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BAB IV 

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umun Responden 

Dalam mengetahui gambaran umum responden dalam penelitian ini maka 

peneliti akan menjelaskan tentang gambaran umum responden yang berdasarkan 

usia, jenis kelamin, jumlah melakukan pembelian online, jumlah melakukan 

pembelian online melalui aplikasi mobile shopee, aplikasi yang paling sering 

digunakan, dan produk yang paling sering dibeli. 

a. Responden Berdasarkan Usia 

Usia responden pada penelitian ini ialah yang berusia 15 sampai 24 

tahun  dan memiliki freskuensi dan persentase seperti dibawah ini : 

Tabel 4.1. 

 Usia Responden 

 

  

 

 

 

 

   Sumber : data primer yang sudah diolah 

Usia Frekuensi  Persentase(%) 

15 2 1.3 

16 3 2 

17 10 6.7 

18 18 12 

19 25 16.7 

20 21 14 

21 41 27.3 

22 21 14 

23 4 2.7 

24 5 3.3 

Jumlah 150 100 
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Jumlah responden pada penelitian ini adalah 150 responden dan 

berdasarkan dari 200 responden jika dilihat dari table 4.2 menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini ialah yang berusia 

21 tahun  yang berjumlah 41 responden dari 150 responden dan 

memiliki presentase sebesar 27,3% sedangkan dalam penelitian 

responden yang berumur 15 tahun yang paling sedikit yang berjumlah 2 

responden yang dengan presentase 1.3%. 

b. Responden Berdasarkan Jenis kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin bisa dikelompokkan menjadi laki-laki dan 

wanita seperti table dibawah ini : 

Tabel 4.2 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis kelamin Frekuensi  Persentase(%)  

Laki-laki 21 14 

Wanita 129 86 

Jumlah 150  100 

          Sumber : Data primer yang sudah diolah 

Pada table 4.2 menunjukkan bahwa responden mayoritas pada 

penelitian ini adalah wanita berjumlah 129 orang dengan presentase 86% 

sedangkan responden laki-laki hanya berjumlah 21 orang dengan presentase 

14%. 
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c. Responden berdasarkan jumlah melakukan pembelian secara 

online 

Berdasarkan jumlah melakukan pembelian secara online dalam 

penelitian ini dkelompokkan menjadi tabel dibawah ini : 

Tabel 4.3. 

Jumlah Melakukan Pembelian Online 

Jumlah melakukan 

pembelian secara online 

Frekuensi Persentase(%) 

Tidak pernah 0 0 

satu kali 0 0 

dua kali 7 5 

lebih dari dua kali 143 95 

Jumlah 150 100 

      Sumber : data primer yang sudah diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 150 responden, 143 

responden telah melakukan lebih dari dua kali pembelian secara online 

dengan 95% sedangakan responden yang hanya melakukan pembelian 

secara online sebanyak dua kali sebanyak 7 responden dengan presentase 

5%. 
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d. Responden Berdasarkan Jumlah Melakukan Pembelian Secara 

Online melalui Aplikasi Mobile Shopee 

Berdasarkan jumlah melakukan pembelian secara online melalui 

aplikasi mobile shopee dapat dibagi seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Jumlah Melakukan Pembelian Secara Online melalui Aplikasi Mobile 

Shopee 

Jumlah melakukan pembelian secara 

online melalui aplikasi mobile shopee 

Frekuensi Presentase 

tidak pernah 0 0% 

satu kali 0 0% 

dua kali 28 19% 

lebih dari dua kali 122 81% 

jumlah 150 100% 

       Sumber : data primer yang sudah diolah 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa respondon yang 

melakukan pembelian online melalui aplikasi mobile shopee sebanyak 28 

responden dengan presentase 19% dan responden yang telah melakukan 

lebih dari dua kali pembelian secara online melalui aplikasi mobile shopee 

sebanyak 122 responden dengan presentase 81%. 
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e. Responden Berdasarkan Aplikasi Mobile Shopping yang Paling 

Sering digunakan 

Aplikasi mobile Shopping sangatlah banyak dan berdasarkan aplikasi 

mobile shopping yang paling sering digunakan dapat dibagi menjadi tabel 

dibawah ini :  

