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ABSTRACT  

 

The objective of this research is to discover the significant effect both simultaneously 

and partially from the influence of convenience, product, the perceived price, and trust 

to the consumer purchase intention in online sales of goods experience on facebook. 

Populations of this research are Jakarta people aged 15-50 who know that there is a 

sale clothing online on Facebook. The samples are obtained by using non-probability 

sampling method. As a result, from the Jakarta people, 100 people are used as the 

samples of this study. The statistic method used is double linear regression with initial 

test used is a test of normality, multiple regression analysis and classical assumption 

test. Hypothesis testing used t-statistics and F-statistics with 5% level of significant. 

The result of this research indicates that simultaneously, convenience and product do 

not have a significant impact on the consumer intention in online sales of goods 

experience on Facebook. Perceived price and trust have a significant impact on the 

consumer intention in online sales of goods experience on Facebook 

 

Keywords: Convenience, product, perceived price, trust, consumer purchase intention, 

shopping online, experience goods. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada abad ke dua puluh satu ini, diharapkan segala sesuatu dapat berjalan dengan 

cepat sesuai dengan kebutuhan dunia.  Demikian juga halnya dengan pemasaran, 

diharapkan mampu memberikan reaksi yang cepat sesuai dengan permintaan konsumen. 

Hal ini dimungkinkan dengan adanya perkembangan teknologi yang tidak pernah 

terpikirkan sebelumnya yang dikenal dengan nama internet. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2008) internet atau Interconnection Networking merupakan jaringan 

komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer 

yang terorganisasi diseluruh dunia melalui telepon atau satelit. Internet telah merubah 

perilaku dan cara pandang orang terhadap berbagai aspek kehidupan serta menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, muncul 

berbagai istilah baru dalam bidang perdagangan dan bisnis seperti e-commerce, e-

bussiness, e-trading, e-banking, dan lain-lain. 

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, sifat pemasaran pun 

berubah, dari yang bersifat tradisional ke pemasaran yang bersifat teknologi dan global. 

Internet memungkinkan pemasar untuk melayani kebutuhan konsumen dengan cepat, 

tidak hanya di pasar lokal tetapi juga di pasar international selama 24 jam dan di mana 

saja konsumen berada. Berdasarkan perhitungan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) (2009) terdapat sekitar 25 juta pengguna internet di Indonesia per 

Januari 2009 dan akan terus meningkat sekitar 25 persen setiap tahunnya (Moechtar, 

2009). Meningkatnya jumlah pengguna internet,  membuka peluang bagi pemasar di 

Indonesia untuk melakukan e-commerce (electronic commerce). E-commerce 
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menggambarkan suatu varietas luas dari perangkat lunak atau sistem komputer 

elektronik, seperti pengiriman pesanan pembelian kepada pemasok melalu electronic 

data interchange (EDI); penggunaan faks dan e-mail untuk melakukan transaksi; 

penggunaan ATM; kartu pintar untuk memudahkan pembayaran dan mendapatkan uang 

tunai secara digital; penggunaan internet dan layanan online (Kotler, 2000). Dewasa ini 

sudah banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan layanan belanja online 

melalui e-commerce.  

Manfaat utama belanja secara online diantaranya memberikan kemudahan bagi 

konsumen untuk berbelanja setiap saat tanpa harus berpindah tempat, mengorbankan 

banyak waktu dan biaya yang kemudian lebih dikenal dengan convenience (Javernpaa & 

Todd, 1997).  Pada era globalisasi ini semua dituntut untuk cepat dan praktis. Dengan 

tingkat kemacetan dan kesibukan masyarakat Jakarta yang tinggi, berbelanja secara 

online merupakan fenomena baru dari perilaku masyarakat modern yang efisien dan 

efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Karena itulah faktor convenience 

atau kenyamanan menjadi alasan utama konsumen melakukan pembelian secara online. 

Konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Pada saat 

yang bersamaan konsumen dapat membandingkan kuantitas dan kualitas produk yang 

diinginkan dengan mencari informasi tanpa harus berpindah tempat, cukup dengan 

memanfaatkan media internet. 

Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam 

marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa 

memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumennya (Kotler, 2001). Oleh karena itu, 

produk merupakan obyek utama dalam sebuah perdagangan.  Produk yang ditawarkan 

dapat berupa barang, jasa, kegiatan, sampai dengan ide atau gagasan. Konsumen akan 

membeli produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Oleh karena itu, pemasar 
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harus teliti dalam melihat peluang dan perilaku dari konsumen. Terutama dalam 

transaksi e-commerce, dimana konsumen tidak dapat menyentuh dan merasakan produk 

yang diinginkan secara langsung seperti di toko fisik. 

Ketika konsumen sudah menentukan produk yang dapat memenuhi 

kebutuhannya, maka mereka akan melakukan analisis berikutnya yaitu harga. Harga 

akan menentukan kualitas dari sebuah produk, tetapi biasanya konsumen yang pandai 

akan mencari produk berkualitas baik dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, 

harga secara langsung turut menentukan keputusan pembelian konsumen. Waktu yang 

digunakan untuk proses pencarian harga pada produk yang ditawarkan toko offline akan 

lebih lama daripada produk yang ditawarkan secara online. Sejatinya, persaingan harga 

akan semakin ketat dengan berkembangnya pemasaran e-commerce. 

E-commerce akan menjadi lambat jika konsumen bersikeras mendapatkan barang 

yang baik sebelum membayar sedangkan produsen ingin mendapatkan uang sebelum 

proses pengiriman barang. Kedua hal ini tidak semuanya dapat diverifikasi sebelum 

transaksi berlangsung sehingga resiko akan selalu ada. Dalam hal ini yang dibutuhkan 

hanyalah membangun dan menjaga kepercayaan diantara konsumen dan produsen. 

Kepercayaan merupakan konsep dengan dua komponen, akurasi dan reliabilitas 

yang menggabungkan sikap dengan karakteristik lain. Sejumlah penelitian menekankan 

pentingnya bersikap jujur. Dalam tradisi idealis, iman dan harapan positif adalah kunci 

kepercayaan dan kerjasama. Optimis atau janji-janji menyesatkan akan menipu dan 

mengecewakan konsumen, membuatnya curiga, sedangkan keahlian dari mitra yang 

terpercaya akan lebih meningkatkan kerjasama. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan 

merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kerjasama. (Tullberg, 2008). 

Sebelum konsumen menentukan produk apa yang akan dibeli, terlebih dahulu 

mereka akan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Proses pencarian informasi 
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tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dan kendala lainnya yang mungkin 

dihadapi. Setelah itu mereka akan menentukan apakah menyukai dan berminat 

melakukan pembelian terhadap produk tersebut atau tidak. Biasanya minat beli 

didasarkan pada faktor-faktor tertentu yang kemudian akan berubah menjadi perilaku 

pembelian.  

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti apakah 

convenience, produk, persepsi harga dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods yang saat ini sedang menjadi 

fenomena baru di kehidupan masyarakat modern.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut  

pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh convenience terhadap minat beli konsumen pada penjualan 

online experience goods di Facebook. 

2. Bagaimana pengaruh produk terhadap minat beli konsumen pada penjualan 

online experience goods di Facebook. 

3. Bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap minat beli konsumen pada 

penjualan online experience goods di Facebook. 

4. Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada penjualan 

online experience goods di Facebook. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh convenience, 

produk, persepsi harga dan kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada penjualan 

online experience goods. Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Convenience terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh produk terhadap minat beli konsumen 

pada penjualan online experience goods di Facebook. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian  

1. Kajian pada penelitian ini difokuskan hanya pada pengaruh convenience, produk, 

persepsi harga, dan kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada penjualan 

online experience goods. Penelitian ini juga dibatasi hanya untuk keinginan atau 

minat membeli saja.  

2. Responden pada penelitian ini adalah masyarakat Jakarta yang berusia 15 tahun - 

50 tahun yang mengetahui bahwa ada penjualan pakaian secara online di 

Facebook. Alasan dipilihnya rentang usia tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 

tentang persentase usia pengguna internet di Indonesia. 
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Tabel 1.1 

Persentase Usia Pengguna Internet di Indonesia 

Usia Persentase 

15 – 29 tahun 64 % 

20 – 24 tahun 42 % 

25 – 29 tahun 28 % 

30 – 34 tahun 16 % 

40 – 44 tahun 12 % 

45 – 50 tahun 5 % 

Sumber : Survey Yahoo!-TNS 

 

Dari hasil survei yang dilakukan oleh Yahoo!-TNS (2009) tersebut, dapat dilihat 

bahwa sebagian besar pengguna internet di Indonesia adalah generasi muda 

(64%) antara usia 15 tahun sampai 29 tahun. Sedangkan untuk usia diatas 40 

tahun hanya sebesar 17%.  

3. Dalam menganalisis minat beli konsumen terhadap penjualan online experience 

goods, peneliti memfokuskan objek penelitian pada jejaring sosial Facebook. 

Dipilihnya Facebook karena jumlah penggunanya yang sangat banyak dari anak 

kecil sampai orang tua. Selama setahun (Juli 2008-Juli 2009) jumlah pengguna 

Facebook di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 2997.3% (Burcher, 

2009). Facebook sudah menjadi media sosialisasi global yang dimanfaatkan 

berbagai orang di dunia untuk bersosialisasi bahkan berbisnis. Saat ini semakin 

banyak pemasar yang memanfaatkan media ini untuk berbisnis. Oleh karena itu, 

penelitian difokuskan pada penjualan online experience goods di Facebook. 
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4. Pada penelitian ini kategori experience goods difokuskan pada produk pakaian. 

Alasan dipilihnya produk tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 tentang persentase 

perbandingan tipe produk yang paling sering dibeli melalui internet di Indonesia 

dan di Asia Pasific menurut AC Nielsen (2008). 

 

Tabel 1.2   

Tipe produk yang paling sering dibeli melalui internet 

No. Tipe Produk Indonesia Asia Pasific 

1. Tiket pesawat 40 % 24 % 

2. Buku 37 % 46 % 

3. Pakaian 21 % 38 % 

4. Elektronik 21 % 22 % 

5. Lainnya 22 % 18 % 

          Sumber : AC. Nielsen 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa konsumen Indonesia paling 

banyak melakukan belanja online untuk pembelian tiket pesawat (40%) dan buku 

(37%), dan diikuti dengan belanja pakaian dan elektronik secara online (masing-

masing 21%). Dari ke empat jenis produk ini, tiga diantaranya yaitu tiket 

pesawat, buku, dan elektronik merupakan kategori search goods, yaitu jenis 

produk yang dapat dievaluasi melalui informasi eksternal yang disediakan oleh 

pemasar sebelum proses pembelian, sehingga tidak membutuhkan keterlibatan 

konsumen secara langsung (Nelson, 1974). Sedangkan pakaian merupakan 
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experience goods, yaitu jenis produk yang kelengkapan atribut produknya hanya 

dapat diketahui dengan pengalaman langsung dan pencarian informasi secara 

langsung (Nelson, 1974). Secara teoritis, dalam transaksi e-commerce konsumen 

akan lebih tertarik membeli produk-produk dengan kategori search goods karena 

tingkat kepastiannya lebih tinggi. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi 

dan konsep pemasaran saat ini, produk seperti pakaian pun banyak diminati para 

pembeli online di Indonesia (21%), bahkan di Asia Pasific sebesar 38% 

mengalahkan pembelian tiket pesawat. Pada pertengahan Mei 2009 pengguna 

ebay di Indonesia meningkat 52% dengan kategori barang yang paling sering 

diperdagangkan  meliputi kategori perhiasan, pakaian, aksesori, serta rumah 

(Malik, 2010). 

Analisis tersebut, menerangkan bahwa tingkat kepercayaan konsumen 

online terhadap pembelian produk-produk experience goods saat ini mulai 

meningkat. Oleh karena itu, pada penelitian ini kategori experience goods 

difokuskan hanya pada produk pakaian saja. 

5. Penelitian dilakukan dalam lingkup wilayah DKI Jakarta. Area ini dipilih karena 

kecenderungan belanja online dipengaruhi oleh kemampuan mengakses internet 

dan penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari, yang banyak dilakukan 

oleh konsumen di kota-kota besar. Peneliti berdomisili di wilayah DKI Jakarta 

yang juga merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan pengguna 

internet yang cukup banyak dan aktif. Dari data yang dilansir TSN Indonesia dan 

Yahoo!, Jakarta tetap menjadi kota dengan pengguna internet terbesar di 

Indonesia, sekitar 6,7 juta dari 8,79 juta penduduknya (tribun timur, 2010). Oleh 

karena itu, menjadi pertimbangan peneliti untuk fokus pada wilayah penelitian 

DKI Jakarta saja.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Adapun manfaat penelitian bagi akademisi antara lain sebagai bahan 

wacana maupun wawasan pengetahuan mengenai pengaruh convenience, 

produk, persepsi harga dan kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada 

penjualan online experience goods di Facebook, khususnya produk pakaian. 

Model penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan model 

penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. 

 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian mengenai pengaruh convenience, produk, persepsi harga dan 

kepercayaan terhadap minat beli konsumen pada penjualan online experience 

goods di Facebook dapat dijadikan acuan dalam menentukan dan menyusun 

strategi pemasaran yang tepat bagi para pelaku usaha online khususnya pada 

penjualan pakaian online di Facebook. Diharapkan para pelaku usaha dapat 

bersaing lebih baik lagi serta dapat memajukan dunia usaha di Indonesia 

melalui bisnis pakaian online melalui Facebook. 

 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai bentuk implementasi dari pembelajaran tentang 

teori dan praktek pemasaran di lapangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada bidang pemasaran. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

1.6.1  BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan penjelasan singkat mengenai permasalahan secara umum, 

permasalahan yang akan diangkat, serta tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan 

dilakukan. 

 

1.6.2 BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, memaparkan penelitian 

yang telah dilakukan, kerangka pemikiran yang dibentuk, serta hipotesis yang akan 

diajukan sebagai dasar utama penelitian. 

 

1.6.3 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan metode penelitian yang akan digunakan, yakni alat analisis, 

jangka waktu pengumpulan data penetapan sampel, tehnik pengumpulan data serta 

tehnik pengolahan data yang akan dilakukan pada penelitian ini.    

 

1.6.4 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Menguraikan gambaran objek penelitian, yaitu profil dari responden di DKI 

Jakarta yang akan dijadikan objek penelitian, serta analisis terhadap data yang diolah. 

Pada akhir bab, hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan hipotesis dan kemudian 

dibandingkan dengan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

1.6.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Memaparkan keseluruhan isi dari penelitian beserta hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini dan membuat kesimpulan serta saran bagi penulis maupun objek penelitian. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1        Tinjauan Pustaka  

2.1.1     Perilaku Konsumen 

Schiffman dan Kanuk (1994) menjelaskan, perilaku konsumen merupakan 

perilaku seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan 

menyatakan produk dan jasa yang konsumen harapkan untuk memuaskan kebutuhan. 

