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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Deskripsi Responden 

Data seluruh responden yang didapat dari kuesioner akan 

dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin responden, usia responden, 

pekerjaan responden, status pembelian responden, jenis produk yang dibeli 

responden dan anggaran biaya yang dikeluarkan oleh responden untuk 

membeli produk. 

4.1.1  Jenis Kelamin Responden 

Berikut adalah tabel identitas tentang jenis kelamin responden: 

Tabel 4.1. 

 Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%) 

Pria 20 20% 

Wanita 80 80% 

Total 100 100 
    Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa dari 100 responden yang 

pernah membeli kacamata pada TokoLoe, sebanyak 80 responden atau 80% 

berjenis kelamin wanita dan sisanya 20 responden atau 20% berjenis kelamin pria. 

Hal ini dapat dipahami, karena biasanya yang berbelanja kacamata pada toko 

online adalah wanita. 
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4.1.2.  Usia Responden 

Berikut adalah tabel identitas tentang usia responden: 

Tabel 4.2. 

Usia Responden 

Usia Jumlah Presentase (%) 

18 1 1% 

20 6 6% 

21 41 41% 

22 13 13% 

23 12 12% 

24 8 8% 

25 2 2% 

26 3 3% 

27 1 1% 

28 2 2% 

29 5 5% 

30 6 6% 

Total 100 100 
        Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa responden dengan usia 21 

tahun adalah kategori usia yang paling mendominasi. Dari total 100 responden, 

terdapat 41 responden yang berusia 22 tahun atau 41% dari keseluruhan 

responden. Sedangkan, responden yang berusia 18 dan 27 tahun merupakan 

kategori usia yang paling sedikit, yaitu hanya 1 responden atau 1% dari 

keseluruhan responden. Hal ini menyatakan bahwa sebagian besar responden yang 

melakukan pembelian kacamata di TokoLoe berusia 21 tahun. 
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4.1.3.  Pekerjaan Responden 

Berikut adalah tabel identitas tentang pekerjaan responden: 

Tabel 4.3. 

Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Jumlah Presentase (%) 

Mahasiswa 57 57% 

Pegawai Swasta 39 39% 

Wiraswasta 3 3% 

Pelajar 1 1% 

Total 100 100 
     Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa responden mahasiswa 

berjumlah 57 orang atau 57% dari total responden, responden pegawai swasta 

berjumlah 39 orang atau 39% dari total responden, responden wiraswasta 

berjumlah 3 orang atau 3% dari total responden dan responden pelajar berjumlah 

1 orang atau 1% dari total responden. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini mahasiswa menjadi responden mayoritas yang pernah melakukan 

pembelian kacamata pada TokoLoe. 
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4.1.4.  Status Pembelian Responden 

Berikut adalah tabel identitas tentang status pembelian responden: 

Tabel 4.4. 

Status Pembelian Responden 

Status Pembelian Jumlah Presentase (%) 

Pernah 100 100% 

Total 100 100 
          Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan data diatas, terdapat 100 responden atau 100% dari total 

reponden sudah pernah melakukan pembelian pada TokoLoe. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini seluruh responden sudah pernah 

melakukan pembelian kacamata di TokoLoe. 

4.1.5.  Jenis Pembelian Produk Responden 

Berikut adalah tabel identitas tentang jenis pembelian produk 

responden: 

Tabel 4.5. 

Jenis Pembelian Produk Responden 

Jenis Produk Jumlah Presentase (%) 

Kacamata Baca 16 16% 

Kacamata Fashion 63 63% 

Lensa Kacamata 4 4% 

Frame Kacamata 17 17% 

Total 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 
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Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa responden yang membeli 

produk kacamata fashion merupakan responden yang paling dominan pada 

penelitian ini. Sedangkan, responden yang membeli produk lensa kacamata adalah 

responden yang paling sedikit jumlahnya pada penelitian ini. 

4.1.6.  Anggaran Biaya yang dikeluarkan oleh Responden 

Berikut adalah tabel identitas tentang anggaran biaya yang 

dikeluarkan oleh responden: 

Tabel 4.6. 

Anggaran Biaya Responden 

Anggaran Biaya Jumlah Presentase (%) 

Rp 100.000 42 42% 

Rp 100.000 < Rp 200.000 48 48% 

Rp 200.000 10 10% 

Total 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 48 responden atau 

48% dari total responden yang mengeluarkan biaya sebesar Rp 100.000 hingga 

kurang dari Rp 200.000 merupakan responden yang paling dominan pada 

penelitian ini. Sedangkan, responden yang mengeluarkan biaya sebesar RP 

200.000 adalah responden yang paling sedikit jumlahnya pada penelitian ini yaitu 

hanya 10 responden atau 10% dari total responden. 