Tabel 4.5 

Aplikasi mobile shopping yang paling sering digunakan 

Aplikasi mobile shopping Frekuensi Persentase 

Shopee 113 75.3% 

Tokopedia 12 8% 

Lazada 13 8.7% 

Bukalapak 2 1.3% 

OLX 1 0.7% 

JD.ID 3 2% 

Instagram 3 2% 

Zalora 1 1.3% 

Salesstock 1 1.3% 

Amazon 1 1.3% 

Jumlah 150 100% 

      Sumber: data primer yang sudah diolah 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa aplikasi mobile shopee 

adalah aplikasi mobile shopping yang paling sering digunakan oleh 

responden sebanyak 113 dengan presentase 75.3% sedangkan aplikasi 
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salesstock, amazon dan zalora hanya masing-masing satu responden yang 

menggunakan.  

f. Responden Berdasarkan Produk yang Paling Sering Dibeli 

Produk yang paling sering dibeli oleh responden dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.6 

Produk yang paling sering di beli 

Jenis Produk Frekuensi Persentase(%) 

Pakaian 51 34 

Alat-alat kecantikan 49 32.7 

Handphone dan aksesoris 14 9.3 

Sepatu 10 6.7 

Komputer dan aksesoris 8 5.3 

Jam 4 2.7 

Tas  2 1.3 

Merchandise k-pop 2 1.3 

Komik  1 0.7 

Alat tulis 1 0.7 

Brush pen dan alat gambar 1 0.7 

Perlengkpaan bayi 1 0.7 

Aksesoris rumah 1 0.7 

Alat kesehatan 1 0.7 
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Barang-barang unik 1 0.7 

Produk perawatan pribadi 1 0.7 

Random 1 0.7 

Makanan dan minuman 1 0.7 

Jumlah 150 100 

      Sumber : data yang sudah diolah 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa produk yang paling 

sering dibeli oleh responden adalah pakaian dengan presentase 34% 

sedangkan ada beberapa produk seperti komik, alat tulis, brush pan dan alat 

gambar, perlengkapan bayi, aksesoris rumah, alat kesehatan, barang-barang 

unik, makanan dan minuman, dan produk perawatan pribadi yang memiliki 

presentase sebesar 0,7% atau hanya satu responden yang memilih produk 

tersebut yang paling sering mereka beli. 

4.2. Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul melalui survey dari 150 

responden pada penelitian ini menggunakan tiga proses yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

4.2.1. Reduksi Data 

Proses reduksi data pada penelitian ini adalah mengelompokkan dari hasil 

setiap jawaban responden kedalam faktor-faktor  yang relevan karena pada 

penelitian ini hasil data akan difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian online melalui aplikasi mobile shopee. Dari hasil data yang 
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diperoleh dari 150 responden yang disudah dikelompokkan, maka diketahuilah 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online melalui aplikasi 

mobile shopee yaitu kemudahan, keamanan, kepercayaan, kualitas layanana, 

kualitas informasi, promo, harga, dan produk. 

a. Kemudahan 

Faktor kemudahan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keputusan pembelian online melalui aplikasi mobile 

shopee. Hasil analisis data atau jawaban dari responden yang 

dikelompokkan kedalam faktor kemudahan meliputi lebih mudah di 

akses melalui aplikasi mobile dibandingan diakses menggunakan 

komputer yang berbasis web, lebih mudah membeli secara online 

daripada harus ke toko fisik, mudah untuk bertransaksi, mudah dalam 

mencari dan memilih produk, mudah dalam mencari harga yang murah, 

mudah dalam memesan dan membeli produk, mudah dalam melakukan 

pembanyaran terutama yang memiliki e-banking, dan mudah dalam 

meninjau keberadaan produk yang kita beli, bisa dilihat statusnya tanpa 

harus melihat dari website kurir yang kita gunakan, proses memesan 

barang hingga barang sampai dirumah mudah dimengerti, mudah 

menemukan penjual yang terpercaya melalui keterangan star seller. 

