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LAMPIRAN 1 

KUESIONER 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 

PEMBELIAN ONLINE MELALUI APLIKASI MOBILE SHOPEE 

DISEMARANG 

 

A. INDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama : 

2. Jenis Kelamin : Pria              Wanita  

3. Umur : 

4. Jumlah melakukan pembelian  online : 

a. Tidak pernah 

b. Sekali  

c. Dua kali 

d. Lebih dari dua kali 

5. jumlah melakukan pembelian online melalui aplikasi mobile 

shopee: 

a. Tidak pernah 

b. Sekali  

c. Dua kali 

d. Lebih dari dua kali 
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6. Aplikasi mobile shopping yang paling sering anda gunakan : 

a. Shopee  

b. Lazada  

c. Zalora  

d. Tokopedia  

e. Bukalapak  

f. Olx  

g. Lainnya : ........... 

7. Produk apa yang sering anda beli : 

a. Handphone dan aksesoris 

b. Komputer dan aksesoris 

c. Pakaian  

d. Alat-alat kecantikan 

e. Makanan dan minuman 

f. Sepatu  

g. Jam  

h. Lainnya : 

8. Alasan apa saja yang membuat anda memutuskan melakukan   

pembelian online melalui aplikasi mobile shopee? 

...................................................................................................... 

...................................................................................................... 
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LAMPIRAN II 

HASIL ANALISIS DATA 

 

Nama 
Alasan apa saja yang membuat anda 
memutuskan pembelian online melalui 

aplikasi mobile Shopee? 

Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian online melalui aplilkasi mobile shopee 

Kemudahan Keamanan Kepercayaan 
Kualiatas 
layanan 

Kualitas 
informasi 

Promo Harga Produk 

Aditya Ayu 

aplikasi shopee mudah untuk digunakan, 
tampilannya juga eye catching, proses 
dan pembayaran cukup mudah serta 
terjamin. sistem nya bagus, karena 
terdapat pilihan untuk konfirmasi transfer 
an kita secara otomatis tanpa 
mengirimkan bukti transfer.  
yang paling terpenting, terdapat gratis 
ongkos kirim 
terjamin, karena transfer melalui rekening 
shopee dahulu baru ke penjual. 
fitur nya bagus 

1     1 1 1     

Dika 
Karena gratis ongkir, barangnya lebih 
murah dr pd toko, banyak promo promo 
menarik kayak diskon dan cashback 

          1 1   

Fevfay 
Lebih praktis, banyak promo, harga lebih 
murah, tampilan sangat uptodate, gratiss 
ongkirr 

1       1   1   

Mheme Dina 
Karena harga terjangkau sering ada 
diskon, lebih praktis, barang yang dicari 
pasti ada 

1         1 1 1 

Alya shorea 

Gak ribet. Lebih mudah diakses lewat 
hp.traksaksi sangat mudah apalagi 
punya e banking. Fast respon saat 
komplain. Alat2 kecantikannya lengkap 

1     1       1 
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Regita mitha 
dewi 

pake shopee baru baru ini sih. soalnya 
katanya gratis ongkir sama alat-alat 
kecantikannya lengkap, transaksinya 
juga mudah sama penjualnya pada 
fastrespon apalagi yang dari wardah 

1     1       1 

Anastasia Kevi 
Dias S. 

gampang pakenya gak ribet juga soalnya 
ya tinggal nyari produk terus nyari yang 
harganya murah terus sesuai ya 
langsung klik dan memilih cara 
membayar dan menggunakan jasa 
pengiriman apa, pkknya gampanglah 
sama disana harganya murah-murah 
gratis ongkir lagi 

1         1 1 1 

Albertus Adrian 
G N 

lebih terpecaya aja soalnya barangnya 
selalu sama persis dan sesuai soalnya 
dulu pernah belanja di olx terus 
barangnya beda sama yang diinginkan 
terus gratis ongkir juga sama ada poin-
poinnya juga biar dapat potongan harga 
lagi 

    1     1     

Fairy 
khaenifasari 

Saya senang menggunakan app shopee 
karena harganya murah murah dan 
sering mendapatkan gratis ongkos kirim:) 

          1 1   

Chatarina 
Widya M 

Karena bisa melihat review testimoni 
secara real. Dan untuk hal warna kualitas 
bahan juga lebih dapat dipercaya. 
Kelebihan shopee juga adalah mudah 
diakses melalui smartphone. Proses 
pembayaran juga bisa dilakukan di 
tempat, jadi menghindari adanya 
penipuan. 