 

 



 

44 
 

4.2. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan rentang skala 

sebagai berikut: 

 Skor rata-rata 1,0 – 1,8= Sangat Tidak Setuju 

 Skor rata-rata 1,8 – 2,6= Tidak Setuju 

 Skor rata-rata 2,6 – 3,4= Netral 

 Skor rata-rata 3,4 – 4,2= Setuju 

 Skor rata-rata 4,2 – 5,0= Sangat Setuju 

Tabel berikut ini berisi total skor dan rata-rata skor jawaban dari 100 responden 

terhadap 20 variabel yang ada di dalam penelitian ini : 
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Tabel 4.7. 

Analisis Statistik Deskriptif 

NO Variabel Frekuensi Jawaban (Skor) Total 

Skor 

Rata-

Rata 

Keterangann 

STS TS N S SS 

1. Dapat memesan 

lensa sesuai 

yang dibutuhkan 

0 

(0) 

2 

(4) 

18 

(54) 

47 

(188) 

33 

(165) 

411 4,11 Setuju 

2. Kualitas yang di 

dapat sesuai 

dengan harga 

yang dibayarkan 

0 

(0) 

8 

(16) 

34 

(102) 

40 

(160) 

18 

(90) 

368 3,68 Setuju 

3. Referensi teman 0 

(0) 

10 

(20) 

53 

(159) 

36 

(144) 

1 

(5) 

328 3,28 Netral 

4. Gratis ongkir 

melalui Shopee 

1 

(1) 

10 

(20) 

49 

(147) 

37 

(148) 

4 

(20) 

336 3,36 Netral 

5. Terdapat 

berbagai jenis 

jasa pengiriman 

2 

(2) 

 

12 

(24) 

62 

(186) 

20 

(80) 

4 

(20) 

312 3,12 Netral 

6. Deskripsi 

produk jelas 

2 

(2) 

9 

(18) 

10 

(30) 

64 

(256) 

15 

(75) 

381 3,81 Setuju 

7. Variasi produk 1 

(1) 

8 

(16) 

13 

(39) 

43 

(172) 

35 

(175) 

403 4,03 Setuju 

8. Gambar produk 

menarik 

0 

(0) 

6 

(12) 

21 

(63) 

44 

(176) 

29 

(145) 

396 3,96 Setuju 

9. Gambar yang di  

tampilkan jelas 

0 

(0) 

10 

(20) 

31 

(93) 

45 

(180) 

14 

(70) 

363 3,63 Setuju 

10. Adanya model 

yang 

mengenakan 

kacamata 

3 

(3) 

7 

(14) 

10 

(30) 

28 

(112) 

52 

(260) 

419 4,19 Setuju 

11. Puas akan 

pembelian 

sebelumnya 

3 

(3) 

9 

(18) 

38 

(114) 

34 

(136) 

16 

(80) 

351 3,51 Setuju 

12. Pelayanan yang 

cepat 

2 

(2) 

11 

(22) 

46 

(138) 

33 

(132) 

8 

(40) 

334 3,34 Netral 

13. Admin yang 

ramah 

0 

(0) 

12 

(24) 

36 

(108) 

47 

(188) 

5 

(25) 

345 3,45 Setuju 

14. 

 

 

Selalu 

mengeluarkan 

kacamata model 

terbaru 

2 

(2) 

6 

(12) 

18 

(54) 

56 

(224) 

18 

(90) 

382 3,82 Setuju 

15. Adanya 

pengikut yang 

banyak di 

instagram  

1 

(1) 

11 

(22) 

15 

(45) 

48 

(192) 

25 

(75) 

335 3,35 Netral 

16. Adanya 

potongan harga  

2 

(2) 

6 

(12) 

35 

(105) 

54 

(216) 

3 

(15) 

350 3,50 Setuju 
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No Variabel Frekuensi Jawaban (Skor) Total 

Skor 

Rata-

rata 

Keterangan 

STS TS N S SS 

17. Adanya 

iklan yang 

muncul di 

instagram  

1 

(1) 

11 

(22) 

57 

(171) 

30 

(120) 

1 

(5) 

319 3,19 Netral 

18. 

 

Proses 

pembayaran 

mudah 

0 

(0) 

10 

(20) 

19 

(57) 

42 

(168) 

29 

(145) 

390 3,90 Setuju 

19. Adanya 

testimoni 

dari 

 pembeli 

sebelumnya 

0 

(0) 

9 

(18) 

14 

(42) 

29 

(116) 

48 

(240) 

416 4,16 Setuju 

20. Kurangnya 

referensi 

toko pada 

asal tempat 

tinggal 

1 

(1) 

6 

(12) 

23 

(69) 

51 

(204) 

19 

(95) 

381 3,81 Setuju 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.7., berikut adalah tanggapan responden mengenai variabel-

variabel yang ada pada penelitian ini: 

1) Tanggapan responden terhadap variabel dapat memesan lensa sesuai yang 

dibutuhkan 

Responden setuju dengan pernyataan jika membeli kacamata pada 

TokoLoe dapat memilih lensa sesuai yang dibutuhkan sehingga 

mendorong responden untuk melakukan pembelian kacamata pada 

TokoLoe. Hal ini didukung dengan rata-rata skor variabel sebesar 4,11 

yang termasuk dalam kategori jawaban setuju. 
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2) Tanggapan responden terhadap variabel kualitas yang di dapat sesuai 

dengan harga yang dibayarkan 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa kualitas kacamata yang dijual 

oleh TokoLoe sesuai dengan harga yang dibayarkan responden sehingga 

dapat mendorong responden untuk melakukan pembelian kacamata pada 

TokoLoe. Hal ini didukung dengan rata-rata skor variabel sebesar 3,68 

yang termasuk kategori jawaban setuju. 