b. Keamanan 

Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online melaui 

apliaksi mobile shopee adalah faktor keamanan dan berdasarkan hasil 

jawaban dari 150 responden yang dikelompokkan kedalam faktor 
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keamanan yaitu  sistem pembayarannya terjamin keamanannya karena 

konsumen mentranfer uangnya ke pihak shopeenya bukan langsung ke 

penjual sehingga jika barang yang diterima tidak sesuai dengan barang 

yang dipesan ataupun cacat maka barang disa dibalikan ada minta 

refund dan aman dari penjual yang penipu yang sudah dipesan 

barangnya tapi barang tersebut tidak dikirimkan karena didalam fitur 

shopee konsumen dapat memastikan barang yang dipesan dusah sampai 

dan sesuai dengan yang dipesan atau tidak, jarang sekali atau bahkan 

tidak pernah dan tidak pernah dengan adanya penipuan di shopee, 

merasa lebih aman berbelanja di shopee dibandingan di lazada dan 

tokopedia, produknya terpercaya dan aman karena merupakan dari 

official store sehingga produk yang dijual asli dan tidak palsu, proses 

pembelian aman karena menggunakan virtual account sehingga ketika 

ada kesalahan, uang dapat kembali lagi ke pembeli, pengiriman standar 

dan selalu aman, dan berbelanja di shopee terjamin keamanannya 

sehingga tidak takut membeli di shopee dan terjadi penipuan. 

c. Kepercayaan 

Faktor kepercayaan merupakan faktor yang penting dalam 

melakukan pembelian secara online dan dalam penelitian ini dari hasil 

jawaban responden yang dikelompokkan ke dalam faktor kepercayaan 

yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian melalui aplikasi mobile shopee yaitu berbelanja di shopee 

lebih terpercaya karena barang yang dipesan selalu sesuai dan lebih 
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percaya di shopee dibandingkan dengan olx karena dulu pernah pesan 

barang dan barang yang diterima tidak sesuai yang apa yang di pesan, 

karena dapat memilhat testimoni secara real dan untuk hal kualitas, 

warna, bahan lebih dapat dipercaya, lebih terpercaya karena orang lain 

juga menggunakan aplikasi shopee untuk berbelanja, penjual yang ada 

dishopee juga terpercaya akrena tidak pernah melakukan penipuan dan 

mengirimkan barang yang tidak sesuai juga dikarenakan dishopee 

kebanyakan merupakan official store sehingga barang yang dijual asli 

dan tidak kw atau palsu, terdapat penjual yang terpercaya yang dapat 

dilihat dari keterangan star seller, terpercaya karena tingkat penipuan 

relatif kecil dan penjualnya tidak pernah tipu-tipu, karena lebih percaya 

berbelanja di shopee karena track recordnya jelas, shopee menyediakan 

garansi sehingga lebih percaya berbelanja di shopee, karena berbelanja 

melalui shopee sudah terpercaya dan penjualnya pun terpercaya serta 

barangnya pun terpercaya, dan deskripsi produk di shopee jelas 

sehingga lebih terpercaya. 

d. Kualitas layanan 

Berdasarkan hasil data atau jawaban yang didapatkan dari 

survey yang diisi oleh 150 respon yang dikelompokkan kedalam faktor 

kualitas layanan adalah shopee memiliki sistem yang bagus dan eye 

catching serta shopee memberikan pilihan untuk mengkonfirmasi 

transferan secara otomatis tanpa memberikan bukti transferan, fast 

respon saat komplain, penjualnya fast respon  dikarenakan shopee 
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memiliki fitur chat langsung kepada sang penjual sehingga pembeli dan 

penjual dapat berkomunikasi secara langsung bahkan si pembeli dapat 

menawar barang yang dibeli secara langsung kepada penjual, shopee 

juga memerikan layanan seperti dapat membayar ditempat sehingga 

terhindar dari penipuan, dishopee kita dimudahkan dengan beberapa 

fitur seperti pada tahap apakah barang yang kita beli sudah dikemas atau 

belum, sudah dikirim atau belum, selain itu kita juga bisa mengecek 

sampai manakan pengiriman barang kita sehingga kita tidak perlu 

khawatir tentang barang yang telah dikirim, sada sistem ranking yang 

telah diberikan konsumen sebelumnya, shopee memiliki layanan 24 jam 

dan jam berapa pun kita menelpon akan selalu dijawab oleh pihak 

shopee, menyediakan program yang bernamakan grup hemat, layanan 

chat memudahkan konsumen dan penjual untuk berkomunikasi, 

dishopee kita bisa menshort harga sehingga kita dapat mengetahui 

produk sejenis yang memiliki harga yang paling murah, jenis 

pembayaran di shopee banyak dari bisa lewat indomaret,transfer, dan e-

banking, shopee memberikan fitur yang manarik berupa games seperti 

goyang shopee, adanay fitur filter star seller, layanan shopee bagus dan 

pengiriman cepat, proses pengiriman dapat dipantau, dan barang dengan 

cepat diretur oleh shopee jika ada kesalahan pengiiman barang.  

