR) sebesar 

0,000> 0,05. Sesuai kriteria dari penilaian hipotesis, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga dapat dikatakan H3 ditolak yang artinya variabel harga berpengaruh secara 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian konsumen pada Forum Jual Beli Kaskus. Pada 

penelitian ini menunjukan bahwa Harga mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. 

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwati, Setiawan, dan 

Rohmawati, (2012), bahwa variabel harga mempunyai hubungan yang negatif dengan 

keputusan pembelian. 

4.4.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4. 7 Koefisien Determinasi R
2 

 

  

Sumber: Data Diolah Peneliti 
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Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Adjusted R Square 0.853 yang artinya 

kontribusi Kepercayaan, kemudahan, dan harga berpengaruh terhadap Keputusan 

pembelian konsumen sebesar 85,3% sedangkan sisanya (14,7%) dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diungkapkan dalam penelitian ini. 

V. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier 

dapat menunjukkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian online adalah positif 

dan signifikan terbukti dalam penelitian ini 

2. Pengaruh kemudahan terhadap keputusan pembelian online adalah positif 

dan signifikan terbukti dalam penelitian ini 

3. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian adalah positif dan 

signifikan terbukti dalam penelitian ini, hasil ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu yang mengungkapkan bahwa harga berpengaruh negatif 

terhadap keputusan pembelian 

5.2 Saran 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga masih memerlukan 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa 

saran yang mungkin dapat diberikan untuk Kaskus dan untuk penelitian selanjutnya yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kaskus selaku penyedia situs  forum online perlu menyadari bahwa dalam 

Forum Jual Beli, nilai kepercayaan sangatlah penting. Pada rata-rata jawaban 

kuesioner yang telah peneliti olah menghasilkan indikator yang perlu 

ditingkatkan dalam hal kepercayaan yakni nilai kejujuran penjual kepada 

konsumen. Berdasarkan hal tersebut, perlu diperhatikan kembali mengenai 

detail dari penjual, dengan cara mencantumkan identitas penjual yang jelas 

seperti nama, alamat, dan nomer telepon yang jelas. Apabila calon penjual 

tidak mengisi data tersebut maka pihak moderator berhak menutup halaman 
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jualan dan si penjual, dan di cantumkan namanya dalam daftar hitam (blacklist) 

di Forum Jual Beli. 

2. Kaskus selaku penyedia situs  forum online perlu menyadari bahwa dalam 

Forum Jual Beli, nilai kemudahan sangatlah penting. Pada rata-rata jawaban 

kuesioner yang telah peneliti olah menghasilkan indikator yang perlu 

ditingkatkan dalam hal kemudahan yakni kemudahan dalam berinteraksi 

dengan penjual kepada konsumen. Berdasarkan hal tersebut perlu diperhatikan 

kembali mengenai detail dari tampilan halaman penjual seperti gambar barang, 

nomer kontak, dan lokasi penjual. Hal tersebut guna memfasilitasi penjual 

dalam memberikan informasinya dan juga mempermudah pembeli untuk 

melihat informasi secara lebih detil mengenai penjual. 

3. Untuk Penelitian selanjutnya, objek penelitian juga dapat diambil dari toko 

online lainnya seperti Lazada.co.id, olx.co.id, bukalapak.com. Hal tersebut 

disarankan guna mencari tahu lebih dalam mengenai kesan konsumen seperti 

kepercayaan, kemudahan dan harga yang berbeda. Selain itu, keberagaman 

objek penelitian akan memperkaya ilmu disiplin marketing dan dapat 

memberikan sumbangan strategi baru bagi industri informasi dan teknologi 

yang sedang berkembang di Indonesia. 
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