Perilaku konsumen adalah interaksi dinamis antara pengaruh kognisi (pikiran), 

perilaku, dan kejadian di sekitar konsumen, di mana konsumen melakukan aspek 

pertukaran dalam hidup mereka (Peter dan Olson, 2005). Dengan kata lain perilaku 

konsumen mencakup pikiran dan perasaan dari pengalaman manusia dan tindakan yang 

mereka tampilkan dalam proses konsumsi. Selain itu, adapula hal-hal di lingkungan yang 

mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan konsumen, seperti pendapat orang lain,  

iklan yang ditampilkan,dan lain sebagainya. 

Perilaku konsumen merupakan suatu hal yang dinamis, karena pikiran, 

perasaan, dan tindakan dari konsumen senantiasa berubah. Seperti perkembangan 

teknologi internet yang merupakan perubahan lingkungan berhasil merubah cara 

konsumen dalam mencari informasi mengenai suatu produk atau jasa sebelum 

melakukan keputusan pembelian. 

Kedinamisan perilaku konsumen ini menyebabkan strategi yang digunakan pada 

suatu waktu atau pasar mungkin akan gagal jika diterapkan pada waktu yang berbeda 

dan di pasar yang berbeda. Selain itu siklus hidup produk yang lebih cepat menuntut 

perusahaan untuk terus berinovasi agar tercipta nilai yang superior di mata konsumen. 

Pemasar harus bisa membaca kebutuhan dan keinginan pasar saat ini, produk dan merek 
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apa yang dianggap berarti oleh konsumen, hal-hal apa saja yang diperhatikan konsumen 

dalam menggunakan suatu produk, serta hal-hal yang mempengaruhi konsumen dalam 

membeli dan mengkonsumsi suatu produk atau merek tersebut. Hal ini dilakukan agar 

pemasar dapat mengetahui bagaimana cara memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta menciptakan nilai atas produknya. 

Menurut Kotler (1997) perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya : 

1. Faktor Kebudayaan 

a. Budaya 

Budaya adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling 

mendasar. Jika makhluk yang lebih rendah perilakunya sebagian besar diatur oleh 

naluri, maka perilaku manusia sebagian besar adalah dipelajari. 

b. Sub Budaya 

Sub budaya mempunyai kelompok-kelompok sub budaya yang lebih kecil yang 

merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Ada 

empat macam sub budaya yaitu kelompok kebangsaan, kelompok keagamaan, 

kelompok ras dan wilayah geografis. 

c. Kelas Sosial 

Kelas sosial adalah kelompok dalam masyarakat, dimana setiap kelompok 

cenderung memiliki nilai, minat dan tingkah laku yang sama. 

2. Faktor Sosial 

a. Kelompok Referensi 

Kelompok referensi adalah kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh 

langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. 

b. Keluarga 
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Anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku 

pembeli. 

c. Peranan dan Status 

Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat dijelaskan dalam pengertian 

peranan dan status. Setiap peranan membawa satu status yang mencerminkan 

penghargaan umum oleh masyarakatnya. 

3. Faktor Pribadi 

a. Usia dan Tahap Daur Hidup 

Pembelian seseorang terhadap barang dan jasa akan berubah-ubah selama 

hidupnya. Demikian halnya dengan selera seseorang berhubungan dengan 

usianya. 

b. Pekerjaan 

Dengan adanya kelompok-kelompok pekerjaan, perusahaan dapat memproduksi 

produk sesuai dengan kebutuhan kelompok pekerjaan tertentu. 

c. Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang dapat 

berpengaruh terhadap pilihan produk. 

d. Gaya Hidup 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang turut menentukan 

perilaku pembelian. 

e. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian adalah ciri-ciri psikologis yang membedakan setiap orang sedangkan 

konsep diri lebih kearah citra diri. 
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4. Faktor Psikologis 

a. Motivasi 

Motivasi adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat mendesak untuk mengarah 

seseorang agar dapat mencari pemuasan terhadap kebutuhan itu. 

b. Persepsi 

Seseorang yang termotivasi siap untuk melakukan suatu perbuatan. Bagaimana 

seseorang yang termotivasi berbuat sesuatu adalah dipengaruhi oleh persepsinya 

terhadap situasi yang dihadapinya. 

c. Belajar 

Belajar menggambarkan perubahan dalam perilaku seseorang individu yang 

bersumber dari pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia diperoleh 

denganmempelajarinya. 

d. Kepercayaan dan Sikap 

Melalui perbuatan dan belajar, orang memperoleh kepercayaan dan sikap 

selanjutnya mempengaruhi tingkah laku pembelian. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut menjelaskan bahwa perilaku konsumen 

merupakan interaksi yang dinamis antara pengaruh pikiran, perilaku, dan kejadian di 

sekitar konsumen, di mana konsumen melakukan aspek pertukaran untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan konsumen adalah mutlak dan harus 

dipenuhi oleh setiap produsen bila ingin mempertahankan pangsa pasarnya. Hal ini 

dikarenakan konsumen membeli produk dan layanan untuk memenuhi keinginan dan 

kebutuhan mereka. 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., NOVITA TRIANTI, Ma.-IBS, 2010



2.1.2   E-commerce 

E-commerce merupakan seperangkat dinamika teknologi, aplikasi dan proses 

bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunikasi melalui transaksi 

elektronik dalam perdagangan elektronik barang, jasa, dan informasi (Baum, 1999). 

Menurut Hartman (2000), e-commerce pada umumnya adalah bisnis secara 

elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis dengan menggunakan internet 

sebagai medium pertukaran barang atau jasa, baik antara dua buah institusi atau 

organisasi yang disebut business to business (B2B) maupun antar institusi dengan 

konsumen langsung yang disebut business to costumer (B2C). 

Menurut Coulter dan Buddemeir (2005), e-commerce berhubungan dengan 

penjualan, periklanan, pemesanan produk, yang semuanya dikerjakan melalui internet. 

Ada banyak perusahaan yang menggunakan e-commerce dalam kegiatan bisnisnya 

sebagai tambahan bisnis konvensional.  

Menurut Kalakota dan Whinston (1996), e-commerce didefinisikan dari berbagai 

sudut pandang. Dari aspek komunikasi, e-commerce merupakan pengiriman informasi, 

produk/layanan, atau pembayaran melalui line telepon, jaringan komputer, atau 

elektronik lainnya. Dari aspek bisnis, e-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju 

otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. Dari aspek layanan, e-commerce 

merupakan alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen 

dalam meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan. Dari aspek online, e-

commerce menyediakan kemampuan untuk menjual dan membeli produk serta informasi 

melalui internet dan jaringan jasa online lainnya. Pada aspek online, penjualan yang 

dilakukan umumnya mempunyai jangkauan yang luas dan tidak terbatas oleh wilayah. 

Calon pembeli tidak perlu menghabiskan waktu banyak untuk mendapatkan informasi 
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produk yang diinginkan, serta menghemat waktu perjalanan, untuk menempuh toko fisik 

seperti yang dilakukan pada pembelian konvensional.  

Dalam strategi e-commerce, (Kotler, 2007) mengatakan ada pembagian bisnis 

internet menurut pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pejualan, yaitu :  

1. B2B (business to business), merupakan transaksi perdagangan online yang 

dilakukan antar bisnis, perusahaan, maupun organisasi. 

2. B2C (business to consumer), merupakan perdagangan online yang dilakukan 

antara perusahaan penjual dengan konsumen individual, biasa disebut retail 

atau eceran.  

3. C2C (consumer to consumer), merupakan perdagangan online yang dilakukan 

antar konsumen. 

4. C2B (consumer to business), merupakan transaksi penjualan online yang 

terjadi ketika individu menjual produk atau jasa kepada perusahaan.  

5. G2C (government to consumer), merupakan transaksi secara online yang 

terjadi berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi oleh lembaga 

pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan 

hubungan Pemerintah dengan warganya.  

6. G2B (government to business), merupakan transaksi secara online yang 

terjadi berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi oleh lembaga 

pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan 

hubungan Pemerintah dengan pelaku dunia usaha (bisnis).  

 

Berdasarkan beberapa teori tersebut, pada penelitian ini definisi e-commerce yang 

paling mewakili maksud dan tujuan dilakukannya sebuah perdagangan online adalah 

teori dari Kalakota dan Whinston (1996), yang mengatakan bahwa e-commerce 
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didefinisikan dari berbagai sudut pandang diantaranya dari aspek komunikasi, aspek 

bisnis, aspek layanan, sampai dengan aspek online yang menguntungkan para pihak yang 

terkait karena menjadikan sebuah transaksi perdagangan yang efektif dan efisien. 

 

2.1.3  Belanja Online 

 Belanja online didefinisikan sebagai perilaku mengunjungi toko online melalui 

media internet untuk mencari, menawar, atau melihat produk dengan niat membeli atau 

mendapatkan produk tersebut. Perbedaan mendasar toko fisik dan toko online terletak 

pada wujud fisik tokonya, namun pada praktiknya tetap memiliki fitur yang sama dengan 

toko ritel yang berwujud fisik namun dalam bentuk yang berbeda. Fitur-fitur yang 

dimiliki seperti dalam hal pelayanan, sales promotion, dan informasi tentang produk. Di 

Indonesia masih banyak terdapat toko online yang bersifat semi online atau tidak 

sepenuhnya dilakukan secara online, dimana transaksi pembayaran masih dilakukan 

dengan cara non-online melainkan transfer antar bank. Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini toko online yang dimaksud adalah toko semi online.  

Belanja melalui internet memberikan keuntungan yang unik, diantaranya 

kustomisasi dalam melayani konsumen, kenyamanan berbelanja di mana saja dan kapan 

saja, serta biaya yang lebih rendah terutama dalam mengakses infomasi (Elliot dan 

Fowell, 2000). Keuntungan berbelanja melalui internet dibagi menjadi dua kategori yaitu 

intrinsic benefit dan extrinsic benefit. Extrinsic benefit meliputi pilihan produk yang 

beragam, harga yang kompetitif, dan akses memperoleh informasi yang mudah dan 

berbiaya rendah. Sedangkan intrinsic benefit meliputi desain dan tampilan toko yang 

menarik (Shang et al, 2005). 

Selain keuntungan adapula masalah yang sering diperoleh ketika berbelanja 

secara online. Masalah keamanan atas informasi pribadi merupakan kerugian yang sering 
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dialami oleh konsumen belanja online. Saat melakukan transaksi biasanya konsumen 

akan membuka informasi pribadi seperti nama, nomer kartu kredit, serta identitas pribadi 

lainnya. Hal ini menimbulkan resiko penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa menimbulkan kerugian finansial bagi 

konsumen (Javernpaa dan Todd, 1997).  

Dalam konteks toko pakaian online, secara garis besar pengguna internet 

diklasifikasikan menjadi tiga macam pengguna, non-purchasers, browsers, dan 

purchasers (Lee dan Johnson, 2000). Non-purchasers merupakan pengguna internet 

yang tidak pernah melakukan pencarian dan pembelian  pakaian secara online. Browsers 

merupakan pengguna internet yang hanya melakukan pencarian pakaian secara online 

tetapi tidak melakukan pembelian pakaian tersebut. Sedangkan purchasers merupakan 

orang yang pernah melakukan pencarian dan pembelian pakaian secara online. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang belanja online, maka alasan utama 

yang membuat konsumen melakukan belanja online adalah kenyamanan berbelanja yang 

dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta biaya yang lebih rendah terutama 

dalam mengakses infomasi. Tetapi konsumen harus tetap waspada terhadap ancaman 

keamanan elektronik yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

 

2.1.4     Convenience 

Convenience mengarah kepada nilai yang diberikan atas pencarian aktif sebuah 

produk sehingga menimbulkan kenyamanan pribadi dan penghematan waktu dalam 

aktivitas tertentu. Perkembangan di bidang sistem informasi, teknologi, dan distribusi 

telah meningkatkan kenyamanan dalam mencari, memesan, dan mengantar produk ke 

tangan konsumen secara efisien sehingga konsumen merasa lebih nyaman (Lee, 2007). 
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Karena itulah faktor convenience atau kenyamanan menjadi alasan utama konsumen 

melakukan pembelian secara online.  

Orientasi kenyamanan konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun 

dalam konteks belanja online orientasi kenyamanan dibentuk oleh dua dimensi, yaitu 

dimensi waktu dan energi (McEnally dan Brown, 1998). Dimensi waktu merujuk kepada 

tekanan atas keterbatasan waktu belanja yang dimiliki konsumen. Sedangkan dimensi 

energi berkaitan dengan besarnya usaha yang dikeluarkan dalam berbelanja. Konsumen 

dengan orientasi kenyamanan dalam berbelanja mempunyai ciri-ciri senang jika bisa 

menghemat waktu belanja, senang jika bisa bebas menentukan waktu belanja, tanpa 

terbatas oleh hari libur, jam malam, dan keterbatasan waktu lainnya. Selain itu konsumen 

dengan orientasi kenyamanan biasanya selalu berusaha untuk meminimalisir usaha untuk 

pergi ke toko dan meminimalisir perbuatan menjengkelkan yang mungkin didapat dari 

orang lain ketika berbelanja di toko fisik seperti perilaku penjualnya yang terlalu 

memaksa, konsumen lain yang tidak mau mengantri, buruknya pelayanan, dan lain 

sebagainya. Namun konsumen dengan tingkat orientasi kenyamanan dalam berbelanja 

biasanya merespon cukup baik terhadap iklan dan rekomendasi dari orang lain sehingga 

sering melakukan impulse buying (Korgaonkar, 2003).  

Melakukan pembelian secara online melalui media internet biasanya akan lebih 

menarik bagi konsumen dengan tingkat orientasi kenyamanan yang cukup tinggi dan 

konsumen yang mengutamakan harga. Faktanya, orientasi kenyamanan pada konsumen 

sering kali disamakan dengan orientasi biaya. Hal ini terjadi karena dalam berbelanja 

konsumen menghadapi dua jenis keterbatasan, yaitu keterbatasan keuangan dan 

keterbatasan waktu. Nyatanya kedua hal ini sangat berbeda. Konsumen yang memiliki 

orientasi kenyamanan dalam berbelanja didefinisikan sebagai konsumen yang 

mengutamakan dapat menyelesaikan sesuatu dalam waktu sesingkat mungkin. 
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Sedangkan konsumen yang mengutamakan keterbatasan keuangan didefinisikan sebagai 

konsumen yang selalu berusaha memaksimisasi pengguna uang dalam berbelanja (Engel 

dan Blackwell, 1982 dalam Partodipuro, 2009). 

Dari beberapa teori tersebut, pada penelitian ini definisi convenience adalah 

nilai yang diberikan atas pencarian aktif sebuah produk yang meliputi dimensi waktu dan 

dimensi energi, sehingga menimbulkan kenyamanan pribadi dan penghematan waktu 

dalam aktivitas tertentu. Definisi ini mengacu pada teori Lee (2007) dan teori McEnally 

dan Brown (1998). 