3) Tanggapan responden terhadap variabel referensi teman 

Variabel referensi teman mendapatkan rata-rata skor sebesar 3,28 yang 

termasuk dalam kategori jawaban netral. Hal ini menyatakan bahwa 

terdapat responden yang menyetujui dan tidak menyetujui bahwa referensi 

dari teman dapat mendorong responden untuk melakukan pembelian 

kacamata pada TokoLoe. 

4) Tanggapan responden terhadap variabel gratis ongkir melalui Shopee 

Variabel gratis ongkir melalui Shopee mendapatkan rata-rata skor 3,36 

yang berarti termasuk dalam kategori jawaban netral. Hal ini menyatakan 

bahwa terdapat responden yang menyetujui dan tidak menyetujui jika 

membeli produk kacamata pada TokoLoe melalui Shopee tidak dikenakan 

biaya pengiriman. 

5) Tanggapan responden terhadap variabel jenis pengiriman banyak 

Variabel jenis pengiriman banyak mendapatkan rata-rata skor 3,12 yang 

berarti termasuk dalam kategori jawaban netral. Hal ini menyatakan bahwa 
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terdapat responden yang menyetujui dan tidak menyetujui bahwa TokoLoe 

menyediakan berbagai jenis pengiriman. 

6) Tanggapan responden terhadap variabel deskripsi produk jelas 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa deskripsi produk yang jelas 

pada TokoLoe mendorong responden untuk melakukan pembelian 

kacamata pada TokoLoe. Hal ini didukung dengan rata-rata skor variabel 

sebesar 3,81 yang berarti termasuk dalam kategori jawaban setuju. 

7) Tanggapan responden terhadap variabel variasi produk 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa variasi produk kacamata yang 

disediakan oleh TokoLoe beragam. Hal itu mendorong responden untuk 

membeli kacamata di TokoLoe karena responden dapat memilih kacamata 

sesuai dengan keinginan. Pernyataan ini dibuktikan dengan rata-rata skor 

4,03 yang berarti termasuk dalam kategori jawaban setuju. 

8) Tanggapan responden terhadap variabel gambar produk menarik 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa gambar produk yang 

ditampilkan oleh TokoLoe menarik sehingga dapat mendorong responden 

untuk membeli kacamata pada TokoLoe. Hal ini dibuktikan dengan rata-

rata skor 3,96 yang berarti termasuk kategori jawaban setuju. 

9) Tanggapan responden terhadap variabel gambar yang ditampilkan jelas 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa gambar produk yang 

ditampilkan oleh TokoLoe jelas sehingga mendorong responden untuk 

membeli kacamata pada TokoLoe. Hal ini didukung dengan rata-rata skor 

variabel sebesar 3,63 yang berarti termasuk kategori jawaban setuju. 
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10)  Tanggapan responden terhadap variabel adanya model yang mengenakan 

kacamata 

Variabel adanya model yang mengenakan kacamata mendapatkan rata-rata 

skor 4,19 yang termasuk ke dalam kategori jawaban setuju. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dengan adanya model yang mengenakan kacamata 

dapat mendorong responden untuk melakukan pembelian kacamata pada 

TokoLoe. 

11)  Tanggapan responden terhadap variabel puas akan pembelian sebelumnya 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa kepuasan pembelian 

sebelumnya dapat mendorong responden untuk melakukan pembelian 

selanjutnya pada TokoLoe. Hal ini didukung dengan rata-rata skor variabel 

sebesar 3,51 yang termasuk dalam kategori jawaban setuju. 

12) Tanggapan responden terhadap variabel pelayanan yang cepat 

Variabel pelayanan yang cepat mendapatkan rata-rata skor 3,34 yang 

termasuk dalam kategori jawaban netral. Hal ini menyatakan bahwa 

terdapat responden yang menyetujui dan tidak menyetujui bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh admin TokoLoe sangat cepat. 

13)  Tanggapan responden terhadap variabel admin yang ramah 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa admin pada TokoLoe 

melayani dengan ramah sehingga mendorong responden untuk melakukan 

pembelian pada TokoLoe. Hal ini didukung dengan rata-ratar skor variabel 

sebesar 3,45 yang termasuk dalam kategori jawaban setuju. 
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14)  Tanggapan responden terhadap variabel selalu mengeluarkan kacamata 

model terbaru 

Variabel selalu menjual kacamata model terbaru mendapatkan rata-rata 

skor 3,82 yang termasuk dalam kategori jawaban setuju. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kacamata yang dijual oleh TokoLoe selalu kacamata 

model terbaru sehingga responden tertarik untuk melakukan pembelian 

pada TokoLoe. 