1   1 1 1       

Refnita Jihan 
Hapsari 

Bisa mendapatkan harga yang sesuai 
apa diinginkan selain itu bisa 
mendapatkan gratis ongkos kirim 

        1 1     

Tri endrayana 
Diskon, potongan harga pakai koin, gratis 
ongkir, banyak voucher yg bisa di dapat 

          1     
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elita qoriani 

karena banyak promo dan ada cashback 
dan juga gratis ongkir  
masker dan alat kecantikan lainnya 
lengkap dan banyak yang murah 
dibandingkan e commerce lain dan 
soalnya emang shopee banyak shoping 
mall kayak wardah 

        1 1 1   

villiane marissa 

Karena, aplikasi ini di kenalkan oleh 
kakak saya, dan semakin lama semakin 
terbiasa menggunakan shopee sebagai 
tempat berbelanja online. pake nya juga 
mudah gampang ngaksesnya melakukan 
transaksinya juga simple dan lebih 
tepercaya aja soalnya sebelumnya kakak 
saya sudah make 

1   1           

Discha armita 

Karena lebih mudah dan lebih terjamin 
keamanannya soalnya diakses lewat hp 
jadi lebih simpel aja sama selama ini 
belum ada penjual yang penipu 

1 1             

Ayu Ariyani S 

Mnrt saya  
1.pembelian di shoppe sangat mudah di 
lakukan, 
2.pembelin d shoppe prosesnya tida 
ribet,  
3.ad diskon yg ckup besar di tab home 
flash  
4.terpercaya 
5.bnyk sekali toko yg ada di sana jd 
memudhkan pemilihan barang yg mau 
dibeli 
6.peluang dpet hadiah besar  
7. Peluang gratis ongkir besar 

Kira" itu alesan nya😀 

1   1     1 1   

Martinus 
Kurniawan 
Widiakusuma 

Sering menyediakan promo, juga 
penawaran gratis ongkir,sehingga lebih 
praktis, kemudian kualitas barang 
terjamin original (official store) 

1         1 1   
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David christian 

Yang membuat saya memutuskan 
pembelian online melalui aplikasi shopee 
adalah selain harga yang murah, kita 
juga dimudahkan dengan berbagai fitur. 
Seperti pada tahap apakah barang kita, 
dikemas atau telah dikirim, selain itu kita 
juga dapat mengetahui sampai manakah 
pengiriman barang kita sehingga kita 
tidak perlu khawatir tentang barang yang 
telah dikirim. Selain itu, terdapat sistem 
ranking yang diberikan oleh konsumen 
sebelumnya, sehingga bisa kita gunakan 
untuk menilai kualitas dari barang yang 
akan kita beli sehingga kita tidak akan 
kecewa dengan hasil barang yang akan 
kita beli. Juga terdapat banyak sekali 
diskon-diskon yang ditawarkan oleh 
shopee pada jam-jam tertentu hal ini 
agar para penggunanya terus mengecek 
apa saja yang ada di penawaran shopee 
sehingga mereka bisa terus mengikuti 
penawaran-penawaran yang diberikan. 

1     1 1 1 1   

Veronica 
Kumala Sari 

Karena lebih mudah dalam transaksi, 
banyak promo, dan semua barang yg 
dicari ada di shopee 

1         1   1 

Sangsthita Eka 

Biasanya harga di shopee lebih 
terjangkau dengan harga di tempat lain, 
padahal barang sama persis, sistem 
pembayaran jelas, krn uang dilepas dari 
pihak shopee setelah orderan diterima 
oleh pembeli, mudah di akses, banyak 
fasilitas berupa diskon/potongan 
harga/potongan ongkos kirim 

1     1   1 1   
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Cesarina alves 

keuntugan mengunakan shope itu 
memberi banyak referensi barang yang 
kita butuhkan dengan harga bervarian, 
kita bisa tau kualitas yg di jual penjual 
lewat kritik dari pelangan sebelumnya yg 
dimana akan keluar di kolom komentar 
setiap pembeli, degan itu kita bisa 
mendapatkan barang yg sesuai 
keingginan & rata" Ongkir di shope 
murah sepadan sengan barang yg kita 
beli 

      1 1 1   1 

Silvia andrea 

Online shopping shopee memiliki banyak 
promo menarik seperti cashback, goyang 
shopee,kuis shopee, flash sale, dan daily 
login. Itu membuat saya 
mempertimbangkan membeli barang 
lewat aplikasi shopee. Dan penjualan di 
shopee trusted dan terkontrol 
pengirimannya, jadi saya tidak perlu 
membuka website jnt lagi untuk 
mengecek sampai mana paket saya 
berada. 