 

2.1.5     Produk 

Produk adalah semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, 

dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan 

pemakainya (Kotler, 2007). Produk tidak hanya terdiri dari barang yang berwujud, tetapi 

definisi produk yang lebih luas meliputi objek fisik, jasa, kegiatan, orang, tempat, 

organisasi, ide, atau campuran hal-hal tersebut. 

 Perencanaan produk harus memikirkan produk dan jasa dalam tiga tingkatan. 

Tiga tingakatan produk tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 : 
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Gambar 2.1 

Tiga tingkatan produk 

Sumber : Kotler, 2007 

 

 Produk inti (core product) terdiri dari berbagai manfaat pemecahan masalah yang 

konsumen cari ketika membeli produk atau jasa tertentu. Oleh karena itu, dalam 

mendesain produk, para pemasar harus lebih dulu mendefinisikan manfaat inti yang 

diberikan oleh produk tersebut kepada konsumennya. Mereka harus mengerti 

pengalaman total pelanggan yang terkait pembelian dan penggunaan produknya.  

Setelah itu perencanaan produk tersebut harus membangun produk aktualnya di 

berbagai posisi yang dekat dengan produk inti. Produk aktual (actual product) tersebut 

minimal harus mempunyai lima sifat : kualitas, fitur, desain, merek, dan kemasan.  

Terakhir, perencanaan produk tersebut harus membangun produk tambahan 

(augmented product) di sekitar produk inti dan aktual dengan cara menawarkan layanan 

Manfaat 

inti 

Kualitas 

Kemasan 

desain Fitur 

Pemasangan 

Garansi 

Layanan 

Produk 

tambahan 

Produk 

aktual 

 
Produk 

inti 

ANALISIS PENGARUH..., NOVITA TRIANTI, Ma.-IBS, 2010



tambahan dan manfaat tambahan bagi konsumen, seperti pemasangan sampai layanan 

setelah penjualan.  

Nelson (1974) mengklasifikasikan produk menjadi dua jenis, yaitu search goods 

dan experience goods. Sebuah produk dikatakan sebagai search goods ketika konsumen 

dapat mengetahui kelengkapan informasi tentang atribut produk yang diinginkan 

sebelum mereka membeli. Sehingga tidak memerlukan keterlibatan konsumen secara 

langsung dalam proses pembeliannya, hanya berdasarkan informasi lengkap yang 

disediakan oleh produsen online. Sedangkan experience goods merupakan jenis produk 

yang kelengkapan atribut produknya hanya dapat diketahui dengan pengalaman langsung 

dan pencarian informasi secara langsung, sehingga dalam proses pembeliannya 

konsumen perlu keterlibatan secara langsung. Singkatnya, produk search goods dapat 

dievaluasi melalui informasi eksternal yang disediakan oleh pemasar sebelum proses 

pembelian, sedangkan experience goods memerlukan pengalaman secara personal dari 

masing-masing konsumennya.  

Contoh produk-produk yang diklasifikasikan sebagai search goods adalah buku, 

tiket pesawat, komputer, televisi, jam tangan, dan lainnya. Sedangkan contoh produk 

experience goods diantaranya pakaian, perhiasan, akesoris, dan lain-lain. 

Secara teoritis, dalam transaksi e-commerce minat beli konsumen akan lebih 

tinggi pada produk-produk search goods dibandingkan dengan produk karegori 

experience goods. Hal tersebut dikarenakan tidak membutuhkan keterlibatan konsumen 

secara langsung dalam pencarian informasi dan pengalamannya serta tingkat kesesuaian 

antara produk yang ditawarkan dengan produk yang diterima nantinya lebih tinggi. 

Tetapi seiring dengan semakin meningkatnya pengguna internet dan perkembangan 

belanja online saat ini, maka berdasarkan persentase perbandingan produk yang paling 

sering dibeli melalui internet dalam tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pembelian pakaian 
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secara online di Indonesia berada di peringkat ke tiga (21%) sebagai produk yang 

diminati. Bahkan untuk wilayah Asia Pasific sebesar 38 % mengalahkan pembelian tiket 

pesawat. 

Penelitian ini difokuskan hanya untuk produk pakaian, yang merupakan salah 

satu contoh dari experience goods. Berdasarkan pengertian tersebut, maka definisi 

produk pada penelitian ini adalah produk experience yang merupakan jenis produk yang 

kelengkapan atribut produknya hanya dapat diketahui dengan pengalaman langsung dan 

pencarian informasi secara langsung, sehingga dalam proses pembeliannya konsumen 

perlu keterlibatan secara langsung. Definisi tersebut mengacu pada teori Nelson (1974). 

 

2.1.6  Persepsi Harga 

 Dalam suatu produk terkandung nilai ekonomis yang pada umumnya disebut 

harga. Kotler (2007) mendefinisikan harga dalam arti sempit sebagai sejumlah uang yang 

dibayarkan atas barang atau jasa. Dalam arti yang lebih luas, harga adalah jumlah semua 

nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau 

menggunakan barang atau jasa. Secara historis, harga telah menjadi faktor utama yang 

yang mempengaruhi pilihan pembeli. Harga adalah satu-satunya elemen bauran 

pemasaran yang menghasilkan penerimaan, sedangkan elemen yang lain (product, place, 

dan promotion) merupakan biaya.  

 Dari sudut pandang konsumen, harga didefinisikan sebagai apa yang harus 

diserahkan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa. (Peter dan Olson, 2005). 

Biaya dasar bagi konsumen terdiri dari empat jenis, yaitu : 

1. Uang 

Jumlah dollar yang harus dibayar seorang konsumen untuk membeli suatu produk 

atau jasa. Pada umumnya, harga selalu berfokus pada uang. 
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2. Waktu 

Waktu yang diluangkan konsumen menuju toko, di dalam toko, saat mengantri, 

dan lainnya dapat menjadi biaya yang cukup besar bagi konsmen. 

3. Kegiatan kognitif 

Kegiatan kognitif merupakan salah satu biaya pembelian yang sering terabaikan. 

Memikirkan dan memutuskan apa yang akan dibeli dapat menjadi suatu 

pekerjaan yang sangat berat, misalnya dalam menentukan toko, tempat parkir, 

sampai dengan model dan ukuran produk yang diinginkan.  

4. Upaya perilaku 

Konsumen dapat melakukan beberapa upaya perilaku untuk mengurangi jumlah 

biaya yang dikeluarkan. Misalnya dengan cara merakit sendiri barang yang 

dibeli, atau tidak menggunakan jasa antar barang melainkan membawanya 

sendiri. 

 

Biaya-biaya tersebut ketika dipasangkan dengan nilai dan kegunaan yang diperoleh 

dari produk akan menghasilkan makna harga bagi konsumen. Walaupun konsumen tidak 

akan menghitung dengan teliti setiap pembelian yang dilakukan, tetapi biaya-biaya 

tersebut akan menjadi pertimbangan dalam pembelian produk. 

Oleh karena itu, persepsi harga berkaitan dengan bagaimana informasi harga 

dipahami seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna yang dalam bagi mereka. 

Suatu pendekatan untuk memahami persepsi harga adalah pemrosesan informasi, yang 

selama ini dipromosikan oleh Jacoby dan Olson (1977). Menurut Jacoby & Olson (1977) 

dalam Peter & Olson (2005), harga dapat didefinisikan sebagai representasi dari persepsi 

konsumen atau persepsi subjektif dari  sebuah produk. Adaptasi terhadap pendekatan ini 

dapat dilihat pada gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 

Model Konseptual Pemrosesan Kognitif dan Informasi Harga 

Sumber : Peter dan Olson (2000) 

 

Model ini menggambarkan suatu pendekatan yang menjelaskan dampak harga 

untuk sebuah produk atau situasi pembelian yang tingkat keterlibatannya tinggi. Pada 

dasarnya, model tersebut menyatakan bahwa informasi harga diterima melalui indera 

penglihatan dan pendengaran. Informasi tersebut kemudian dipahami secara keseluruhan, 

diterjemahkan dan dibuat bermakna (misal, konsumen memahami makna dari simbol 

harga melalui apa yang dipelajari dan dialami sebelumnya). 
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Dalam pemrosesan informasi harga secara kognitif, konsumen dapat membuat 

perbandingan antara harga yang ditetapkan dengan sebuah harga atau rentang harga yang 

telah terbentuk dalam benak mereka untuk produk tersebut, yang disebut dengan harga 

referensi internal (internal reference price). Referensi harga internet merupakan harga 

yang dianggap konsumen sebagai harga yang pantas, harga yang selama ini memang 

ditetapkan untuk suatu produk, atau apa yang diangap oleh konsumen sebagai harga 

pasar yang rendah atau tinggi. Pada dasarnya referensi harga internal bertindak sebagai 

penuntun dalam mengevaluasi apakah harga yang ditetapkan dapat diterima konsumen 

atau tidak. 

Dalam belanja online maupun offline, harga merupakan salah satu syarat yang 

paling penting yang digunakan  selama proses pengambilan keputusan konsumen. Salah 

satu motif utama yang menarik konsumen untuk berbelanja online adalah janji akan 

keuntungan yang lebih besar. Bahkan, 85% konsumen mencari informasi harga bila 

belanja online (Reed, 1999). Ketika belanja online dilakukan, maka searching cost 

menjadi relatif rendah bagi pelanggan dan prospek sehingga mereka akan dimudahkan 

dalam melakukan perbandingan harga (Shankar dan Arvind, 1999 dalam Chiang & 

Dholakia, 2003) 

Dari beberapa pengertian tersebut, pada penelitian ini definisi persepsi harga 

adalah  jumlah semua nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat 

dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa sebagai representasi dari persepsi 

konsumen atau persepsi subjektif terhadap sebuah produk. Definisi tersebut mengacu 

pada teori Kotler (2007) dan Jacoby dan Olson (1977) dalam Peter & Olson (2005) 

tentang persepsi harga dari sudut pandang konsumen. 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., NOVITA TRIANTI, Ma.-IBS, 2010



2.1.7     Kepercayaan 

Dalam melakukan transaksi baik penawaran maupun permintaan, kepercayaan 

merupakan hal yang terpenting dalam menjalin hubungan antara konsumen dan 

produsen. Membangun kepercayaan harus dimulai pada diri sendiri sebelum kepercayaan 

pada produk. Barber (1983) membagi perbedaan harapan menjadi dua jenis, yaitu 

harapan kompetensi dan harapan dari tanggung jawab, dan kepercayaan membutuhkan 

keduanya sehingga tinggi rendahnya tingkat kompetensi dan tanggung jawab dapat 

menentukan tingkat kepercayaan seseorang. 

Menurut Moorman, Deshpande, dan Zaltman (1993), kepercayaan merupakan 

kemauan (willingness) untuk mengandalkan pihak lain (partner) yang mempunyai suatu 

keyakinan. Mereka mengatakan bahwa yang terpenting dari konseptualisasi kepercayaan 

adalah niat perilaku dari kemauan (willingness) tersebut, karena jika seseorang percaya 

bahwa mitranya (partner) dapat dipercaya tanpa mengandalkan pihak lain, maka 

kepercayaan akan menjadi tidak terbatas. 

Menurut Herbinjak (1974) dalam Morgan & Hunt (1994), kepercayaan 

merupakan dasar dari strategic partnership, karena hubungan yang dilandasi dengan 

kepercayaan sangat dihargai oleh pihak-pihak yang berkomitmen untuk membangun 

hubungan yang baik.  

Morgan dan Hunt (1994) mengatakan bahwa sebuah hubungan yang saling 

percaya sangatlah penting dalam berbagai hubungan pertukaran. Berdasarkan teori 

pertukaran sosial, maka penjual akan menerima manfaat dari hubungan kepercayaan 

tersebut dan akan merasa wajib untuk berpartisipasi dalam kegiatan strategis perusahaan 

yang akan memberikan manfaat bagi perusahaan. 

Berdasarkan beberapa pengertian dari para pakar tersebut, maka definisi 

kepercayaan adalah sesuatu yang membutuhkan harapan dari kompetensi dan tanggung 
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jawab sehingga tinggi rendahnya tingkat kompetensi dan tanggung jawab dapat 

menentukan tingkat kepercayaan seseorang. Definisi ini mengacu pada teori dari Barber 

(1983). Dengan demikian kepercayaan merupakan dimensi penting dalam perdagangan 

secara online. 

 

2.1.8   Minat Beli 

Menurut Laroche dan Howard (1980), minat beli adalah suatu bentuk kognitif 

yang berupa rencana konsumen untuk membeli merek tertentu selama jangka waktu 

tertentu; yang biasanya diukur untuk 3 bulan yang akan datang.  

Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek 

atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan 

tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian (Assael, 2001). 

Rossiter dan Percy (1998) mengemukakan bahwa minat beli merupakan instruksi 

diri konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, melakukan perencanaan, 

mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti mengusulkan, merekomendasikan, 

memilih, dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pembelian.  

Menurut Schiffman dan Kanuk (1994) menyatakan bahwa motivasi sebagai 

kekuatan dorongan dari dalam diri individu yang memaksa mereka untuk melakukan 

tindakan. Jika seseorang mempunyai motivasi yang tinggi terhadap obyek tertentu, maka 

dia akan terdorong untuk berperilaku menguasai produk tersebut. Sebaliknya jika 

motivasinya rendah, maka dia akan mencoba untuk menghindari obyek yang 

bersangkutan. Implikasinya dalam pemasaran adalah untuk kemungkinan orang tersebut 

berminat untuk membeli produk atau merek yang ditawarkan pemasar atau tidak. Hal ini 

sangat diperlukan oleh para pemasar untuk mengetahui minat beli konsumen terhadap 
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suatu produk, baik para pemasar maupun ahli ekonomi menggunakan variabel minat 

untuk memprediksi perilaku konsumen dimasa yang akan datang.  

Berdasarkan teori tersebut, minat beli adalah suatu bentuk kognitif yang berupa 

rencana konsumen untuk membeli merek tertentu selama jangka waktu tertentu, yang 

biasanya diukur untuk 3 bulan yang akan datang. Definisi ini mengacu pada teori 

Laroche dan Howard (1980). 