e. Kualiatas informasi 

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

melalui aplikasi mobile shopee yaitu faktor kualiatas informasi dan 
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berdasarkan hasil jawaban reponden yang dikelompokkan kedalam 

faktor kualitas informasi adalah deskripsi produk yang lengkap dan 

jelas, terdapat review tertimoni secara real, bisa memfilter harga dari 

produk yang sejenis dan juga bisa menfilter toko yang star seller, 

terdapat sistem ranking yang diberikan oleh pembeli sebelumnya, ada 

kolom kritik dan saran sehingga kita dapat mengetahui kualitas produk 

yang dijual pada toko tersebut, informasinya up to date, dapat memilih 

store mana saja yang baik untuk kita berbelanja, produk dilengkapi 

dengan foto-foto produk, bisa mmebedakan antara penjual yang trusted 

dengan melihat keterangan star seller, pensortirannya atau 

pemfilterannya lebih akurat, dan bisa di sort produk yang produk yang 

paling banyak dibeli dan yang paling sedikit.  

f. Promo  

Faktor promo merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian online melalui aplikasi mobile shopee karena 

shopee memberikan promo yang banyak terutama pada flash sale dan 

shopee menggunakan sistem poin yang poin tersebut jika ditukarkan 

akan mendapatkan potongan harga dan juga shopee dengan ketentuan 

tertentu akan memberika gratis ongkos kirim. Berdasarkan hasil 

jawaban dari survey yang diberikan pada responden yang 

dikelompokkan kedalam faktor promo yaitu gratis ongkos kirim, banyak 

promo menarik seperti diskon dan cashback, poin-poin yang dapat 

ditukarkan dengan potongan harga tertentu, banyak voucher yang 
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banyak didapat, banyak discount, banyak discount besar-besaran di tab 

home flash, peluang gratis ongkos kirim besar, banyak discount yang 

ditawarkan oleh shopee pada jam-jam tertentu, sistem poin dan check in 

harian dimana poin-poin  ini dapat apllykan pada saat chechout dan 

berfungsi sebagai discount, dan sering mengadakan flash sale sehingga 

sering mendapatkan promo dan potongan harga. 

g. Harga  

Harga yang murah akan menjadikan orang tertarik untuk 

membeli produk tersebut apalagi produk yang memiliki kualitas baik 

dan harganya murah dan setiap toko ataupun oldshop memiliki harga 

yang berbeda dan kebanyakan toko online menawarkan harga yang lebih 

murah dibangingkan dengan harga yang ditawarkan oleh toko fisik. 

Oleh karena itu salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian online melalui aplikasi mobile shopee adalah fakto harga. 

Berdasarkan jawaban dari para responden yang dikelompokkan 

kedalam faktor harga ialah harga yang leboh murah dibandingkan 

dengan e-commerce lain dan lebih murah dibandingkna dengan toko 

fisik, harga yang terjangkau, harga lebih murah beli di official store 

dibandingkan dengan produk yang dijual ditoko fisiknya dan shopee 

menawarkan produk yang harganya dapat difilter dan dapat dipilih yang 

paling murah. 
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h. Produk 

Shopee menawarkan berbagai jenis produk dari pakaian, 

handphone, komputer beserta aksesorisnya, jam, sepatu, tas, makanan, 

dan masih banyak lagi. Oleh karena itu faktor yang mempengaruhi 

keputusan pembelian online melalui aplikasi shopee ialah faktor produk 

dan berdasarkan hasil data yang diperoleh yang dikelompokkan 

kedalam faktor produk adalah barang yang dicari pasti ada shopee, alat 

kecantikkanya lengkap, produknya berkualitas, produknya asli 

karenakan berasal dari official store, produknya lengkap, dapat membeli 

barang sesuai keinginan kita, pilihan produknya banyak dan bervariasi, 

brand yang dijual sangat lengkap, dan menjual produk sehari-hari. 