    1     1 1   
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Jessica 
Permata Sari 

Yang pertama pastinya karena ada 
program gratis ongkir. Walaupun tidak 
sepenuhnya gratis tapi subsidi ongkir dari 
shopee adalah daya tarik terbesar bagi 
saya untuk belanja di Shopee. Yang 
kedua sistem poin dan check in harian 
dimana poin2 ini bisa diapplykan saat 
kita checkout dan berfungsi sebagai 
pengurang (diskon). Yang ketiga, 
keamanan berbelanja di shopee sangat2 
terjamin. Kemungkinan kita rugi karena 
tertipu seller yang seenaknya sangaatt 
kecil dibanding bertransaksi diluar 
Shopee. Selain itu symbol Star Seller 
yang disediakan Shopee sangat 
membantu untuk memfilter store mana 
saja yang baik untuk kita berbelanja. 
Karena terbukti beda pelayanannya 
antara Star Seller dan yang tidak Star 
Seller. Keempat, layanan 24 jam Shopee 
sangat oke. Pernah saya mengalami 
masalah pukul 1 dini hari, dan saat itu 
juga saya menelepon call center shopee 
dan langsung ditangani. Kelima, 
Voucher2 promo yang ditawarkan begitu 
banyak dan menarik tergantung event. 
Keenam, adanya sistem dropship. Jadi 
pengguna aplikasi tidak hanya bisa 
berbelanja tapi juga bisa berbisnis 
melalui Shopee. Ketujuh, baru2 ini ada 
program yang bernama Group Hemat di 
Shopee. Yang memungkinkan kita untuk 
membeli produk dengan harga lebih 
murah dengan cara mengundang 
beberapa teman untuk membeli produk 
yang sama. 

  1   1 1 1 1   
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Monica Sianita 

Ada games Goyang shopee dan kuis 
shopee yang bisa dapetin banyak koin, 
terus dari kumpulan koin yang kita 
kumpulin bisa jadi potongan harga buat 
barang yang mau dibeli, dalam arti lain 
dapet tambahan potongan harga apalagi 
ada voucher gratis ongkirnya 

          1     

Chatarina vicky 
Penggunaan lebih mudah, banyak 
diskon/promo (flash sale), pilihan barang 
banyak, gratis ongkir 

1         1   1 

Rahel 

Karena dengan belanja di shopee 
banyak promo dan diskon yang 
ditawarkan kepada konsumen (flash 
sale), banyak event2 yang tiap bulannya 
diadakan pihak Shopee untuk 
mendapatkan diskon (goyang shopee, 
dll) , aplikasinya mudah digunakan, 
adanya layanan chat yang memudahkan 
konsumen dan penjual untuk saling 
komunikasi, mudah menemukan penjual 
yang terpercaya melalui keterangan *star 
seller, dan adanya penawaran ongkos 
kirim jika total pembelian memenuhi 
persyaratan. 

1   1 1   1     

Chrisanthea 
Meinar 

Alasannya karena di aplikasi shopee 
harganya relatif lebih murah dibanding 
aplikasi lain. Aplikasi shopee juga 
menawarkan gratis ongkir dengan jumlah 
pembelian tertentu. Menurut saya promo 
itu sangat menguntungkan bagi 
pengguna. Selain itu penilaian di shopee 
juga banyak membantu saya saat akan 
membeli sebuah produk. Dengan melihat 
penilaian dari pembeli-pembeli 
sebelumnya saya jadi tidak bingung saat 
hendak membeli, biasanya dilengkapi 
dengan foto-foto produk yang dibeli 
pengguna lain, yang menurut saya 

        1 1 1   
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sangat bermanfaat bagi seseorang yang 
hendak membeli. 

Wendy 
Andrelas 

Diskonnya besar-besaran, banya 
pembelian dapat memenangkan hadiah 
menarik, brand yang dijual sangat 
lengkap, bahkan dapat menawar 

          1   1 

Levina 

Mudah digunakan, pembayaran tidak 
ribet, banyak online shop menjual 
skincare dengan harga murah, banyak 
promo, dapat subsidi ongkir, bisa melihat 
olshop trusted dengan banner “star 
seller”, kalau barang yang dipesan 
kosong pengembalian uang tidak ribet 
seperti tokopedia 

1   1     1 1   

Tamara AA 
Harga lebih murah, banyak variasi, gratis 
ongkir, aman. 