 

2.2      Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bersumber pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kuan-Pin 

Chiang dan Ruby Roy Dholakia (2003) di Amerika Timur dengan judul “Factors 

Driving Consumer Intention to Shop Online : An Empirical Investigation”. Jurnal ini 

berisi laporan penelitian yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat beli konsumen di wilayah Amerika Timur untuk belanja online, hasilnya terbukti 

bahwa faktor convenience dan product type mempunyai pengaruh positif terhadap minat 

beli konsumen di wilayah Amerika Timur untuk belanja online. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan kembali variabel persepsi harga yang pada penelitian sebelumnya 

berpengaruh negatif terhadap minat beli konsumen di Amerika Timur dan menambahkan 

variabel kepercayaan, untuk mengetahui apakah keempat variabel baru ini jika 

digabungkan mempunyai hubungan yang positif terhadap minat beli konsumen online 

pada penjualan online experience goodss. Berikut adalah gambar kerangka penelitian : 
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Gambar 2.3     Kerangka Pemikiran 

 

Status belanja online digunakan sebagai variabel kontrol. Pada penelitian ini 

variabel kontrol digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan motivasi dari 

responden yang pernah melakukan transaksi pembelian secara online dengan responden 

yang belum pernah melakukan transaksi pembelian secara online terhadap minat beli 

konsumen online pada penjualan online experience goods. Sampel pada penelitian ini 

adalah responden yang belum pernah melakukan transaksi pembelian secara online dan 

responden yang sudah pernah melakukan transaksi pembelian secara online, sehingga 

peneliti menduga status belanja online mempunyai dampak terhadap variabel-variabel 

independent yang akan mempengaruhi hubungan antara variabel independent dengan 

dependent yang akan diamati. Agar tidak terjadi pembiasan terhadap hubungan antara 

variabel independent dengan dependent yang akan diamati, maka peneliti memasukkan 

status belanja online sebagai variabel kontrol. 
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2.3       Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah : 

Ho1 : Convenience tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 

beli konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Ha1 : Convenience mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Ho2 : Produk tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Ha2 : Produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Ho3 : Persepsi harga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 

beli konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Ha3 : Persepsi harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minta beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Ho4 : Kepercayaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 

beli konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Ha4 : Kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minta beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

 

2.4      Penelitian sebelumnya  

  Penelitian ini dilakukan oleh Kuan-Pin Chiang dan Ruby Roy Dholakia pada 

tahun 2003 di Amerika Timur. Penelitian ini dipublikasikan oleh salah satu media jurnal 

online Jstore dengan judul “Factors Driving Consumer Intention to Shop Online : An 

Empirical Investigation” Jurnal ini berisi laporan penelitian yang membahas tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen di wilayah Amerika Timur untuk 
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belanja online yang dibagi menjadi tiga variabel yaitu convenience, product type, dan 

perceived price. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 160 responden yang 

terdiri dari wanita yang berusia antara 22 tahun sampai 44 tahun yang kebanyakan 

adalah berpendidikan Sarjana. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan analisis regresi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

diungkapkan bahwa hanya convenience dan produk yang mempunyai pengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen di Amerika Timur untuk belanja online. 

 Peneliti menambahkan variabel kepercayaan sebagai variabel ke empat dalam 

penelitian ini. Variabel kepercayaan diperoleh peneliti berdasarkan jurnal penelitian ke 

dua yang dilakukan oleh Christian Bjornskov pada tahun 2007 dengan judul : Social 

Trust and The Growth of Schooling. Penelitian ini berisi tentang  bagaimana kepercayaan 

sosial dapat mempengaruhi pertumbuhan sekolah melalui penurunan biaya transaksi 

terkait dengan mempekerjakan individu terdidik. Dengan menggunkan sampel dari 52 

negara, penelitian ini kemudian memberikan bukti empiris bahwa kepercayaan telah 

menyebabkan pertumbuhan yang lebih cepat dari sekolah pada periode 1960-2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., NOVITA TRIANTI, Ma.-IBS, 2010



BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian  

3.1.1 Penelitian Deskriptif 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Riset deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu karakteristik 

ataupun fungsi (Malhotra, 2007). Penelitian deskriptif digunakan untuk membantu 

peneliti mendapatkan jawaban atas perumusan masalah dari penelitian. 

Pengumpulan data untuk setiap sampel dari populasi dalam penelitian ini akan 

dilakukan dengan menyebarkan kuisioner sebanyak satu kali dalam satu periode dengan 

satu sampel (single cross-sectional design). Penelitian ini menggunakan tingkat 

kepercayaan 95 % atau nilai alpha / significance level sebesar 0,05 . 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Data primer 

Data primer digunakan secara langsung untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari survei yang dilakukan 

dengan menyebarkan kuisioner. Pada pengambilan data melalui penyebaran 

kuisioner, peneliti menggunakan structured question, yang terbagi menjadi dua : 

1. Multiplechoice questions 

Pertanyaan yang disediakan dengan beberapa alternatif pilihan jawaban 

untuk mengetahui apakah karakteristik responden sesuai dengan karakteristik 

yang diinginkan oleh peneliti. 
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2.    Scaled response questions 

Pertanyaan yang jawabannya menggunakan skala tertentu untuk mengukur 

dan mengetahui tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-

pernyataan yang ada di kuisioner. Jawaban dari pernyataan-pernyataan 

tersebut menggunakan skala likert yang berada pada interval 1 sampai 7, 

untuk jawaban 1 adalah sangat tidak setuju dan jawaban 7 adalah sangat 

setuju. Kuisioner diisi sendiri oleh responden. Untuk mendapatkan data yang 

valid dan menghindari kebiasan peneliti memberikan penjelasan tertulis 

terkait dengan pertanyaan yang ada dan mendampingi responden selama 

pengisian kuisioner. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang merujuk pada sumber-sumber eksternal 

(Malhotra, 2007). Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari wawancara 

dengan responden dan berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dari 

literatur jurnal, buku penunjang teori, artikel, serta dari situs-situs website yang 

berkaitan dengan objek penelitian ini. 

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Metode sampling yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu setiap 

responden yang memenuhi kriteria populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang 

yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pendekatan yang digunakan adalah 

judgemental sampling. Alasan digunakannya pendekatan judgemental sampling adalah 

karena sampel yang digunakan dipilih berdasarkan karakteristik tertentu (Malhotra, 2007). 
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3.3.1 Populasi dan Sampel Unit 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat usia 15 - 50 tahun di wilayah 

DKI Jakarta yang mengetahui bahwa ada penjualan pakaian secara online di Facebook. 

Sedangkan sampel merupakan subkelompok dari populasi yang terpilih untuk 

berpartisipasi dalam penelitian. Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 100 orang perwakilan dari masyarakat Jakarta usia 15 - 50 tahun yang 

mengetahui bahwa ada penjualan pakaian secara online di Facebook. 

 

3.3.2 Ukuran Sampel 

Untuk ukuran sampel, dengan jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti 

banyaknya jumlah konsumen belanja online di daerah DKI Jakarta. Maka dari itu 

penentuan jumlah sampel dengan populasi tidak diketahui (Bhattacharya, 1997) adalah : 

 

 

 

Keterangan : n       = Jumlah sampel minimum 

p     = Probabilitas responden memiliki sifat-sifat populasi(karena 

populasi   tidak diketahui maka dianggap 0,5 agar hasil kali (p x 

q) merupakan nilai terbesar). 

q       = 1-p (probabilitas responden yang tidak mewakili populasi 

d       = Toleransi kesalahan (error) = 10% 

 a       = Tingkat signifikansi (5%) 

Za/2     = Nilai distribusi normal untuk tingkat ketelitian a/2 = 1,96 

Perhitungan :    n = 0,5 x 0,5 x [ 1,96/0,1]
2
 

 n = 96,04 

n = p x q x [ Za/2/d]
2
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Jadi jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 96,04 yang dibulatkan menjadi 

100 responden. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik 

yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-

konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau 

gejala yang dapat diamati serta yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang 

lain (Koentjarangningrat, 1991). Pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner ini akan 

menggunakan kalimat yang terstruktur, dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh 

responden serta memiliki petunjuk pengisian dan informasi yang jelas guna 

meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengisian kuisioner. 

Berikut ini adalah operasionalisasi variabel-variabel yang digunakan pada 

penelitian disertai dengan item pertanyaan sesuai dengan variabelnya masing-masing : 
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Tabel 3.1  Operasionalisasi Variabel Kuisioner 

 

Variabel Definisi Indikator 

Skala 

Pengukuran 

Convenience 

Lee (2007) dan McEnally dan 

Brown (1998) : nilai yang 

diberikan atas pencarian aktif 

sebuah produk yang meliputi 

dimensi waktu dan dimensi 

energi, sehingga menimbulkan 

kenyamanan pribadi dan 

penghematan waktu dalam 

aktivitas tertentu. 

Saya senang jika bisa membeli 

pakaian yang saya inginkan 

kapan saja tanpa terbatas hari 

libur, jam makan, dan 

keterbatasan lainnya. 

Likert 

(skala 1-7) 

Saya akan membeli pakaian di 

tempat yang tidak banyak 

menyita waktu saya. 

Likert 

(skala 1-7) 

Ketika membeli pakaian saya 

berusaha menghindari pelayanan 

pramuniaga yang membuat saya 

merasa tidak nyaman. 

 

Likert 

(skala 1-7) 

Produk 

Nelson (1974) : produk 

experience, merupakan jenis 

produk yang kelengkapan 

atribut produknya hanya dapat 

diketahui dengan pengalaman 

langsung dan pencarian 

informasi secara langsung, 

sehingga dalam proses 

pembeliannya konsumen perlu 

keterlibatan secara langsung. 

Saya selalu mencoba pakaian 

yang akan saya beli. 

Likert 

(skala 1-7) 

Saya selalu merasakan kualitas 

bahan pakaian yang akan saya 

beli 

Likert 

(skala 1-7) 

Saya selalu memeriksa kondisi 

pakaian yang akan saya beli. 

 

 

Likert 

(skala 1-7) 
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Variabel Definisi Indikator 

Skala 

Pengukuran 

Persepsi 

Harga 

Kotler (2007) dan Jacoby& 

Olson (1977) : jumlah semua 

nilai yang konsumen tukarkan 

dalam rangka mendapatkan 

manfaat dari memiliki atau 

menggunakan barang atau jasa 

sebagai representasi dari 

persepsi konsumen atau 

persepsi subjektif  terhadap 

sebuah produk.  

Harga pakaian yang ditawarkan 

secara online melalui Facebook 

sebanding dengan kualitas 

produknya. 

 Likert 

(skala 1 – 7) 

Harga  pakaian yang ditawarkan 

secara online melalui Facebook 

lebih terjangkau dibandingkan 

dengan harga pakaian di toko 

offline. 

 Likert 

(skala 1 – 7) 

Harga yang ditetapkan produsen 

online di Facebook sesuai dengan 

kemampuan saya untuk 

membayar. 

Likert 

(skala 1 – 7) 

Kepercayaan 

Barber (1983) : kepercayaan 

adalah sesuatu yang 

membutuhkan harapan dari 

kompetensi dan tanggung jawab 

sehingga tinggi rendahnya 

tingkat kompetensi dan 

tanggung jawab dapat 

menentukan tingkat 

kepercayaan seseorang. 

Saya percaya produk yang 

ditawarkan oleh produsen 

pakaian online di Facebook 

terjamin kualitasnya. 

Likert 

(skala 1 – 7) 

Saya percaya bahwa pelayanan 

yang diberikan oleh produsen 

pakaian online di Facebook 

adalah yang terbaik. 

Likert 

(skala 1 – 7) 

Saya percaya bahwa informasi 

yang diberikan oleh produsen 

pakaian online di Facebook dapat 

diandalkan. 

Likert 

(skala 1 – 7) 

Saya percaya bahwa produsen 

pakaian online di Facebook 

mempunyai integritas yang 

tinggi. 

 

Likert 

(skala 1 – 7) 
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3.5 Metode analisis data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis. 

Untuk analisi pendahuluan atau Pre-Test peneliti menggunakan uji validitas, uji 

reliabilitas. Selanjutnya baru akan dilakukan pengujian dan analisis pada data-data yang 

sudah dikumpulkan secara keseluruhan, anatara lain dengan menggunakan uji asumsi 

klasik dan analisis regresi linier berganda, uji t dan uji F. 

 

3.5.1 Uji Instrumen Pengumpulan Data 

Uji Instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah menguji validitas 

dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan alat ukur. Jumlah sampel yang 

diperlukan untuk menguji instrumen antara 15 hingga 30 responden (Malhotra, 2007). 

 

 

Variabel Definisi Indikator 

Skala 

Pengukuran 

Minat beli  Laroche dan Howard (1980) : 

minat beli adalah suatu bentuk 

kognitif yang berupa rencana 

konsumen untuk membeli merek 

tertentu selama jangka waktu 

tertentu; yang biasanya diukur 

untuk 3 bulan yang akan datang. 

Saya berminat membeli 

pakaian secara online di 

Facebook setelah melihat 

orang terdekat merasakan 

kenyamanan dan kemudahan 

dalam proses pembelian pada 

produk online lainnya. 

 Likert  

(skala 1 – 7) 

Saya berencana membeli 

produk pakaian secara online 

di Facebook dalam kurun 

waktu ≥ 3 bulan yang akan 

datang. 

 Likert  

(skala 1 – 7) 

Minat beli saya terhadap 

produk pakaian online di 

Facebook timbul karena 

produk tersebut dapat 

memenuhi keinginan dan 

kebutuhan saya. 

Likert 

(skala 1-7) 

ANALISIS PENGARUH..., NOVITA TRIANTI, Ma.-IBS, 2010



3.5.1.1 Uji Validitas 

Definisi dari validitas adalah “Suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

instrument pengukur mampu mengukur apa yang diukur.”  Jadi uji validitas data 

bertujuan untuk melihat efektivitas data merepresentasikan hasil dari pengukuran 

variabel (Malhotra, 2007). 

 Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisa faktor pada hasil pre-

test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO), Measures of Sampling Adequacy, 

Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor Loading of Component 

Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut akan dijelaskan pada tabel 3.2: 

 

Tabel 3.2  Pengukuran Validitas pada Analisis Faktor 

 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 

1 Kaiser Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy (KMO), 

merupakan sebuah indeks yang 

digunakan untuk menguji kecocokan 

model analisis (Malhotra, 2007). 

Nilai KMO antara 0,5 hingga 1 

mengindikasikan bahwa analisis faktor telah 

memadai, sedangkan nilai KMO kurang dari 0,5 

mengindikasikan analisis faktor tidak memadai. 

2 Bartlett’s Test of Sphericity, 

merupakan uji statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis 

bahwa variabel-variabel tidak 

berkorelasi dengan populasi. Dengan 

kata lain mengindikasikan bahwa 

matriks korelasi adalah matriks 

identitas, yang mengiindikasikan 

bahwa variabel-variabel dalam faktor 

analisis bersifat related (r = 1) atau 

unrelated (r = 0). 

Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 

0,05 menunjukkan hubungan yang signifikan 

antara variabel, dan merupakan nilai yang 

diharapkan. 

3 Anti Image Matrices, untuk 

memprediksi apakah suatu variabel 

memiliki kesalahan terhadap variabel 

lain. 

Memperhatikan nilai Measure of Sampling 

Adequacy (MSA) pada diagonal anti image 

correlation. Nilai MSA berkisar antara 0 sampai 

dengan 1, dengan kriteria: 

 Nilai MSA sama dengan 1 menandakan 

bahwa variabel dapat diprediksi tanpa 

kesalahan oleh variabel lain. 