15) Tanggapan responden terhadap variabel adanya pengikut yang banyak di 

instagram 

Variabel adanya pengikut yang banyak di instagram mendapatkan rata-rata 

skor sebesar 3,35 yang termasuk kategori jawaban netral. Hal itu berarti 

terdapat responden yang menyetujui dan tidak menyetujui bahwa dengan 

adanya pengikut yang banyak di instagram dapat mendorong responden 

untuk melakukan pembelian kacamata pada TokoLoe. 

16) Tanggapan responden terhadap variabel adanya potongan harga 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa TokoLoe sering mengadakan 

banyak promo dengan memberikan potongan harga. Dengan adanya 

banyak promo dapat mendorong responden untuk melakukan pembelian 

pada TokoLoe. Hal ini didukung dengan rata-rata skor variabel sebesar 

3,50 yang berarti termasuk dalam kategori jawaban setuju. 
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17) Tanggapan responden terhadap variabel adanya iklan yang muncul di 

instagram 

Variabel adanya iklan yang muncul di instagram mendapatkan rata-rata 

skor sebesar 3,19 yang termasuk dalam kategori jawaban netral. Hal ini 

berarti terdapat responden yang menyetujui dan tidak menyetujui bahwa 

dengan adanya iklan yang muncul di instagram dapat mendorong 

responden untuk melakukan pembelian pada TokoLoe. 

18)  Tanggapan responden terhadap variabel proses pembayaran mudah 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa dengan adanya proses 

pembayaran yang mudah dapat mendorong responden untuk melakukan 

pembelian kacamata pada TokoLoe. Hal ini didukung dengan rata-rata 

skor variabel sebesar 3,90 yang termasuk dalam kategori jawaban setuju. 

19) Tanggapan responden terhadap variabel adanya testimoni dari pembeli 

sebelumnya 

Responden setuju dengan pernyataan bahwa dengan adanya testimoni dari 

pembeli sebelumnya responden akan lebih percaya untuk melakukan 

pembelian kacamata pada TokoLoe. Hal ini didukung dengan rata-rata 

skor variabel sebesar 4,16 yang termasuk kategori jawaban setuju. 

20) Tanggapan responden terhadap variabel kurangnya referensi toko pada 

asal tempat tinggal 

Variabel kurangnya referensi toko pada asal tempat tinggal mendapatkan 

rata-rata skor sebesar 3,81 yang termasuk dalam kategori jawaban setuju. 

Hal ini berarti responden setuju dengan pernyataan bahwa kurangnya 
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referensi toko pada asal tempat tinggal dapat mendorong responden untuk 

melakukan pembelian kacamata pada TokoLoe. 

4.3. Analisis Faktor 

4.3.1. KMO and Bartlett’s Test 

Berikut adalah hasil yang diperoleh dari KMO and Bartlett’s Test 

menggunakan program SPSS:  

Tabel 4.8. 

Hasil KMO and Bartlett’s Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,858 

Bartlett’s Test of 

Sphericity 

Aprrox. Chi-Square 1119,040 

Df 190 

sig. 0,000 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan perolehan hasil di atas, dapat dilihat bahwa Kaiser-Meyer-

Olkin Measure of Sampling Adequacy sebesar 0,858. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel pada penelitian ini dapat diolah lebih lanjut karena nilai MSA lebih dari 

0,5. Nilai signifikansi yang nyata (0,000) yang dapat dilihat dari Bartlett’s Test of 

Sphericity juga mendukung variabel pada penelitian ini untuk diproses lebih 

lanjut. 
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4.3.2. Anti-image Correlation 

 

  Tabel 4.9. 

Anti-image Correlation 

Variabel Nilai Msa 

Uji ke-1 
Dapat memesan lensa sesuai yang dibutuhkan (X1) 0,739 
Kualitas yang di dapat sesuai dengan harga yang dibayarkan (X2) 0,808 
Referensi teman (X3) 0,905 
Gratis ongkir melalui Shopee (X4) 0,780 
Terdapat berbagai jenis jasa pengiriman (X5) 0,791 
Deskripsi produk jelas (X6) 0,833 
Variasi produk (X7) 0,877 
Gambar produk menarik (X8) 0,878 
Gambar yang ditampilkan jelas (X9) 0,854 
Adanya model yang mengenakan kacamata (X10) 0,773 
Puas akan pembelian sebelumnya (X11) 0,857 
Pelayanan yang cepat (X12) 0,878 
Admin yang ramah (X13) 0,782 
Selalu mengeluarkan kacamata model terbaru (X14) 0,872 
Adanya pengikut yang banyak di instagram (X15) 0,897 
Adanya potongan harga (X16) 0,832 
Adanya iklan yang muncul di instagram (X17) 0,902 
Proses pembayaran mudah (X18) 0,914 
Adanya testimoni dari pembeli sebelumnya (X19) 0,907 
Kurangnya referensi toko pada asal tempat tinggal (X20) 0,942 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.9., dalam proses ini tidak ada variabel yang di 

hilangkan karena mempunyai nilai MSA lebih dari 0,5 lalu semua variabel dapat 

di lanjutkan ke proses yang selanjutnya. 
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4.3.3. Communalities 

Berikut adalah tabel communalities yang diperoleh dari pengolahan 

data menggunakan SPSS: 

Tabel 4.10. 