  1       1 1 1 

onny febryana 

awalnya ragu untuk beli barang melalui 
online, takut jika transaksi yang di 
lakukan tidak aman tapi setelah mencoba 
membeli untuk pertama kalinya di 
shoppe hasilnya memuaskan karena 
transaksi aman dimana shopee 
memberikan garansi terhadap barang 
yang di beli. selain itu shoope sering 
memberikan promo berupa gratis ongkir 
dan voucher belanja 

  1 1     1     
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Merlinda Dona 
Karara 

Gratis ongkos kirim, pengiriman cepat, 
pembayaran mudah, aplikasi mobile 
yang sudah terpercaya, barang yang 
datang memuaskan karena sama 
dengan foto produk di shopee, tidak ada 
penipuan 

1 1 1     1     

Feren Eloysa 

Bisa membedakan antara penjual yang 
sudah trusted dengan yang belum 
dengan keterangan Star Seller. 
Beberapa penjual memiliki promo gratis 
ongkir. 
Bisa mencari dan melihat banyak review 
dari pembeli sebelumnya dengan jelas, 
sehingga bisa tau kualitas produk yang 
sebenarnya. 
Ada koin yang bisa didapat dan 
digunakan untuk mengurangi jumlah 
harga yang harus dibayar. 

        1 1     

Vanesa Elvara 
Karena gratis ongkir dan banyak promo 
yg ditawarkan yg menarik pembeli 

          1     

betsy azalia 
pengirimannya cepat dan kadang kalau 
beli lebih dari 100 enggak bayar 
pengiriman barangnya 

      1   1     

Eliana Yuli W 
Murah, gak ribet, pensortiran nya atau 
pemfilteran lebih akurat 

1       1   1   

Hani Maria 

Karena dengan melakukan pembelian di 
shopee lebih praktis dan mudah selain itu 
juga shopee banyak memberikan 
potongan harga dari kuis dan goyang 
shopee 

1         1     

Yulia Grace 

Bisa melakukan pembelian kapan saja 
dan di mana saja tentunya dengan harga 
yang lebih terjangkau dibanding beli di 
mall 

1       1       



60 
 

 
 

Joe alvina 

Harga di shopee bisa di sort, murah ke 
mahal atau paling banyak dibeli dan 
paling sedikit.. lalu kelebuhannya lagi kita 
bisa filter baju apa yang kita inginkan, 
respon dari pembeli lainnya dan 
sebagainya.. di shopee juga 
menyediakan fitur chat dengan penjual 
sehingga, apabila kita ingin tau informasi 
lebih lanjut bisa langsung tanya ke 
penjual.. penjual pun dimudahkan 
dengan fitur ini, apabila barang yang 
dipesan tidak ready maka bisa langsung 
chat dengan pembeli.. dengan berbelanja 
di shopee banyak salah satunya 
penawaran2 yang ada seperti gratis 
ongkir untuk min harga tertentu.. 
pembayarannya juga mudah.. tidak perlu 
ke atm bisa lewat online banking, kita 
hanya duduk manis di rumah lalu barang 
akan sampai.. 

1     1 1 1 1   

Cilvia Grestin 
Sinaga 

Terpercaya dan juga terdapat berbagai 
tawaran yang menarik seperti potongan 
harga maupun dari flashsalenya 

    1     1     

Azka 
nurghazani 

mudah aman dan terpercaya soalnya gak 
pernah tipu2 sama gak ribet aja dari 
pada datang ke mall sama barangnya 
juga lengkap dan banyak pilihan 
datangnya juga cepet beli sekarang 
besoknya sudah sampe dah langganan 
sama shopee 

1 1 1 1       1 

Desi Fitrianing 

gampang gak ribet kalau lewat aplikasi 
shopee sama biasanya dapet potongan 
harga sama bisa milih yang harganya 
paling murahg 

1         1 1   

Bayu Alit 

bajunya keren keren sampenya juga 
cepet belinya lewat hp jadi gampang beli 
dishopee karena kebanyakan ya pada 
beli dishopee 

1             1 
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Ahmad latif 

mudahan lewat hp daripada lewat pc 
lebih simpel aja bisa diakses dimana-
mana. ada toko pakaian langganan jadi 
kalo beli kaos disana terus juga gratis 
ongkir sama seru main goyang shopee 
biar dapat poin banyak hehe 

1         1   1 

Antariksa 
bintang 

lebih gampang lewat hp daripada lewat 
komputer sama gratis pengiriman kalau 
beli banyak. kaosnya bagus bagus sama 
murah murah bisa bayar lwat indomaret 
gampang pokoknya 

1         1 1 1 

ADINDA 
SILLVY 
SEPTIANI 

Pembayaran mudah bisa melalui 
Indomaret apabila tidak memiliki ATM, 
pilihan banyak dan sering ada diskon, 
ada goyang shoope jadi mengurangi 
ongkos kirim. 

1         1     

Dinasty Putri 
Karena banyak promo dan relatif murah 
sekaligus tingkat penipuan relatid lebih 
sedikit. 