 Nilai MSA lebih dari 0,50 menandakan 

bahwa variabel masih dapat diprediksi dan 

dapat dianalisis lebih lanjut. 

 Nilai MSA kurang dari 0,50 menandakan 

variabel tidak dapat diprediksi dan tidak 
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dapat dianalisis lebih lanjut. Perlu 

dikatakan pengulangan perhitungan analisis 

faktor dengan mengeluarkan indicator yang 

memiliki nilai MSA kurang dari 0,50. 

4 Factor Loading of Component Matrix 

adalah besarnya korelasi suatu 

indicator dengan faktor yang 

terbentuk. Tujuannya untuk 

menentukan validitas setiap indikator 

dalam mengkonstruk setiap variabel. 

Kriteria validitas suatu indicator dikatakan valid 

membentuk suatu faktor jika memiliki factor 

loading sebesar 0,50 (Malhotra, 2007) atau akan 

lebih baik jika factor loading sebesar 0,70 (Hair 

et al., 2006). 

Sumber: Malhotra (2007) 

 

3.5.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut 

diulang. Ada beberapa metode pengujian reliabilitas di antaranya metode tes ulang, 

formula belah dua dari Spearman-Brown, formula Rulon, formula Flanagan, Cronbach’s 

Alpha, metode formula KR-20, KR-21, dan metode Anova Hoyt. Uji Reliabilitas yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Cronbach’s Alpha. Cronbach’s Alpha adalah suatu 

pengukuran kehandalan konsistensi secara internal dengan merata-ratakan seluruh 

kemungkinan hasil koefisien yang split half dari berbagai splittings of scale items. 

Pertanyaan di dalam kuisioner dianggap reliable, konsisten, dan relevan terhadap 

variabel atau faktor dalam penelitian jika batas nilai Cronbach’s Alpha 0,6 terpenuhi 

(Malhotra.2007).  
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

 Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji ini  biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, 

interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametric, maka persyaratan 

normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak 

berdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau 

ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik nonparametrik. Dalam pembahasan 

ini akan digunakan uji P.P. Plot untuk menguji normalitas data dimana jika titik data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya searah mengikuti garis diagonal 

maka data dapat dikatakan terdistribusi normal (Malhotra, 2007). 

 

3.5.2.2 Uji Heteroskedasitas 

Uji Heteroskedasitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedasitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi 

dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedasitas. Ada beberapa metode 

pengujian yang bisa digunakan diantaranya yaitu Uji Park, Uji Glesjer, melihat Pola 

Grafik Regresi, Scatterplot, dan Uji Koefisien Korelasi Spearman (Malhotra, 2007). 

 

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan liniear antara 

variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model 

regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Ada beberapa metode pengujian yang bisa 
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digunakan, diantaranya dengan melihat Value Inflation Factor (VIF) pada model regresi, 

dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r
2
), dengan nilai 

determinsi secara serentak (R
2
), dan dengan melihat nilai eigenvalue dan condition index 

(Malhotra, 2007). Pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut 

mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya (Priyatno, 2009). 

 

3.5.3 Uji Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau 

lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel dependen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan 

(Malhotra, 2007). 

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

 

Y’ = Variabel dependen (minat beli konsumen online)  

X1  = Variabel independen (convenience) 

X2 = Variabel independen (produk) 

X3  = Variabel independen (persepsi harga) 

X4 = Variabel independen (kepercayaan) 

a = Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2, ..., Xn = 0) 

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

 

Y’ = a + b1X1 + b2X2 + ..... +bnXn 
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3.5.3.1 Uji t 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

independen (convenience, produk, dan kepercayaan) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen ( minat beli konsumen online) (Malhotra, 2007).  

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut : 

1. Ho : secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

2. Ha : secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

3. Ho ditolak jika p ≤ α 

Ho tidak dapat ditolak jika p > α 

 

3.5.3.2 Uji F 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (convenience, 

produk, dan kepercayaan) secara bersama-sama berpengaruh secara siginifikan terhadap 

variabel dependen (minat beli konsumen online). Atau untuk mengetahui apakah model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak.  
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada penelitian ini kategori experience goods difokuskan pada produk pakaian. 

Alasan dipilihnya produk tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 tentang persentase 

perbandingan tipe produk yang paling sering dibeli melalui internet di Indonesia dan di 

Asia Pasific menurut AC Nielsen (2008). 

 

Tabel 4.1 

Tipe produk yang paling sering dibeli melalui internet 

No. Tipe Produk Indonesia Asia Pasific 

1. Tiket pesawat 40 % 24 % 

2. Buku 37 % 46 % 

3. Pakaian 21 % 38 % 

4. Elektronik 21 % 22 % 

5. Lainnya 22 % 18  

          Sumber : AC. Nielsen 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa konsumen Indonesia paling banyak 

melakukan belanja online untuk pembelian tiket pesawat (40%) dan buku (37%), dan 

diikuti dengan belanja pakaian dan elektronik secara online (masing-masing 21%). Dari 

ke empat jenis produk ini, tiga diantaranya yaitu tiket pesawat, buku, dan elektronik 
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merupakan kategori search goods, yaitu jenis produk yang dapat dievaluasi melalui 

informasi eksternal yang disediakan oleh pemasar sebelum proses pembelian, sehingga 

tidak membutuhkan keterlibatan konsumen secara langsung (Nelson, 1974). Sedangkan 

pakaian merupakan experience goods, yaitu jenis produk yang kelengkapan atribut 

produknya hanya dapat diketahui dengan pengalaman langsung dan pencarian informasi 

secara langsung (Nelson, 1974). Secara teoritis, dalam transaksi e-commerce konsumen 

akan lebih tertarik membeli produk-produk dengan kategori search goods karena tingkat 

kepastiannya lebih tinggi. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan konsep 

pemasaran saat ini, produk seperti pakaian pun banyak diminati para pembeli online di 

Indonesia (21%), bahkan di Asia Pasific sebesar 38% mengalahkan pembelian tiket 

pesawat. Pada pertengahan Mei 2009 pengguna ebay di Indonesia meningkat 52% 

dengan kategori barang yang paling sering diperdagangkan  meliputi kategori perhiasan, 

pakaian, aksesori, serta rumah (Malik, 2010). Analisis tersebut, menerangkan bahwa 

tingkat kepercayaan konsumen online terhadap pembelian produk-produk experience 

goods, terutama pakaian saat ini mulai meningkat.  

Penjualan pakaian secara online dilakukan karena dapat menekan biaya tetap 

yang cukup tinggi dan menghindari biaya-biaya tambahan yang tidak terduga. Seiring 

dengan perkembangan teknologi internet yang mengglobal, menuntut pemasar untuk 

melayani kebutuhan konsumen dengan cepat, tidak hanya di pasar lokal tetapi juga di 

pasar international selama 24 jam dan di mana saja konsumen berada. Hal ini 

dikarenakan, konsumen saat ini sudah mulai beralih ke dunia maya untuk membeli 

barang-barang tertentu. Alasannya adalah agar bisa mendapatkan jenis barang yang 

berbeda atau untuk mendapatkan harga yang lebih murah daripada di toko pakaian 

offline. Oleh karena itu, produsen pakaian online sebaiknya harus bisa memenuhi dua 
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alasan utama tersebut yang menyebabkan konsumen beralih untuk belanja pakaian 

online.  

Dahulu transaksi belanja secara online hanya dilakukan melalui website-website 

penjualan khusus, tetapi saat ini penjualan online bisa dilakukan melalui website apapun 

bahkan Facebook sekalipun. Facebook adalah sebuah situs pertemanan yang baru mulai 

dirilis secara massal pada tahun 2006 oleh Mark Zuckerberg seorang mahasiswa di 

Harvard, Amerika Serikat. Fungsi awal dari Facebook adalah sebagai situs jejaring sosial 

yang digunakan untuk kepentingan bersosialisasi dengan teman. Seiring dengan 

perkembangan dan kebutuhannya, maka di Facebook saat ini sudah ada berbagai layanan 

dan fasilitas, mulai dari situs pertemanan, pemasangan iklan, permainan, bahkan sampai 

transaksi bisnis.  

Pengguna Facebook sampai saat ini terus meningkat, menurut data yang 

dihimpun oleh Mark Zuckerberg per Juni 2010 pengguna Facebook di dunia mencapai 

350 juta pengguna dan 11.759.980 pengguna di Indonesia. Bagi pengguna yang ingin 

memanfaatkan Facebook sebagai media marketing atau pembentuk opini, jumlah 

tersebut bisa berarti sangat penting dan signifikan dampaknya. Oleh karena itu, saat ini 

banyak bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan Facebook, karena target yang dapat 

dituju lebih luas dan mudah untuk digunakan. Termasuk para produsen pakaian dan 

produk experience lainnya. Mereka sudah berhasil membuat pergeseran perilaku, yang 

secara logis pembelian pakaian tidak mungkin dilakukan melalui online, tapi nyatanya 

saat ini banyak bisnis-bisnis yang menawarkan pakaian, parfum, sepatu, dan produk 

sejenis lainnya. Bisnis-bisnis itu pun mendapat sambutan yang baik dari para pengguna 

Facebook, terutama bisnis pakaian online. 
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4.2. Profil Responden 

Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden, yakni masyarakat Jakarta 

yang berusia 15 tahun – 50 tahun yang mengetahui bahwa ada penjualan pakaian secara 

online di Facebook. 

Profil responden tersebut dibagi menjadi lima kategori yaitu, jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, dan pekerjaan, dari responden. Berikut adalah profil umum 

responden selengkapnya. 

4.2.1. Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, maka sebanyak 100 responden dalam penelitian ini 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1 Proporsi Jenis kelamin Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah 

 

Berdasarkan gambar 4.1, responden terbanyak adalah perempuan yakni sebesar 

57  %. Sedangkan sisanya sebanyak 43 % berjenis kelamin laki-laki. 

 

laki-laki
43%

perempuan
57%

Jenis Kelamin
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4.2.2. Usia 

Berdasarkan usia, maka sebanyak 100 responden dalam penelitian ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2 Proporsi Usia Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : data diolah 

 

Dalam penelitian ini diperoleh usia responden termuda yaitu 19 tahun dan usia 

responden tertua yaitu 50 tahun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka usia 

responden diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yakni pada skala 19-29 tahun, 30-40 

tahun, dan 41-50 tahun. Gambar 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas dari responden 

dalam penelitian ini berada pada skala usia 19 tahun sampai 29 tahun sebanyak 77 %, 

selebihnya adalah responden berusia antara 30 tahun sampai 40 tahun sebanyak 16 %, 

dan responden dengan skala usia antara 41 tahun sampai 50 tahun hanya 7%.  

 

 

19-29 thn
77%

30-40 thn
16%

41-50 thn
7%

Usia
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4.2.3. Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan pendidikan terakhir, maka 100 responden dalam penelitian ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3 Proporsi Pendidikan Terakhir Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : data diolah 

 

 Gambar 4.3 menunjukkan komposisi tingkat pendidikan terakhir yang telah 

diselesaikan oleh responden. Kriteria dalam pendidikan terakhir responden 

diklasifikasikan menjadi 5 kelompok antara lain : SMP, SMA, D3, S1, dan S2. 

Berdasarkan hasil penelitian mayoritas responden berasal dari perguruan tinggi S1 dan 

jenjang SMA yaitu sebanyak 44 % dan 40 %. Sisanya berasal dari jenjang pendidikan 

terakhir D3 sebanyak 9 % dan perguruan tinggi S2 sebanyak 7 %. Dalam penelitian ini 

tidak diperoleh responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMP. 

 

 

SMP
0%

SMA
40%

D3
9%

S1
44%

S2
7%

Pendidikan
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4.2.4. Pekerjaan 

Berdasarkan pekerjaan, maka 100 responden dalam penelitian ini dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

 

Gambar 4.4 Proporsi Pekerjaan Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : data diolah 

 

Gambar 4.4 menunjukkan komposisi jenis pekerjaan responden saat ini. Kriteria 

dalam pekerjaan diklasifikasikan menjadi 6 kelompok antara lain : pelajar atau 

mahasiswa, pegawai negeri, pegawai swasta, ibu rumah tangga, wirausahawan, dan 

lainnya. Berdasarkan hasil penelitian mayoritas responden bekerja sebagai pegawai 

swasta yaitu sebanyak 41 %, diikuti oleh pelajar atau mahasiswa sebagai responden 

terbanyak kedua yaitu sebanyak 37 %. Selebihnya responden bekerja sebagai pegawai 

negeri sebanyak 8 %, wirausahawan sebanyak 6 %, lainnya sebanyak 6 %, dan proporsi 

jenis pekerjaan terkecil adalah ibu rumah tangga sebanyak 2 %. Responden dengan jenis 

Pelajar
37%

PNS
8%

Peg. Swasta
41%

Ibu RT
2%

Wirausahawan
6%

Lainnya
6% Pekerjaan
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pekerjaan lainnya mayoritas adalah responden yang baru lulus dari S1 dan belum 

memperoleh pekerjaan. 

 

4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pre-test 

Proses pengumpulan data Pre-test dimulai pada tanggal 24 Juli 2010 dan selesai 

pada tanggal 1 agustus 2010, jumlah pertanyaan yang ada pada kuisioner berjumlah 

enam belas butir pertanyaan ditambah dengan empat buah pertanyaan yang 

menggambarkan kondisi demografi responden dan dua buah pertanyaan awal sebagai 

syarat menjadi responden. Penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut : 

 

4.3.1. Uji Validitas 

Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan, 

sehingga dapat dilihat efektivitas dari pengukuran variabelnya. Sebelum kuisioner 

disebarkan kepada sampel sebaiknya dilakukan pre-test pada 30 responden, dengan 

mengukur dimensi dari variabel convenience, produk, persepsi harga, dan kepercayaan 

terhadap minat beli pakaian secara online di Facebook. Hasil dari pre-test dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 berikut. 

 

Tabel  4.2  Hasil Uji Validitas Data Pre-test 

Pertanyaan Variabel Item KMO Factor 

Loading 

Kriteria 

Validitas 

1 

Convenience 

Conv1 

.576 

.782 

Valid 2 Conv2 .758 

3 Conv3 .579 

Bersambung di halaman berikut... 
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Pertanyaan Variabel Item KMO Factor 

Loading 

Kriteria 

Validitas 

4 

Produk 

Prod1 .612 .663 

Valid 5 Prod2 .828 

6 Prod3 .858 

7 

Persepsi Harga 

Har1 .639 .902 

Valid 8 Har2 .799 

9 Har3 .806 

10 

Kepercayaan 

Kep1 .706 .892 

Valid 

11 Kep2 .917 

12 Kep3 .947 

13 Kep4 .849 

14 

Minat Beli 

Mb1 .688 .812 

Valid 15 Mb2 .842 

16 Mb3 .802 

Sumber : data diolah 

 

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, pada Tabel 4.2 dihasilkan 

KMO Measure of Sampling adequacy (MSA) dari kelima variabel tersebut lebih besar 

dari 0.5 yang mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai dan dapat diproses 

lebih lanjut.  