Communalities 

Variabel Initial Extraction 
Dapat memesan lensa sesuai yang dibutuhkan (X1) 1,000 0,854 
Kualitas yang di dapat sesuai dengan harga yang 

dibayarkan (X2) 
1,000 0,810 

Referensi teman (X3) 1,000 0,644 
Gratis ongkir melalui Shopee (X4) 1,000 0,732 
Terdapat berbagai jenis jasa pengiriman (X5) 1,000 0,750 
Deskripsi produk jelas (X6) 1,000 0,868 
Variasi produk (X7) 1,000 0,746 
Gambar produk menarik (X8) 1,000 0,703 
Gambar yang ditampilkan jelas (X9) 1,000 0,777 
Adanya model yang mengenakan kacamata (X10) 1,000 0,799 
Puas akan pembelian sebelumnya (X11) 1,000 0,793 
Pelayanan yang cepat (X12) 1,000 0,647 
Admin yang ramah (X13) 1,000 0,698 
Selalu mengeluarkan kacamata model terbaru (X14) 1,000 0,769 
Adanya pengikut yang banyak di instagram (X15) 1,000 0,705 
Adanya potongan harga (X16) 1,000 0,702 
Adanya iklan yang muncul di instagram (X17) 1,000 0,738 
Proses pembayaran mudah (X18) 1,000 0,704 
Adanya testimoni dari pembeli sebelumnya (X19) 1,000 0,797 
Kurangnya referensi toko pada asal tempat tinggal 

(X20) 
1,000 0,551 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Nilai communalities dapat menunjukkan seberapa kuat hubungan antara 

variabel dengan faktor yang terbentuk. Semakin besar nilai communalities, maka 

semakin kuat hubungan antara variabel dengan faktor yang terbentuk. Begitu pun 

sebaliknya, jika nilai communalities kecil, maka hubungan antara variabel dengan 

faktor yang terbentuk lemah.  
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Dari hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel deskripsi produk yang 

jelas memperoleh nilai communalities tertinggi yaitu 0,868. Angka ini 

menyatakan bahwa 86,8% varians dari variabel deskripsi produk yang jelas dapat 

dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Sedangkan, variabel kurangnya referensi 

toko pada asal tempat tinggal memperoleh nilai communalities sebesar 0,551. 

Artinya, 55,1% varians dari variabel kurangnya referensi toko pada asal tempat 

tinggal dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. 
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4.3.4. Total Variance Explained 

Uji ini dilakukan untuk menentukan jumlah faktor terbentuk yang 

paling optimal. Berikut adalah hasil pengolahan menggunakan SPSS: 

Tabel 4.11. 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 8.168 40.842 40.842 8.168 40.842 40.842 

2 1.631 8.154 48.996 1.631 8.154 48.996 

3 1.435 7.177 56.174 1.435 7.177 56.174 

4 1.355 6.773 62.947 1.355 6.773 62.947 

5 1.187 5.937 68.884 1.187 5.937 68.884 

6 1.010 5.049 73.933 1.010 5.049 73.933 

7  .783 3.916 77.849    

8  .622 3.108 80.957 

9  .573 2.863 83.820 

10  .502 2.510 86.330 

11  .480 2.400 88.730 

12  .408 2.038 90.768 

13  .340 1.701 92.468 

14  .291 1.457 93.926 

15  .261 1.305 95.231 

16  .247 1.236 96.467 

17  .226 1.128 97.595 

18  .196  .982 98.576 

19  .143  .717 99.293 

20  .141  .707 100.000 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Dari hasil perolehan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 6 (enam) 

faktor yang terbentuk. Jumlah ini dianggap paling optimal karena memiliki angka 

eigenvalues di atas 1,00. Eigenvalues menunjukkan nilai kepentingan relatif 

masing-masing faktor dalam menghitung varians seluruh variabel yang dianalisis. 

Faktor pertama memiliki angka eigenvalues sebesar 8,168; faktor kedua dengan 
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angka eigenvalues sebesar 1,631; faktor ketiga dengan angka eigenvalues sebesar 

1,435; faktor keempat dengan angka eigenvalues sebesar 1,355; faktor kelima 

dengan angka eigenvalues sebesar 1,187; dan faktor keenam dengan angka 

eigenvalues sebesar 1,010. 