4.2.2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian ini berupa tabel, grafik, dan diagram pie 

yang memuat informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian online melalui aplikasi mobile shopee yang didapatkan dari hasil 

jawaban responden melalui survey yang sudah diolah. Berikut adalah penyajian 

data dalam penelitian ini : 
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Tabel 4.6 

Faktor yang mepengaruhi keputusan pembelian online melalui 

aplikasi mobile shopee 

Keterangan  Frekuensi Persentase(%) Persentase berdasarkan 

jumlah responden (%) 

Kemudahan 81 20 54 

Keamanan 32 8 21.3 

Kepercayaan 30 7 20 

Kualitas layanana 36 9 24 

Kualitas informasi 23 5 15.3 

Promo 108 26 72 

Harga 60 15 40 

Produk 41 10 27.3 

Jumlah 401 100  

Sumber  data primer yang sudah diolah 
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Berdasarkan dari data diatas menunjukkan bahwa dari 150 responden, faktor 

yang mempengaruhi keputusan pembelian online melaui aplikasi mobile shopee 

adalah kemudahan, keamanan, kepercayaan, kualitas layanan, kualitas informasi, 

promo, harga, dan produk. Faktor kemudahan memiliki frekuensi 81 yang berarti 

responden yang mengatakan bahwa mumutuskan pembelian online melalui aplikasi 

shopee sebesar 81 responden dengan presentase 20%, setelah itu faktor keamanan 

memiliki frekuensi sebesar 32 dengan presentase 8%, selanjutnya faktor 

kepercayaan memiliki frekuensi sebesar 30 dengan presentase 7%, faktor kualitas 

layanan memiliki frekuensi sebesar 36 dengan presentase 9%, setelah itu faktor 

kualitas informasi memiliki frekuensi 23 dengan presentase 5%, faktor promo 

memiliki frekuensi sebesar 108 dengan presentase 26%, faktor harga memiliki 
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frekuensi sebesar 60 dengan presentase 15%, dan terakhir faktor  produk memiliki 

frekuensi sebesar 41 dengan presentase 10%. 

4.2.3. Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari reduksi data dan penyajian data dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online melalui 

aplikasi mobile shopee faktor kemudahan, keamanan, kepercayaan, kualitas 

layanan, kualitas informasi, promo, harga, dan faktor produk. Jika diperingkatkan 

maka faktor yang presentase tertinggi hingga terendah adalah 

1. Promo 

2. Kumudahan 

3. Harga 

4. Produk 

5. Kualitas layanan 

6. Keamanan 

7. Kepercayaan 

8. Kualitas informasi 

Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online melalui aplikasi 

mobile shopee yang paling dominan adalah faktor promo dengan frekuensi 108 

yang berarti ada 108 dari 150 responden yang mengatakan bahwa salah satu faktor 

memutuskan melakukan pembelian secara online melalui aplikasi mobile shopee 

adalah faktor promo, shopee memang sering mengadakan promo besar-besar pada 

waktu-waktu tertentu serta memiliki fitur poin shopee yang bisa didapat dengan 
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check in dan melakukan pembelian serta dengan bermain games goyang shopee dan 

poin tersebut dapat ditukarkan dengan potongan harga pembelian dan juga shopee 

memberikan layanan gratis ongkir sesuai dengan ketentuan berlaku. Hal ini lah 

yang membuat faktor promo paling dominan dibandingkan dengan faktor lain 

mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online melalui aplikasi 

mobile shopee. Faktor yang paling sedikit frekuensinya adalah faktor kualitas 

informasi dengan jumlah 23 responden yang mengatakan faktor kualitas informasi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online 

melalui aplikasi mobile shopee. Hal ini mungkin disebabkan oleh shopee memang 

terkenal dengan banyaknya promo yang menarik dan menggiurkan sehingga tidak 

terlalu fokus terhadap kualitas informasi yang diberikan oleh shopee seperti 

deskripsi produk yang lengkap, dapat memfilter atau men sort harga, toko yang star 

seller, dan produk yang paling sering dibeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 