Variabel convenience, produk, persepsi harga, kepercayaan, dan minat beli juga 

memiliki component matrix factor loadings lebih besar dari 0.5.  

 Jadi hasil analisis untuk pre-test secara keseluruhan dari kelima variabel tersebut 

telah dianggap valid dan dapat dilanjutkan kembali penelitiannya, karena telah 

memenuhi syarat lebih dari 0.5. 
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4.3.2. Uji Reliabilitas 

Keandalan suatu kuisioner dapat dibuktikan apabila jika pengukuran tersebut 

diulang oleh responden yang sama dan pada waktu yang berbeda maka akan 

menghasilkan jawaban yang sama atau konsisten. Data tersebut dikatakan reliable jika 

batas nilai Cronbach’s Alpha 0,6 terpenuhi (Malhotra, 2007). Pengujian reliabilitas harus 

dihitung per satu variabel, sebagai berikut : 

 

Tabel 4.3  Uji Reliabilitas Data Pre-Test 

No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 Convenience .510 Kurang Reliabel 

2 Produk .671 Reliabel 

3 Persepsi Harga .779 Reliabel 

4 Kepercayaan .920 Reliabel 

5 Minat Beli .752 Reliabel 

  Sumber :data diolah 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pernyataan pada penulisan dari kelima variabel 

telah memenuhi syarat terpenuhinya reliabilitas suatu instrument karena memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha lebih dari 0.6, kecuali untuk variabel convenience dianggap kurang 

baik karena nilainya di bawah 0.6 yaitu sebesar 0.510. Menurut Sekaran (1992) pada 

Priyatno (2008), realibilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 0.7 dapat 

diterima, dan di atas 0.8 adalah baik. Sehingga dari pengujian variabel convenience, 

produk, persepsi harga, kepercayaan, dan minat beli masing-masing menghasilkan 51 %, 

67.1 %, 77.9 %, 92 % dan 75.2 % jawaban yang sama pada penulisan ini jika pertanyaan 

tersebut diujikan kembali di tiap-tiap variabel tersebut.  
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Jadi hasil analisis untuk pre-test secara keseluruhan dari kelima variabel tersebut 

telah dianggap reliabel dan dapat dilanjutkan kembali penelitiannya, karena telah 

memenuhi syarat batas nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.6. 

 

4.4. Analisis Data dan Pembahasan 

4.4.1. Uji Validitas 

Setelah dilakukan uji vaiditas terhadap lima variabel dengan menggunakan 

sampel sebanyak 100 responden, maka hasil dari kelima variabel tersebut dapat 

dinyatakan valid. Berdasarkan Tabel 4.4 masing-masing variabel memiliki component 

matrix lebih dr 0.50 serta KMO diatas 0.50. 

 

Tabel 4.4  Hasil Uji Validitas 

Pertanyaan Variabel Item KMO Factor 

Loading 

Kriteria 

Validitas 

1 

Convenience 

Conv1 

.550 

.686 

Valid 2 Conv2 .734 

3 Conv3 .549 

4 

Produk 

Prod1 .648 .740 

Valid 5 Prod2 .803 

6 Prod3 .761 

7 

Persepsi Harga 

Har1 .699 .878 

Valid 8 Har2 .832 

9 Har3 .831 

        Bersambung di halaman berikut... 
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Pertanyaan Variabel Item KMO Factor 

Loading 

Kriteria 

Validitas 

10 

Kepercayaan 

Kep1 

.820 

.872 

Valid 
11 Kep2 .892 

12 Kep3 .934 

13 Kep4 .898 

14 

Minat Beli 

Mb1 

.704 

.819 

Valid 15 Mb2 .861 

16 Mb3 .876 

Sumber : data diolah 

 

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, pada Tabel 4.4 dihasilkan KMO 

Measure of Sampling adequacy (MSA) dari kelima variabel tersebut lebih besar dari 0.5 

mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai dan dapat diproses lebih lanjut.  

Variabel convenience, produk, persepsi harga, kepercayaan, dan minat beli juga 

memiliki component matrix factor loadings lebih besar dari 0.5. 

 Jadi hasil analisis secara keseluruhan dari kelima variabel tersebut telah dianggap 

valid dan dapat dilanjutkan kembali penelitiannya, karena telah memenuhi syarat lebih 

dari 0.5. 

 

4.4.2. Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji reliabilitas terhadap lima variabel dengan menggunakan 

sampel sebanyak 100 responden, maka hasil dari uji reliabilitas variabel tersebut dapat 

dinyatakan reliabel secara keseluruhan, kecuali untuk variabel convenience. Berikut hasil 

pengujian reliabilitas kelima variabel tersebut : 
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Tabel 4.5  Hasil Uji Reliabilitas 

Sumber : data diolah 

 

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih 

besar dari 0.6 (Maholtra, 2007). Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa kelima 

variabel dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.6, 

kecuali variabel convenience dianggap kurang baik karena nilainya di bawah 0.6 yaitu 

sebesar 0.346. Menurut Sekaran (1992), realibilitas kurang dari 0.6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0.7 dapat diterima, dan di atas 0.8 adalah baik. Sehingga dari pengujian 

variabel convenience, produk, persepsi harga, kepercayaan, dan minat beli masing-

masing menghasilkan 34.6 %, 64.8 %, 79.7 %, 92 % dan 81.1 % jawaban yang sama 

pada penulisan ini jika pertanyaan tersebut diujikan kembali di tiap-tiap variabel 

tersebut.  Sehingga dapat disimpulkan jika pertanyaan pada penulisan ini ditanyakan 

kembali dan diujikan ulang di tiap variabel tersebut akan menghasilkan lebih dari 60 % 

jawaban yang sama, kecuali untuk variabel convenience sudah tidak dapat diandalkan 

untuk ditanyakan kembali. Jadi, kami menyarankan untuk penelitian selanjutnya jika 

ingin menggunakan variabel convenience sebaiknya dibuat construct indikator 

pertanyaan yang baru untuk variabel ini mengingat indikator pada penelitian ini sudah 

tidak bisa diandalkan. 

No Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 Convenience .346 Tidak Reliabel 

2 Produk .648 Reliabel 

3 Persepsi Harga .797 Reliabel 

4 Kepercayaan .920 Reliabel 

5 Minat Beli .811 Reliabel 
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4.5. Uji Asumsi Klasik dan Pembahasan  

Setelah seluruh populasi data dari 100 sampel dinyatakan valid dan reliabel, 

maka akan dilakukan uji asumsi klasik sebelum dilakukan analisis regresi berganda. Uji 

asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

heteroskedasitas, dan uji multikolinearitas. 

 

4.5.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi data terdistribusi 

normal atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan uji P.P. Plot untuk menguji 

normalitas data. Uji normalitas menggunakan uji P.P. Plot dinyatakan terdistribusi 

normal jika titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya searah 

mengikuti garis diagonal.  

Gambar 4.5  Uji Normalitas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :data diolah 
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Dalam gambar 4.5 dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan penyebarannya searah mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu populasi 

data dalam penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi normal. 

 

4.5.2. Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedasitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedasitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dalam penelitian ini digunakan 

uji Scatterplot untuk uji asumsi klasik Heteroskedasitas.  

 

Gambar 4.6  Uji Heteroskedasitas 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah 
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Berdasarkan gambar 4.6 dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar dengan 

tidak membentuk suatu pola tertentu, penyebarannya di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala 

heterokedastisitas pada model regresi ini, sehingga model regresi ini dapat dipakai. 

 

4.5.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linier antara 

variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinearitas secara umum dapat 

dilihat dari Value Inflation Factors (VIF) pada model regresi. Jika VIF lebih besar dari 5, 

maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel lainnya. 

Tabel 4.6 menunjukkan VIF dari keempat variabel, yakni convenience, produk, persepsi 

harga, dan kepercayaan masing-masing sebesar 1.127, 1.146, 1.573, dan 1.779. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data dalam dalam penelitian ini tidak mempunyai persoalan 

multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya karena nilai VIF dari kelima variabelnya 

kurang dari 5. 

 

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah 

Coefficientsa

-,045 ,817 -,055 ,956
,119 ,105 ,096 1,131 ,261 ,887 1,127
,007 ,114 ,006 ,066 ,948 ,873 1,146
,298 ,127 ,234 2,337 ,022 ,636 1,573
,441 ,133 ,354 3,317 ,001 ,562 1,779
,504 ,246 ,175 2,050 ,043 ,878 1,140

(Constant)
convenience
produk
persepsi_harga
kepercayaan
status_beli

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent Variable: minat_belia. 

ANALISIS PENGARUH..., NOVITA TRIANTI, Ma.-IBS, 2010



4.6. Uji Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan secara 

linier antara variabel independen yaitu convenience (X1), produk (X2), persepsi harga 

(X3), dan kepercayaan (X4) terhadap variabel dependen yaitu minat beli konsumen (Y). 

4.6.1. Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

Analisis determinasi R
2
 digunakan untuk menguji sejauh mana variasi variabel 

independen mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil perhitungan R
2
 dapat dilihat 

pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7  Analisis Koefisiensi Determinasi R
2 

 

 
 
 
 
 

 
 

Sumber : data diolah 

Berdasarkan Tabel 4.7, dapat dilihat bahwa besarnya adjusted R
 
squared adalah 

0.455. Nilai tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel 

convenience, produk, persepsi harga, dan kepercayaan  terhadap minat beli konsumen 

dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus 

dibawah ini: 

 KD = adjusted R squared
 
x 100% 

 KD = 0,455 x 100% 

 KD = 45,5  

Model Summaryb

,695a ,483 ,455 ,98746
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Est imate

Predictors: (Constant), status_beli,  convenience,
produk, persepsi_harga, kepercayaan

a. 

Dependent Variable:  minat_belib. 
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Peneliti dapat menyatakan bahwa dengan adanya variasi hubungan yang terjadi 

dalam variabel minat beli konsumen 45,5 % dapat dipengaruhi oleh variabel 

convenience, produk, persepsi harga, dan kepercayaan, sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. 

Menurut Ghozali (2001) menyatakan bahwa nilai adjusted R squared yang 

rendah bukan berarti model penelitian tersebut tidak baik, hal ini disebabkan karena 

adjusted R squared yang rendah bisa terjadi pada data cross section yang memiliki 

variasi yang besar antara masing-masing pengamatan. 

 

4.6.2. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel convenience, produk, 

persepsi harga, dan kepercayaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara 

signifikan terhadap variable minat beli konsumen. Pada penelitian ini digunakan uji F, 

sehingga analisis ini dilakukan dengan cara menilai dari nilai signifikansi yang ada pada 

tabel ANOVA. 

Tabel 4.8 ANOVA 

 

 
 

 

 

 

 

Sumber : data diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti 

secara bersama-sama (simultan) variabel convenience (X1), produk (X2), persepsi harga 

ANOVAb

85,567 5 17,113 17,551 ,000a

91,658 94 ,975
177,225 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), status_beli, conv enience, produk, persepsi_harga,
kepercayaan

a. 

Dependent Variable: minat_belib. 

ANALISIS PENGARUH..., NOVITA TRIANTI, Ma.-IBS, 2010



(X3), dan kepercayaan (X4) berpengaruh terhadap variabel minat beli konsumen pada 

penjualan online experience goods di Facebook (Y).  

Dengan nilai Sig. 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

Ho ditolak sehingga secara keseluruhan variabel convenience, produk, persepsi harga, 

dan kepercayaan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

konsumen online. 

 

4.6.3. Uji t 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel 

convenience, produk, persepsi harga, dan kepercayaan masing-masing secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel minat beli konsumen. Hasil dari uji t dapat 

dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini. 

 
Tabel 4.9  Hasil Uji t 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sumber : data diolah 

 

4.6.3.1. Analisis Uji t Convenience 

Ho1 : Convenience tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Coefficientsa

-,587 ,749 -,783 ,435
,169 ,096 ,138 1,767 ,081 ,898 1,114
,037 ,103 ,028 ,354 ,724 ,882 1,133
,273 ,115 ,221 2,371 ,020 ,634 1,577
,498 ,121 ,405 4,128 ,000 ,571 1,752
,555 ,221 ,197 2,505 ,014 ,886 1,129

(Constant)
convenience
produk
persepsi_harga
kepercayaan
status_beli

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent Variable: minat_belia. 
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Ha1 : Convenience mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen 

pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Kriteria yang digunakan untuk menilai hipotesa adalah bila  p ≤ 0,05 maka Ho ditolak, 

artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel dependen terhadap variabel 

independen dengan derajat keyakinan sebesar α = 5%.  

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.9, variabel convenience memiliki nilai Sig. 

sebesar 0,081. Nilai ini berarti lebih besar dari 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak 

sehingga memiliki arti bahwa convenienvce tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap minat beli konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Hasil hipotesa ini mungkin berlawanan dengan keadaan seharusnya, convenience 

selalu menjadi variabel utama yang menjadi alasan konsumen melakukan transaksi 

secara online. Dalam penelitian ini convenience tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap minat beli konsumen pada penjualan online experience goods di 

Facebook, hal ini terjadi karena indikator pertanyaan yang digunakan pada kuisioner 

penelitian ini merupakan pertanyaan seputar degree of convenience atau tingkat 

kenyamanan yang diinginkan oleh konsumen ketika melakukan pembelian pakaian 

dilihat dari dimensi waktu dan energi.  

 

Tabel 4.10  Tabel Statistics (Mean) 

  
   Sumber : data diolah 
 
 

Statistics

100 100 100 100
0 0 0 0

5,2210 5,8647 4,2240 3,9015

Valid
Missing

N

Mean

convenience produk
persepsi_

harga kepercayaan
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Penelitian ini menggunakan skala likert interval 1-7, sehingga cut off pada 

penelitian ini berada di interval 4. Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai rata-

rata pada indikator pertanyaan convenience sebesar 5.22, artinya kecenderungan 

responden menjawab pertanyaan tersebut di atas interval 4 dan mengarah ke pernyataan 

sangat setuju terhadap pertanyaan indikator variabel convenience. Hal tersebut dapat 

diartikan bahwa konsumen memang membutuhkan kenyamanan secara pribadi dari 

dimensi waktu dan energi ketika membeli pakaian. 

Tetapi hasil uji t menunjukkan convenience tidak mempengauhi minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. Hal yang mendasari 

mengapa convenience tidak mempengaruhi minat beli konsumen pada penjualan online 

experience goods di Facebook karena beberapa responden menganggap bahwa 

pembelian secara online memang memberikan kemudahan dari sisi waktu dan energi, 

akan tetapi mekanisme transaksi yang ada pada penjualan online justru membuat tingkat 

kenyamanan konsumen dalam berbelanja berkurang. Seperti, proses memasukkan nomor 

kartu kredit secara online untuk pembayaran sampai dengan waktu tunggu pengiriman 

barang. 