4.3.5. Scree Plot 

Scree Plot menjelaskan dasar jumlah faktor yang didapat 

menggunakan grafik. Terlihat di gambar 4.1.,garis yang menurun 

tajam dari titik 1 ke titik 2, begitu pula garis dari titik 2 ke titik 3, 

titik 3 ke titik 4, titik 4 ke titik 5, dan titik 5 ke titik 6. Namun, 

dapat diperhatikan pada penurunan dari titik 6 ke titik 7 yang telah 

melewati batas angka eigenvalues pada sumbu Y. Maka, 6 faktor 

dinilai sudah paling optimal untuk merangkum total 20 variabel 

yang tersisa. Berikut adalah grafik scree plot yang diperoleh dari 

pengolahan data melalui SPSS: 
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Gambar 4.1. Scree Plot 

 

4.3.6. Component Matrix 

Berikut ini adalah tabel component matrix yang diperoleh 

melalui pengolahan menggunakan SPSS: 
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Tabel 4.12. 

Component Matrix 

Variabel 
Component 

1 2 3 4 5 6 

Adanya pengikut yang banyak di instagram 

(X15) 

.814 .114 -.027 -.074 -.147 -.027 

Selalu mengeluarkan kacamata model 

terbaru (X14) 

.791 -.154 -.167 -.135 -.134 -.235 

Adanya testimoni dari pembeli sebelumnya 

(X19) 

.772 -.109 -.179 -.012 -.396 -.012 

Proses pembayaran mudah (X18) .730 -.227 -.125 .145 -.287 -.037 

Gambar produk menarik (X8) .696 -.377 .108 -.110 .190 .125 

Variasi produk (X7) .694 -.450 .188 .044 -.012 -.159 

Kurangnya referensi toko pada asal tempat 

tinggal (X20) 

.689 .126 -.068 -.206 -.084 -.077 

Deskripsi produk jelas (X6) .656 -.330 .401 -.098 -.020 -.397 

Adanya iklan yang muncul di instagram 

(X17) 

.635 .266 -.049 .146 -.362 .330 

Gambar yang ditampilkan jelas (X9) .632 -.377 -.155 -.113 .335 .294 

Referensi teman (X3) .631 .355 .266 .203 .083 -.021 

Pelayanan yang cepat (X12) .591 .438 -.083 -.125 .179 -.224 

Adanya model yang mengenakan kacamata 

(X10) 

.573 -.226 -.509 -.195 .352 .008 

Puas akan pembelian sebelumnya (X11) .563 .388 -.140 -.459 .255 .171 

Adanya potongan harga (X16) .534 .135 .054 -.241 -.430 .392 

Gratis ongkir melalui Shopee (X4) .513 .028 .337 .218 .328 .447 

Admin yang ramah (X13) .504 .521 .098 -.169 .181 -.318 

Terdapat berbagai jenis jasa pengiriman 

(X5) 

.470 -.005 .718 .013 .094 .062 

Kualitas yang di dapat sesuai dengan harga 

yang dibayarkan (X2) 

.600 .188 -.104 .624 -.008 -.121 

Dapat memesan lensa sesuai yang 

dibutuhkan (X1) 

.549 .039 -.334 .617 .244 -.007 

 Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 

Setelah diketahui bahwa 6 (enam) faktor merupakan jumlah 

yang paling optimal, maka tabel 4.12 akan menunjukkan distribusi 

keseluruhan variabel tersebut pada 6 faktor yang ada. Angka yang 

ada dalam tabel adalah factor loadings, atau besar korelasi antara 

suatu variabel dengan faktor pertama hingga faktor keenam. 

Tetapi, selanjutnya perlu dilakukan rotasi faktor karena perbedaan 
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komponen-komponen yang ada belum signifikan dan masih 

banyak nilai factor loadings yang berada di bawah 0,5. 

4.3.7. Rotated Component Matrix 

Tabel 4.13. 

Rotated Component Matrix 

Variabel Component 

1 2 3 4 5 6 
Deskripsi produk jelas (X6) .867 .048 .221 .079 .020 .243 

Variasi produk (X7) .743 .161 .021 .289 .181 .226 

Selalu mengeluarkan model kacamata 

terbaru (X14) 
.597 .372 .330 .337 .202 -.108 

Proses pembayaran mudah (X18) .523 .492 .041 .232 .365 -.006 

Adanya potongan harga (X16) .096 .785 .148 .098 -.105 .182 

Adanya iklan yang muncul di instagram 

(X17) 

.040 .743 .189 .041 .327 .200 

Adanya testimoni dari pembeli sebelumnya 

(X19) 

.480 .646 .159 .222 .263 -.082 

Adanya pengikut yang banyak di instagram 

(X15) 

.389 .509 .425 .215 .230 .122 

Admin yang ramah (X13) .148 .056 .803 -.031 .115 .116 

Pelayanan yang cepat (X12) .128 .146 .734 .142 .218 .049 

Puas akan pembelian sebelumnya (X11) -.088 .305 .681 .441 -.107 .148 

Referensi teman (X3) .190 .231 .474 -.049 .369 .437 

Kurangnya referensi toko pada asal tempat 

tinggal (X20) 

