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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. 

 

I. 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. 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 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. Meningkatnya 

jumlah pengguna internet,  membuka peluang bagi pemasar di Indonesia untuk melakukan e-

commerce (electronic commerce). 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).  Dengan tingkat kemacetan dan kesibukan masyarakat Jakarta yang tinggi, berbelanja 

secara online merupakan fenomena baru dari perilaku masyarakat modern yang efisien dan 
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efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Karena itulah faktor convenience atau 

kenyamanan menjadi alasan utama konsumen melakukan pembelian secara online. 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. Konsumen akan membeli produk sesuai dengan 

keinginan dan kebutuhannya. Oleh karena itu, pemasar 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. 

Setelah menentukan produk yang dapat memenuhi kebutuhannya, maka konsumen 

akan melakukan analisis 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 komponen akurasi dan reliabilitas yang 

menggabungkan sikap dengan karakteristik lain. 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 kepercayaan atau berkurang. (Tullberg, 2008). 

Sebelum konsumen menentukan produk apa yang akan dibeli, terlebih dahulu mereka 

akan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Proses pencarian informasi 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. 
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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. 

 

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. 

3. Dalam menganalisis minat beli konsumen terhadap penjualan online experience 

goods, peneliti memfokuskan objek penelitian pada jejaring sosial Facebook. 

Dipilihnya Facebook karena saat ini semakin banyak pemasar yang memanfaatkan 

media ini untuk berbisnis.  

4. Pada penelitian ini kategori experience goods difokuskan pada produk pakaian. 

Alasan dipilihnya produk pakaian karena merupakan produk ketiga terbanyak yang 

dibeli secara online (21 %) yang juga merupakan tipe produk experience. 

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. 

 

II. LANDASAN TEORITIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Perilaku Konsumen 

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. 
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2.1.2 E-commerce 

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 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 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). 

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). 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. 

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). 
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2.1.5 Produk 

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

experience goodss. Sebuah produk dikatakan sebagai search goodss 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 goodss 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 goodss dapat dievaluasi melalui informasi eksternal yang 

disediakan oleh pemasar sebelum proses pembelian, sedangkan experience goodss 

memerlukan pengalaman secara personal dari masing-masing konsumennya.  

Contoh produk-produk yang diklasifikasikan sebagai search goodss adalah buku, tiket 

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

goodss diantaranya pakaian, perhiasan, akesoris, dan lain-lain. 

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

pada produk-produk search goodss dibandingkan dengan produk karegori experience goodss. 

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.  

Penelitian ini difokuskan hanya untuk produk pakaian, yang merupakan salah satu 

contoh dari experience goodss. 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 (Nelson, 1974). 

 

2.1.6 Persepsi Harga 

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 internel 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). 

Definisi 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) tentang persepsi harga dari 

sudut pandang konsumen. 
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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. 

Kepercayaan adalah sesuatu yang membutuhkan harapan dari kompetensi dan 

tanggung 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). 

Pada penelitian ini definisi 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 

Kerangka pemikiran digunakan untuk menjelaskan konstelasi hubungan antar variabel 

yang akan diteliti. Konstelasi hubungan tersebut idealnya dikuatkan oleh teori atau penelitian 

sebelumnya. Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Pemikiran 
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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. 

 

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. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 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 (Maholtra, 2007). 

 

3.1.1 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 pakaian 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 pakaian online di Facebook. 
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3.1.2 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 

Jadi jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 96,04 yang dibulatkan menjadi 100 

responden. 

 

3.2 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. 

 

3.2.1 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). 

 

3.2.1.1 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. 

 

3.2.1.2 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 

n = p x q x [ Za/2/d]
2
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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 (Maholtra, 2007).  

 

 

3.2.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.2.1 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 (Maholtra, 2007). 

 

3.2.2.2 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). 

 

3.2.2.3 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 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 (Maholtra, 2007). Pada umumnya jika 

VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan 

variabel bebas lainnya (Priyatno, 2009). 