 

4.6.3.2. Analisis Uji t Produk 

Ho2 :  Produk tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen 

pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Ha2 : Produk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli konsumen pada 

penjualan online experience goods di Facebook. 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.9, diperoleh bahwa nilai Sig. dari variabel 

produk adalah sebesar 0,724. Sesuai kriteria dari penilaian hipotesis, nilai tersebut lebih 

besar dari 0,05 sehingga Ho tidak dapat ditolak. Artinya adalah tidak ada pengaruh yang 
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signifikan antara produk terhadap minat beli konsumen pada penjualan online experience 

goods di Facebook. 

Dalam penelitian ini produk terbukti tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap minat beli konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. Hal 

ini terjadi karena produk pada penelitian ini lebih fokus pada produk experience, yakni 

konsumen harus terlibat langsung secara fisik dalam proses pencarian dan pembeliannya 

yang tidak mungkin bisa dilakukan pada penjualan online. Penelitian ini menggunakan 

skala likert interval 1-7, sehingga cut off pada penelitian ini berada di interval 4. 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata pada indikator pertanyaan 

produk sebesar 5.86, yang berarti kecenderungannya mengarah ke pernyataan sangat 

setuju terhadap pertanyaan indikator variabel produk. Hal tersebut mengartikan bahwa 

mereka merupakan jenis konsumen yang harus terlibat langsung secara fisik dalam 

proses pencarian dan pembelian produk experience, dalam hal ini adalah pakaian.  

 Sehingga kecenderungannya adalah semakin tinggi tingkat produk experience 

maka akan semakin rendah tingkat minat pembelian produk experience secara online. 

 

4.6.3.3. Analisis Uji t Persepsi Harga 

Ho3 : Persepsi harga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Ha3 : Persepsi harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.9, diperoleh bahwa nilai Sig. untuk variabel 

persepsi harga adalah sebesar 0,020. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak. 

Maka dengan demikian persepsi harga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

minat beli konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 
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4.6.3.4. Analisis Uji t Kepercayaan 

Ho4 : Kepercayaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Ha4 : Kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minta beli konsumen 

pada penjualan online experience goods di Facebook. 

 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.9, diperoleh bahwa nilai Sig. untuk variabel 

kepercayaan adalah sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga Ho ditolak. 

Maka dengan demikian kepercayaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

minat beli konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

 

4.6.3.5. Analisis Uji t Status Beli (Variabel Kontrol) 

Pada penelitian ini terdapat variabel kontrol yakni status pembelian, yang 

berfungsi untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan motivasi dari responden yang 

pernah melakukan pembelian secara online dan yang belum pernah melakukannya 

terhadap minat beli konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.9, diperoleh hasil signifikansi untuk variabel kontrol 

status beli adalah sebesar 0,014. Nilai ini lebih rendah dari 0,05 yang berarti status 

pembelian konsumen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Berdasarkan hasil analisa tersebut, dapat dikatakan bahwa responden yang sudah 

pernah melakukan pembelian secara online dengan responden yang belum pernah 

melakukan pembelian secara online mempunyai pengalaman dan motivasi yang berbeda 

terhadap minat beli konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 
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Pengalaman dan motivasi tersebut yang akan menentukan apakah mereka berminat untuk 

melakukan pembelian awal maupun pembelian berulang. 

Sampel pada penelitian ini adalah responden yang belum pernah melakukan 

transaksi pembelian secara online dan responden yang sudah pernah melakukan transaksi 

pembelian secara online, sehingga peneliti menduga status belanja online mempunyai 

dampak terhadap variabel-variabel independent yang akan mempengaruhi hubungan 

antara variabel independent dengan dependent yang akan diamati. Agar tidak terjadi 

pembiasan terhadap hubungan antara variabel independent dengan dependent yang akan 

diamati, maka peneliti memasukkan status belanja online sebagai variabel kontrol. 

 

4.6.3.6. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.9 serta pembahasannya, maka akan 

dihasilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

 

 

 

4.7. IMPLIKASI MANAJERIAL 

Setelah melakukan proses pengolahan data dan diperoleh hasil persamaan regresi, 

muncul beberapa fakta yang dapat dijelaskan. Hasil dari persamaan regresi tersebut 

yakni persepsi harga (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. Berdasarkan hasil 

analisis ini, maka sebaiknya para produsen pakaian online khusunya di Facebook dan 

produsen produk experience lainnya harus menjaga kualitas produknya, sehingga harga 

pakaian yang ditawarkan secara online di Facebook dapat sebanding dengan kualitas 

produknya.  

Minat beli = - 0,587 + 0,169Conv + 0,037Prod + 0,273Har + 0,498Kep + e 
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Produsen pakaian online juga perlu memperhatikan harga pakaian yang dijual 

melalui Facebook agar tetap kompetitif dan bisa bersaing dengan harga pakaian yang 

ditawarkan di toko offline. Hal ini dikarenakan persepsi dari sebagian besar konsumen 

terhadap harga pakaian yang ditawarkan secara online melalui Facebook adalah lebih 

terjangkau dibandingkan dengan harga pakaian yang ditawarkan di toko offline.  

Berdasarkan data pada tabel 1.1 sebelumnya, dikatakan bahwa sebanyak 64 % 

pengguna internet di Indonesia adalah usia 15-29 tahun, yang masih berstatus 

pelajar/mahasiswa dan pegawai golongan menengah ke bawah. Oleh karena itu, bisa 

dikatakan sebagian besar pengguna Facebook adalah orang-orang pada rentang usia 15-

29 tahun. Untuk mempertahankan dan meningkatkan minat beli konsumen, sebaiknya 

para produsen pakaian online di Facebook menetapkan harga pakaian yang ditawarkan 

sesuai dengan segmentasi dan target konsumen yang dituju. Hal ini dikarenakan persepsi 

konsumen terhadap harga yang ditetapkan produsen pakaian online di Facebook adalah 

sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar. 

Hasil dari persamaan regresi berikutnya yang terbukti signifikan adalah variabel 

kepercayaan (X4),variabel kepercayaan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap minat beli konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

Penelitian ini menggunakan skala likert interval 1-7, sehingga cut off pada penelitian ini 

berada di interval 4. Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata pada 

indikator pertanyaan variabel kepercayaan sebesar 3.90, yang berarti kecenderungannya 

mengarah ke pernyataan sangat tidak setuju terhadap indikator pertanyaan kepercayaan. 

Hal tersebut mengartikan bahwa sebagian besar responden masih kurang percaya dengan 

kapabilitas dan integritas yang dimiliki oleh produsen pakaian online di Facebook. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat beli konsumen terhadap penjualan 

online experience goods di Facebook terutama pakaian adalah dengan membangun rasa 
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kepercayaan konsumen dan menjaga kepercayaan yang sudah ada. Kualitas dari pakaian 

yang ditawarkan melalui Facebook harus dijaga dan bisa dijamin kebenarannya. Ketika 

produsen pakaian online memaparkan informasi mengenai produk pakaian yang 

ditawarkan kepada calon konsumen melalui Facebook, sebaiknya sesuai dengan 

kenyataan yang ada sehingga kepercayaan konsumen terhadap informasi yang diberikan 

oleh produsen pakaian online di Facebook bisa meningkat.  

Transaksi belanja secara online merupakan transaksi dengan tingkat resiko yang 

tinggi, resiko dari barang yang akan diterima, resiko dari peroses pembayaran, dan resiko 

lainnya. Hal ini disebabkan karena konsumen tidak bisa melihat dan memastikan barang 

yang diinginkan secara langsung dan dibawa saat itu juga. Oleh karena itu, kepercayaan 

merupakan faktor utama dalam transaksi perdagangan yang dilakukan secara online. 

Disarankan bagi seluruh produsen pakaian online, terutama yang melakukan penjualan 

pakaian online melalui Facebook agar menjunjung tinggi integritas dan jangan pernah 

melakukan penipuan dalam bentuk informasi barang, pembayaran, sampai dengan 

pengiriman. Dengan begitu, maka kepercayaan konsumen terhadap produk yang 

ditawarkan oleh produsen pakaian online di Facebook dapat terjaga dan minat beli 

terhadap pakaian online di Facebook bisa meningkat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan mengenai penelitian “Pengaruh 

convenience, produk, persepsi harga, dan kepercayaan terhadap minat beli konsumen 

pada penjualan online experience goods di Facebook” maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variabel convenience tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat 

beli konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

2. Variabel produk tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

3. Variabel persepsi harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

4. Variabel kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience goods di Facebook. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan tersebut, maka 

peneliti akan memberikan saran bagi penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Persepsi konsumen terhadap harga yang ditawarkan oleh produsen pakaian online 

adalah lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pakaian pada toko offline dan 

sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar. Oleh karena itu, sebaiknya 

ANALISIS PENGARUH..., NOVITA TRIANTI, Ma.-IBS, 2010



produsen pakaian online dalam menetapkan harga pakaian yang ditawarkan harus 

sesuai dengan segmentasi dan target konsumen yang ingin dituju. 

2. Untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan bisnis pakaian online, 

produsen pakaian online harus bisa membangun rasa  kepercayaan konsumen dan 

menjaga kepercayaan yang sudah ada. Caranya, dengan selalu menjaga kualitas 

dan berkomitmen terhadap pelayanan yang diberikan, serta menjunjung tinggi 

nilai-nilai integritas. Salah satu alternatifnya, bisa mencontoh transaksi 

perdagangan online di Kaskus dengan menggunakan intermediary untuk 

bertransaksi (melalui rekening bersama), dan membangun coorporate image 

melalui testimoni dan reputasi (forum diskusi di Facebook) sehingga akan 

meminimalisir resiko terjadinya penipuan dan meningkatkan kepercayaan 

konsumen terhadap produsen pakaian online. 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih mengembangkan keberagaman jenis 

responden terutama dalam lingkup geografis dengan membandingkan perilaku 

konsumen di kota besar dan kota kecil, atau perbandingan tingkat pendidikan dan 

penghasilan konsumen terhadap pembelian pakaian secara online. 

4. Objek penelitian ini adalah pakaian online, dimana pakaian merupakan tipe 

experience product, oleh karena itu ada baiknya jika penelitian selanjutnya 

menggunakan tipe produk yang berbeda dari objek pada penelitian ini. Misalnya 

menggunakan sepatu, aksesoris, dan contoh experience product lainnya yang 

tingkat involvement-nya berbeda dengan pakaian sebagai objek pada penelitian 

selanjutnya. 

5. Penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan menambahkan 

variabel baru, seperti variabel tingkat resiko. Karena pada penelitian sebelumnya 

dikatakan bahwa tingkat resiko mempengaruhi sikap konsumen atas pembelian 
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pakaian melalui toko pakaian online dan pengaruhnya terhadap niat pembelian 

(Partodipuro, 2009). 
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   Lampiran 1 

 

 

Dengan hormat, 

Saya Novita Trianti, mahasiswa semester VIII Manajemen Pemasaran, Indonesia 

Banking School. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk skripsi saya mengenai 

pengaruh convenience, produk, persepsi harga, dan kepercayaan terhadap minat beli 

konsumen pada penjualan online experience good. Agar penelitian ini dapat berjalan 

dengan baik, saya mohon kesediaan dan bantuan Saudara/i untuk mengisi kuisioner ini 

dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. 

 

Petunjuk pengisian : 

Berilah tanda (x) dalam kotak di depan jawaban pertanyaan yang mengandung unsur 

pilihan ganda dan isilah titik-titik yang kosong dengan jawaban yang sesuai 

 

Apakah Anda mengetahui bahwa ada penjualan pakaian secara online di 

Facebook? 

       Ya     Tidak 

 

Apakah Anda pernah melakukan transaksi pembelian secara online? 

            Ya        Tidak   

           

I. Profil Responden 

Jenis Kelamin :   Laki-laki   Perempuan 

 

Usia    : ............................ tahun 

 

 Pendidikan terakhir yang telah diselesaikan : 

 SMP atau sederajat   SMA atau sederajat   D3 

 S1                          S2 
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Pekerjaan Saat ini : 

 Pelajar / mahasiswa  Ibu Rumah Tangga 

 Pegawai Negeri   Wirausahawan 

 Pegawai swasta    Lainnya (sebutkan : .................................) 

 

II. Petunjuk pengisian 

Petunjuk pengisian dari skala 1 ← ------------------------------------------- → 7 

     (Sangat Tidak Setuju)                                        (Sangat Setuju)  

Berilah penilaian anda terhadap pernyataan di bawah ini dengan mengisikan angka pada 

rentang skala dan anda diijinkan untuk mengisi dengan angka koma seperti 3,5 . 

 

A. Convenience          1 ← ---------------------- → 7

                       

  (STS)                             (SS)     

1. Saya senang jika bisa membeli pakaian yang saya inginkan kapan 

saja tanpa terbatas hari libur, jam makan, dan keterbatasan lainnya. 

 

2. Saya akan membeli pakaian di tempat yang tidak banyak menyita 

waktu saya. 

 

3. Ketika membeli pakaian saya berusaha menghindari pelayanan 

pramuniaga yang membuat saya merasa tidak nyaman. 

 

 

B. Produk Experience        1 ← ---------------------- → 7

                              (STS)                             (SS) 

1. Saya selalu mencoba pakaian yang akan saya beli.  

2. Saya selalu merasakan kualitas bahan pakaian yang akan saya beli  

3. Saya selalu memeriksa kondisi pakaian yang akan saya beli.  

 

C. Persepsi Harga         1 ← ---------------------- → 7

                       

    (STS)                             (SS) 

1. Harga pakaian yang ditawarkan secara online melalui Facebook 

sebanding dengan kualitas produknya. 

 

2. Harga  pakaian yang ditawarkan secara online melalui Facebook 

lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pakaian di toko 

offline. 
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3. Harga yang ditetapkan produsen online di Facebook sesuai 

dengan kemampuan saya untuk membayar. 

 

 

D. Kepercayaan         1 ← ---------------------- → 7

                       

    (STS)                             (SS) 

1. Saya percaya produk yang ditawarkan oleh produsen 

pakaian online di Facebook terjamin kualitasnya. 

 

2. Saya percaya bahwa pelayanan yang diberikan oleh 

produsen pakaian online di Facebook adalah yang terbaik. 

 

3. Saya percaya bahwa informasi yang diberikan oleh 

produsen pakaian online di Facebook dapat diandalkan. 

 

4. Saya percaya bahwa produsen pakaian online di Facebook 

mempunyai integritas yang tinggi. 

 

 

E. Minat Beli                                                           1 ← ---------------------- → 7

                                (STS)                             (SS) 

 

Saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan saudara/i untuk meluangkan waktu 

mengisi kuisioner ini. 

Hormat Saya, 

 

Novita Trianti 

        

200611042 

1. Saya berminat membeli pakaian secara online di 

Facebook setelah melihat orang terdekat merasakan 

kenyamanan dan kemudahan dalam proses pembelian 

pada produk online lainnya. 

 

2. Saya berencana membeli produk pakaian secara online di 

Facebook dalam kurun waktu ≥ 3 bulan yang akan 

datang. 