.330 .404 .462 .234 .097 .035 

Adanya model yang mengenakan kacamata 

(X10 

.193 .077 .253 .795 .186 -.158 

Gambar yang ditampilkan jelas (X9) .258 .174 .031 .774 .118 .258 

Gambar produk menarik (X8) .493 .195 .078 .540 .068 .345 

Dapat memesan lensa sesuai yang 

dibutuhkan (X1) 

.070 .056 .118 .311 .854 .082 

Kualitas yang didapatkan sesuai dengan 

harga yang dibayarkan (X2) 

.198 .199 .212 -.011 .816 .138 

Gratis ongkir melalui Shopee (X4) .026 .158 .084 .283 .248 .747 

Terdapat berbagai jenis jasa pengiriman 

(X5) 

.411 .096 .188 -.096 -.043 .725 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 
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Seperti yang ditunjukkan tabel 4.13., perbedaan antar 

variabel sudah terlihat jelas sehingga kemudian pengelompokkan 

variabel-variabel ke dalam faktor dapat dilakukan. Faktor pertama 

terdiri dari 4 (empat) variabel dengan nilai factor loadings 

tertinggi, yaitu variabel deskripsi produk yang jelas (X6), variabel 

variasi produk (X7), variabel selalu mengeluarkan kacamata model 

terbaru (X14) dan variabel proses pembayaran mudah (X18). 

Selanjutnya, faktor kedua terdiri dari 4 (empat) variabel 

dengan nilai factor loadings tertinggi diantara keseluruhan variabel 

yang ada, yaitu variabel adanya potongan harga (X16), variabel 

adanya iklan yang muncul di instagram (X17), variabel adanya 

testimoni dari pembeli sebelumnya (X19), dan variabel adanya 

pengikut yang banyak di instagram (X15). 

Selanjutnya, faktor ketiga terdiri dari 3 (tiga) variabel 

dengan nilai factor loadings tertingi, yaitu variabel admin yang 

ramah (X13), variabel pelayanan yang cepat (X12), dan variabel 

puas akan pembelian sebelumnya (X11). 

Di faktor keempat, terdapat variabel adanya model yang 

mengenakan kacamata (X10), variabel gambar yang di tampilkan 

jelas (X9), dan variabel gambar produk menarik (X8). Ketiga 

variabel tersebut mempunyai nilai factor loadings yang dominan 

pada faktor keempat jika di bandingkan dengan variabel lainya. 
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Kemudian, faktor kelima terdapat 2 (dua) variabel, yaitu 

variabel dapat memesan lensa sesuai yang dibutuhkan (X1) dan 

variabel kualitas yang didapatkan sesuai dengan harga yang 

dibayarkan (X2). Kedua variabel tersebut memperoleh nilai factor 

loadings tertingi di bandingkan dengan 18 variabel lainnya dalam 

dalam faktor kelima.  

Terakhir, faktor keenam di dominasi oleh dua variabel, 

yaitu variabel gratis ongkir melalui Shopee (X4) dan variabel 

terdapat berbagai jenis jasa pengiriman (X5) kedua variabel ini 

menjadi variabel paling dominan dalam faktor keenam.  

Namun, variabel referensi teman (X3) dan variabel puas 

akan pembelian sebelumnya (X11) merupakan variabel terakhir 

yang harus di keluarkan dari proses pembentukan faktor. Karena 

kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang lemah terhadap 

keenam faktor yang ada, di tunjukan oleh perolehan nilai factor 

loadings di bawah 0,5. 

4.3.8. Penamaan Faktor 

Langkah berikutnya setelah keenam faktor terbentuk adalah 

dengan member nama masing-masing faktor tersebut, seperti yang 

dijelaskan dalam tabel dibawah ini: 
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Variabel Factor 

loadings 

Variance 

(%) 

Component Nama Faktor 

Deskripsi produk jelas 

(X6) 

0,867 40.842 

 

Faktor 1 Faktor deskripsi 

produk dan variasi 

produk Variasi produk (X7) 0,743 

Selalu mengeluarkan 

kacamata model terbaru 

(X14) 

0,597 

Proses pembayaran 

mudah (X18) 

0,523 

Adanya potongan harga 

(X16) 

0,785 8.154 

 

Faktor 2 

 

 

Faktor potongan 

harga dan iklan 

Adanya iklan yang 

muncul di instagram 

(X17) 

0,743 

Adanya testimoni dari 

pembeli sebelumnya 

(X19) 

0,646 

Adanya pengikut yang 

banyak di instagram 

(X15) 

0,509 

 

Admin yang ramah (X13) 0,803 7.177 

 

 

Faktor 3 

 

Faktor keramahan 

respon dan 

kecepatan 
Pelayanan yang cepat 

(X12) 

0,734 

Puas akan pembelian 

sebelumnya (X11) 

0,681 

Adanya model yang 

mengenakan kacamata 

(X10) 