 

3.2.3 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 (Maholtra, 

2007). 
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Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

 

Y’ = Variabel dependen (minat beli konsumen online) → nilai yang diprediksikan 

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) 

 

3.2.3.1 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) (Maholtra, 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 

 

3.2.3.2 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.  

 

IV. ANALISIS dan PEMBAHASAN 

4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pre-test 

4.1.1. 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.  

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, dihasilkan KMO Measure of 

Sampling adequacy (MSA) dari variabel convenience, produk, persepsi harga, kepercayaan, 

dan minat beli masing-masing adalah .576, .612, .639, .706, .688. 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. 

 

Y’ = a + b1X1 + b2X2 + ..... +bnXn 
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4.1.2. 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 (Maholtra, 2007).  

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan 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.  

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. 

 

4.2. Analisis Data dan Pembahasan 

4.2.1. 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 hasil uji vaiditas yang telah dilakukan masing-masing variabel memiliki 

component matrix lebih dr 0.50 serta KMO diatas 0.50. Masing-masing KMO dari kelima 

variabel ini sebesar .550, .648, .699, .820, dan .704. 

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.  

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

dari 0.6 (Maholtra, 2007). Berdasarkan uji realibilitas yang telah dilakukan 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 
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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. 

  

4.3. Uji Asumsi Klasik dan Pembahasan  

4.3.1. 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 4.1  Uji Normalitas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : data diolah 

 

Dalam gambar 4.1 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. 

 

4.3.2. 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.  
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Gambar 4.2  Uji Heteroskedasitas 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : data diolah 
 

Berdasarkan gambar 4.2 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. 

 

4.3.3. 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 4.1 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 4.1 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)
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produk
persepsi_harga
kepercayaan
status_beli

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
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t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics
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4.4. 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). 

 

4.4.1. 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 4.2. 
Tabel 4.2  Analisis Koefisiensi Determinasi R

2 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Sumber : data diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.2, 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 % 

 

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. 

 

4.4.2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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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Tabel 4.3  Tabel ANOVA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber : data diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.3, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti secara 

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

 

4.4.3. 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 4.4 di bawah ini. 
Tabel 4.4  Hasil Uji t 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sumber : data diolah 

 

 
Sumber : data diolah  

 

4.4.3.1. Analisis Uji t Convenience 

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. 

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%.  

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. 

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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Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.4, 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 4.5  Tabel Statistics (Mean) 

 

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

 
   Sumber : data diolah 

 

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

ini berada di interval 4. Berdasarkan tabel 4.5 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. 

 

4.4.3.2. 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 4.4, 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 signifikan 

antara produk terhadap minat beli konsumen pada penjualan online experience goods di 

Facebook. 
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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 

4.5 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. 

 

4.4.3.3. 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 4.4, 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. 

 

4.4.3.4. 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 4.4, 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. 

 

4.4.3.5. 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 4.4, 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. Pengalaman dan 
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motivasi tersebut yang akan menentukan apakah mereka berminat untuk melakukan 

pembelian 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. 

 

4.4.3.6. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.4 serta pembahasannya, maka akan dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

4.5. 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.  

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 4.5 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. 

Minat beli = - 0,587 + 0,169Conv + 0,037Prod + 0,273Har + 0,498Kep + e 

 

Analisis Pengaruh Convenience,..., Novita Trianti, Ma.-IBS, 2010



19 

 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat beli konsumen terhadap penjualan online 

experience goods di Facebook terutama pakaian adalah dengan membangun rasa 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. 

 

V. KESIMPULAN dan SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan mengenai penelitian “Pengaruh c-

onvenience, 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 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 dari produk pakaian yang ditawarkan, 
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 
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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 pakaian melalui toko pakaian online 
dan pengaruhnya terhadap niat pembelian (Partodipuro, 2009). 
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