 

3. Minat beli saya terhadap produk pakaian online di 

Facebook timbul karena produk tersebut dapat memenuhi 

keinginan dan kebutuhan saya. 
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Hasil Uji Validitas Convenience Pre-test     Lampiran 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hasil Uji Validitas Produk Pre-test 

 

KMO and Bartlett's Test

,576

5,674
3

,129

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart lett 's Test  of
Sphericity

Communalities

1,000 ,611
1,000 ,575
1,000 ,335

Conv1
Conv2
Conv3

Initial Extraction

Extraction Method:  Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

1,521 50,694 50,694 1,521 50,694 50,694
,855 28,512 79,206
,624 20,794 100,000

Component
1
2
3

Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e %
Initial Eigenvalues Extract ion Sums of Squared Loadings

Extract ion Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

,782
,758
,579

Conv1
Conv2
Conv3

1

Compone
nt

Extraction Method:  Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

KMO and Bartlett's Test

,612

16,284
3

,001

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity
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Hasil Uji Validitas Persepsi Harga Pre-test 

 
 

 
 

Communalities

1,000 ,440
1,000 ,685
1,000 ,737

Prod1
Prod2
Prod3

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total  Variance Explained

1,862 62,060 62,060 1,862 62,060 62,060
,739 24,638 86,699
,399 13,301 100,000

Component
1
2
3

Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e %
Initial Eigenvalues Extract ion Sums of  Squared Loadings

Extract ion Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

,663
,828
,858

Prod1
Prod2
Prod3

1

Compone
nt

Extraction Method:  Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

KMO and Bartlett's Test

,639

26,282
3

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity

Communalities

1,000 ,813
1,000 ,639
1,000 ,649

Har1
Har2
HAr3

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Hasil Uji Validitas Kepercayaan Pre-test 

 
 

 
 

Total  Variance Explained

2,101 70,046 70,046 2,101 70,046 70,046
,594 19,810 89,856
,304 10,144 100,000

Component
1
2
3

Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e %
Initial Eigenvalues Extract ion Sums of  Squared Loadings

Extract ion Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

,902
,799
,806

Har1
Har2
HAr3

1

Compone
nt

Extraction Method:  Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

KMO and Bartlett's Test

,706

98,588
6

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity

Communalities

1,000 ,795
1,000 ,840
1,000 ,896
1,000 ,720

Kep1
Kep2
Kep3
Kep4

Initial Extraction

Extraction Method:  Principal Component Analysis.

ANALISIS PENGARUH..., NOVITA TRIANTI, Ma.-IBS, 2010



 
 

 
 

Hasil Uji Validitas Minat Beli Pre-test 

 
 

 
 

Total  Variance Explained

3,252 81,310 81,310 3,252 81,310 81,310
,473 11,824 93,134
,186 4,649 97,782
,089 2,218 100,000

Component
1
2
3
4

Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e %
Initial Eigenvalues Extract ion Sums of  Squared Loadings

Extract ion Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

,892
,917
,947
,849

Kep1
Kep2
Kep3
Kep4

1

Compone
nt

Extraction Method:  Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

KMO and Bartlett's Test

,688

19,620
3

,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart let t's Test  of
Sphericity

Communalities

1,000 ,660
1,000 ,710
1,000 ,644

Mb1
Mb2
Mb3

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Hasil Uji Reliabilitas Convenience Pre-test 

 
 

 
 

 
 

 

Total  Variance Explained

2,013 67,113 67,113 2,013 67,113 67,113
,539 17,979 85,092
,447 14,908 100,000

Component
1
2
3

Total % of  Variance Cumulat iv e % Total % of  Variance Cumulat iv e %
Initial Eigenvalues Extract ion Sums of  Squared Loadings

Extract ion Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

,812
,842
,802

Mb1
Mb2
Mb3

1

Compone
nt

Extraction Method:  Principal Component Analysis.
1 components extracted.a. 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,510 3

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

10,3933 6,212 ,385 ,301
10,8700 6,825 ,360 ,351
10,3033 7,986 ,237 ,543

Conv1
Conv2
Conv3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted
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Hasil Uji Reliabilitas Produk Pre-test 

 
 

 

 
 

Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Harga Pre-test 

 

 
 

 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,671 3

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

11,6700 6,170 ,377 ,745
11,5567 6,368 ,520 ,530
11,1333 6,544 ,587 ,463

Prod1
Prod2
Prod3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,779 3

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

8,7133 5,683 ,736 ,571
9,1933 5,606 ,567 ,769
8,5400 6,667 ,564 ,755

Har1
Har2
HAr3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted
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Hasil Uji Reliabilitas Kepercayaan Pre-test 

 
 

 
 

 
 

Hasil Uji Reliabilitas Minat Beli Pre-test 

 
 

 

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,920 4

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

11,9700 10,799 ,806 ,906
12,1733 12,005 ,854 ,883
11,8600 11,752 ,897 ,868
11,9567 13,305 ,732 ,923

Kep1
Kep2
Kep3
Kep4

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted

Case Processing Summary

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,752 3

Cronbach's
Alpha N of Items
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Item-Total Statistics

8,2067 8,795 ,571 ,683
9,0000 7,793 ,617 ,625
8,4133 7,453 ,561 ,697

Mb1
Mb2
Mb3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if  Item

Deleted
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Hasil Uji Validitas Convenience 

 
 
 Communalities 
 

  Initial Extraction 
Conv1 1,000 ,471 
Conv2 1,000 ,538 
Conv3 1,000 ,301 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 Total Variance Explained 
 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,310 43,682 43,682 1,310 43,682 43,682 
2 ,914 30,477 74,159       
3 ,775 25,841 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
Conv1 ,686 
Conv2 ,734 
Conv3 ,549 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
 
 
Hasil Uji  Validitas Produk 

 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,648 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 38,351 
df 3 
Sig. ,000 

 

KMO and Bartlett's Test

,550

6,286
3

,099

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bart lett 's Test  of
Sphericity
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Communalities 
 

  Initial Extraction 
Prod1 1,000 ,548 
Prod2 1,000 ,644 
Prod3 1,000 ,579 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Total Variance Explained 
 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,772 59,051 59,051 1,772 59,051 59,051 
2 ,671 22,382 81,433       
3 ,557 18,567 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
Prod1 ,740 
Prod2 ,803 
Prod3 ,761 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
Hasil Uji Validitas Persepsi Harga 

 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,699 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 80,444 
df 3 
Sig. ,000 

 
 Communalities 
 

  Initial Extraction 
Har1 1,000 ,771 
Har2 1,000 ,693 
Har3 1,000 ,691 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 Total Variance Explained 
 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2,154 71,813 71,813 2,154 71,813 71,813 
2 ,489 16,302 88,115       
3 ,357 11,885 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
  
Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
Har1 ,878 
Har2 ,832 
Har3 ,831 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
Hasil Uji Validitas kepercayaan 
 
 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,820 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 249,906 
df 6 
Sig. ,000 

 
 Communalities 
 

  Initial Extraction 
Kep1 1,000 ,761 
Kep2 1,000 ,795 
Kep3 1,000 ,873 
Kep4 1,000 ,807 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Total Variance Explained 
 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 3,236 80,894 80,894 3,236 80,894 80,894 
2 ,357 8,914 89,807       
3 ,264 6,612 96,419       
4 ,143 3,581 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
Kep1 ,872 
Kep2 ,892 
Kep3 ,934 
Kep4 ,898 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 

Hasil Uji Validitas Minat Beli 

 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,704 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 89,725 
df 3 
Sig. ,000 

 
 Communalities 
 

  Initial Extraction 
Mb1 1,000 ,671 
Mb2 1,000 ,741 
Mb3 1,000 ,767 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Total Variance Explained 
 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2,179 72,621 72,621 2,179 72,621 72,621 
2 ,479 15,970 88,592       
3 ,342 11,408 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Component Matrix(a) 
 

  

Componen
t 

1 
Mb1 ,819 
Mb2 ,861 
Mb3 ,876 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
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Hasil Uji Realibility  Convenience 

 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 88 88,0 

Excluded(
a) 12 12,0 

Total 100 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,346 3 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Conv1 10,6591 5,676 ,204 ,248 
Conv2 10,8182 5,852 ,243 ,176 
Conv3 10,5909 5,900 ,152 ,358 

 
 

Hasil Uji Realibilitas Produk 
 
 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 96 96,0 

Excluded(
a) 4 4,0 

Total 100 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,648 3 
 
  
Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Prod1 11,9583 3,893 ,431 ,598 
Prod2 11,8750 4,216 ,503 ,493 
Prod3 11,5625 4,438 ,448 ,565 
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Hasil Uji Realibilitas Persepsi Harga 

 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 85 85,0 

Excluded(
a) 15 15,0 

Total 100 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,797 3 
 
 
 
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Har1 8,6353 5,639 ,701 ,674 
Har2 8,8000 4,900 ,622 ,754 
Har3 8,4000 5,481 ,617 ,749 

 
  

Hasil Uji Realibilitas Kepercayaan 
 
 
 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 83 83,0 

Excluded(
a) 17 17,0 

Total 100 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,920 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALISIS PENGARUH..., NOVITA TRIANTI, Ma.-IBS, 2010



Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Kep1 11,9639 11,962 ,776 ,911 
Kep2 12,0723 12,409 ,807 ,900 
Kep3 11,7108 11,623 ,874 ,877 
Kep4 11,7831 12,367 ,813 ,898 

 
Hasil Uji Realibilitas Minat Beli 

 Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 90 90,0 

Excluded(
a) 10 10,0 

Total 100 100,0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,811 3 
 
  
 Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Mb1 7,5667 8,990 ,611 ,791 
Mb2 8,5444 7,846 ,677 ,724 
Mb3 7,9333 7,299 ,701 ,698 

 
Hasil Uji Regresi 

 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
status_beli, 
convenienc
e, produk, 
persepsi_ha
rga, 
kepercayaa
n(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: minat_beli 
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Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,695(a) ,483 ,455 ,98746 
a  Predictors: (Constant), status_beli, convenience, produk, persepsi_harga, kepercayaan 
b  Dependent Variable: minat_beli 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 85,567 5 17,113 17,551 ,000(a) 

Residual 91,658 94 ,975     
Total 177,225 99       

a  Predictors: (Constant), status_beli, convenience, produk, persepsi_harga, kepercayaan 
b  Dependent Variable: minat_beli 
 
  
 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF B Std. Error 
1 (Constant) -,587 ,749   -,783 ,435     

convenience ,169 ,096 ,138 1,767 ,081 ,898 1,114 
produk ,037 ,103 ,028 ,354 ,724 ,882 1,133 
persepsi_harga ,273 ,115 ,221 2,371 ,020 ,634 1,577 
kepercayaan ,498 ,121 ,405 4,128 ,000 ,571 1,752 
status_beli ,555 ,221 ,197 2,505 ,014 ,886 1,129 

a  Dependent Variable: minat_beli 
 
 Collinearity Diagnostics(a) 
 

Model Dimension 

Eigenvalue 
Condition 

Index Variance Proportions 

(Constant) convenience produk persepsi_harga kepercayaan status_beli (Constant) convenience 
1 1 5,580 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,01 

2 ,294 4,354 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,87 
3 ,058 9,783 ,03 ,08 ,06 ,19 ,24 ,05 
4 ,029 13,764 ,01 ,53 ,27 ,18 ,18 ,00 
5 ,026 14,555 ,05 ,31 ,03 ,50 ,53 ,01 
6 ,012 21,649 ,92 ,07 ,63 ,13 ,06 ,06 

a  Dependent Variable: minat_beli 
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Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 1,4418 6,4875 3,9760 ,92968 100 
Std. Predicted Value -2,726 2,701 ,000 1,000 100 
Standard Error of 
Predicted Value ,141 ,500 ,234 ,063 100 

Adjusted Predicted Value 1,5019 6,6085 3,9802 ,92614 100 
Residual -2,07300 2,40265 ,00000 ,96220 100 
Std. Residual -2,099 2,433 ,000 ,974 100 
Stud. Residual -2,144 2,513 -,002 1,004 100 
Deleted Residual -2,16243 2,56350 -,00425 1,02218 100 
Stud. Deleted Residual -2,187 2,588 ,000 1,012 100 
Mahal. Distance 1,027 24,425 4,950 3,752 100 
Cook's Distance ,000 ,105 ,010 ,015 100 
Centered Leverage Value ,010 ,247 ,050 ,038 100 

a  Dependent Variable: minat_beli 
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Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: minat_beli
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Name 

Place/ Date of Birth 

Gender 

Marital Status 

Address 

 

 

Religion 

Phone 

Email 

: Novita Trianti 

: Jakarta, November  17th 1987 

: Female 

: Single 

: Jl. Kuning Muda c7/ no.33, komplek 

Walikota, Kelapa Gading, Jakarta 

Utara 14240 

: Islam 

: 0856 910 123 87 / 95285551 

: itnairtativon@yahoo.com 
 

Formal Education 

1993-1994 

1994-2000 

2000-2003 

2003-2006 

2006-2010 

 

TK Tunas Karya II 

SD Tunas Karya II 

SLTP Lab School Jakarta 

SMA Negeri 13 Jakarta 

Indonesia Banking School 

 

Informal Education 

2006-2009 

2007 

2008 

 

2008 

2009 

2009 

2009 

2010 

2010 

English Course (English for Banking), The British Institute 

Service Excellent Training by Firstasia Consultants and STIE IBS 

Customer Service and Selling Skill Training by PT. e- DEPRO 

Management Consultant and STIE IBS 

Participant in ESQ Leadership Training Program 

Basic Treasury by PT. MATAIR TERRA SOLUTION and STIE IBS 

IELTS Preparation, The British Institute 

Credit Analysis Training Program by STIE IBS 

Trade Financing Training Program by Bank Mandiri and STIE IBS 

Methode of Thesis Training Program by STIE IBS 
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Organizational Experiences 

2003-2006 

2003-2005 

2004 

2006-2009 

2006-2009 

2008 

2008 

2008 

2008 

Members of Paskibra 13 Organization 

Equipment Commandant of Senior’s Paskibra 13 Organization 

Funding Division of GAFLATE (Paskibra Competition) 

Members of IBS Choir 

Members of Trditional Dance  

Coordinator of Data Indonesia Bright Supersounds 

Secretary of  POM IBS 2008 

Partiture Coordinator of IBS Choir 

Secretary of IBS Operete Show  

 

Work Experiences 

2007 

2007 

 

2008 

2008 

2010 

Customer Relationship Officer for Indonesia Banking School 

Apprentice at PT BPR Bintang Tulungagung. Tulungagung, Jawa 

Timur 

Orientation at Bank Indonesia Head Office Bandung 

Participant as Usherette on CAR awards 

Apprentiece at BRI branch office Otista, Jakarta 

 

Achievement 

2003-2005 

2009 

Runner up, favourite winner, etc in events of Paskibra 

Competition 

Finalist Miss IBS 2009 (Big 15) 
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