0,795 6.773 Faktor 4 Faktor model dan 

gambar 

Gambar yang di 

tampilkan jelas (X9) 

0,774 

Gambar produk menarik 

(X8) 

0,540 

Dapat memesan lensa 

sesuai yang dibutuhkan 

(X1) 

0,854 5.937 

 

Faktor 5 Faktor pemesanan 

dan kualitas 

Kualitas yang di dapat 

sesuai dengan harga yang 

dibayarkan (X2) 

0,816 

Gratis ongkir melalui 

Shopee (X4) 

0,747 5.049 Faktor 6 Faktor pengiriman 

gratis ongkir 

Terdapat berbagai jenis 

jasa pengiriman (X5) 

0,725 
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 Sumber: Data primer yang di olah (2018) 

 Berdasarkan tabel 4.16 berikut adalah penjelasan dari keenam faktor yang 

telah terbentuk: 

1) Faktor pertama atau faktor deskripsi produk dan variasi produk memiliki 

nilai persentase sebesar 40.842%. Penamaan produk dalam hal ini di dasari 

dalam merangkum 3 (tiga) variabel, yaitu variabel deskripsi produk yang 

jelas, variabel variasi produk dan variabel selalu mengeluarkan model 

kacamata terbaru. Faktor produk yang di maksud dalam deskripsi produk 

yaitu detail penjelasan produk yang di tuliskan karena deskripsi produk ini 

penting dalam mempengaruhi konsumen untuk membeli produk tersebut, 

variabel variasi produk yang di maksud adalah adanya berbagai macam 

produk kacamata yang disediakan terdiri dari beberapa model kacamata, 

misalnya kacamata fashion dan kacamata baca, selanjutnya variabel selalu 

menjual produk terbaru yang di maskud adalah menjual produk kacamata 

yang selalu mengikuti jaman atau model terkini. Sedangkan faktor 

transaksi di gunakan untuk mewakili satu (1) variabel yang lain, yaitu 

memberikan kemudahan konsumen untuk melakukan proses pembayaran 

yang mudah. 

2) Faktor kedua atau faktor potongan harga dan iklan mempunyai pesentase 

varians sebesar 8,154. Penamaan faktor potongan harga dan iklan ini di 

dasari dalam dua (2) variabel yang saling berkaitan yaitu variabel 

potongan harga dan variabel iklan yang muncul di instagram. Sedangkan 

penamaan faktor kepercayaan di gunakan untuk mewakili adanya 
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testimoni pembeli yang sebelumnya seperti adanya foto dari pembeli 

seblumnya yang menggunakan kacamata yang telah di beli pada tokoloe 

lalu di tandai ke instagram tokole tersebut, adannya variabel pengikut 

instagram tokoloe yang banyak menjadikan kepercayaan konsumen 

bertambah 

3) Faktor ketiga atau faktor keramahan respon dan kecepatan mempunyai 

nilai varians 7,177%. Penamaan keramahan respon dan kecepatan di 

gunakan untuk mewakili dua (2) variabel yaitu variabel pelayanan yang 

cepat dan admin yang ramah, sedangkan kepuasan yaitu mewakili variabel 

kepuasan atas pembelian sebelumnya di karenakan konsumen merasa puas 

dan kembali melakukan pembelian kembali di instagram tokoloe. 

4) Faktor keempat atau faktor model dan gambar mempunyai nilai varians 

6,733%. Penamaan model dan gambar digunakan untuk mewakili tiga (3) 

variabel yaitu variabel adanya model yang mengenakan kacamata 

digunakan untuk memberikan rekomendasi konsumen atas model 

kacamata yang dijual, selanjutnya variabel gambar yang ditampilkan jelas 

digunakan supaya konsumen dapat melihat gambar kacamata secara jelas 

dan variabel gambar produk menarik digunakan untuk menambah minat 

beli konsumen. 

5) Faktor kelima atau faktor pemesanan dan kualitas mempunyai nilai varians 

5,937%. Penamaan pemesanan dan kualitas digunakan untuk mewakili dua 

(2) variabel yang terkait dengan keuntungan yang didapat konsumen dari 

membeli kacamata pada tokoloe, yaitu variabel dapat memesan lensa 
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sesuai yang dibutuhkan dan variabel kualitas yang didapat sesuai dengan 

harga yang dibayarkan. Sedangkan variabel harga yang dibayarkan sesuai 

dengan kualitas yang didapatkan diwakili oleh penamaan cost. 

6) Faktor keenam atau faktor pengiriman gratis ongkir mempunyai nilai 

varians 5,049%. Penamaan pengiriman gratis ongkir digunakan untuk 

mewakili dua (2) variabel yang terkait yaitu variabel gratis ongkir melalui 

Shopee digunakan supaya konsumen tidak perlu untuk membayar biaya 

pengiriman jika melakukan pembelian melalui Shopee dan variabel 

terdapat berbagai jenis pengiriman digunakan untuk mempermudah 

konsumen memilih jasa pengiriman sesuai yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