  1 1     1 1   

Hani Nabila 
Suryani 

Karena saya lebih percaya belanja di 
shopee karena track recordnya jelas 

    1           

Rahayuningsih 

Karena transaksinya mudah dan bisa 
bayar lewat indomaret, ngga usah repot" 
keluar rumah. banyak diskon dan juga 
gratis ongkir 

1         1     

Dienty Vita 

gak pernah ngakses lewat pc tapi kalau 
lewat aplikasi pastinya lebih mudah dan 
gak ribet dan bisa diakses kapan aja 
sama produknya banyak dan bagus 
bagus serta harganya bisa dipilih yang 
paling murah 

1           1 1 

Viana 
gampang diakses sama transaksinya 
mudah,gratis ongkir ada game serunya 
yg goyang shopee 

1         1     

denis setiawan 
Karena terjamin keamanannya soalnya 
belum pernah denger ada yang ketipu 

  1             
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dan produk yang datang selalu sesuai 
dengan yang ditampilankan 

Theresia 
Joycelin 
Jasmine 

karena lebih mudah melakukan lewat 
aplikasi dan jika beli dalam harga tertentu 
biasanya minimal 90k akan dapat gratis 
ongkir dan transaksinya juga gak ribet 

1           1   

P Atha 

karena produknya hanya ada di shopee 
di app lain tidak ada dan harganya juga 
lebih murah dibandingkan dengan toko 
asli dan cara belinya juga mudah bisa 
lewat indomaret 

1           1 1 

Al Fath An Aru 

nyoba nyoba ajasih soalnya dishopee 
lagi booming mainan goyang shopee 
buat dapat poin biar dapat potongan 
harga dan itu cuman bisa melalui aplikasi 
shopee terus gratis ongkir juga 
aplikasinya gampang diakses kyk punya 
tokopedia 

1         1     

Velinda Wijaya 
transaksinya mudah aman dan terpecaya 
dan juga gratis ongkir  
aman karena gak pernah kena tipu 

1 1 1     1     

Wiwin Aprelia 
Ninava . 

Karena di shopee ada fasilitas "free 
ongkir" dan belanjanya simple gag ribet, 
walaupun pihak Shopee menegaskan 
bahwa bebas ongkos kirim tidak 
mengurangi kualitas pelayanan. Jadi 
konsumen lebih nyaman, senang belanja 
di shopee . Tren belanja online masa kini 
juga karena belanja bisa sambil goyang 
"Goyang shopee" namanya wkwk jadi 
banyak remaja baru yang menggunakan 
aplikasi shopee, dan shopee tempat 
belanja online lain dari yang lain. 

      1   1     
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Tommy wijaya 

nyoba-nyoba soalnya kata temen gratis 
ongkir sama promonya banyak sama 
banyak potongan harganya juga sama 
fiturnya shopee banyak kayak goyang 
shopee buat dapetin poin 

      1   1     

Fransiska 
Deska 

kalau beli masker lipstik pkknya alat-alat 
kecantikan belinya dishopee soalnya 
lengkap sama murah kalau beli banyak 
juga gratis ongkir sama gak ribet kalau 
lewat aplikasi 

1         1 1 1 

Ingrid 
mudah digunakan dan produknya 
terpecaya dan juga gratis ongkir 

1   1     1     

Marten Samuel 
Praktis... Mudah... Terpercaya...  
karena lwat hp jadi praktis dan mudah 
dan juga penjualnya terpercaya 

1   1           

Anastasia 
Yunita 
Sulistyaningsih 

Karena di shoppe sistem penjualannya 
jelas, bisa berinteraksi dengan penjual, 
kita juga bisa membandingkan harga 
antar toko, tau toko yang jadi star seller 
jadi tau toko yang nggak abal-abal, ada 
sistem pengembaluan barang kalo 
barang ga sesuai, bisa ngasih kritik ke 
toko penjual juga, disisi lain kalo kita 
belanja juga bakal dapet coin nanti dari 
coin itu bisa kita pake buat nge diskon 
barang yang kita beli, juga ada gratis 
ongkir kalo melakukan minimal 
pembelian sejumlah nominal yang 
disyaratkan. Jadi menurut saya akan 
lebih aman kalau belanja di shoppe 
dibanding dengan lazada atau tokopedia. 

  1 1 1 1 1     

Dorotea lisato 
maharari 

Praktis dan mudah diakses 
Mudah dalam bertransaksi 
Dorongan dari temen karena kata teman 
saja mudah dan cepet dan akhirnya 
pengen nyoba belanja di shopee dan 
hasilnya ya bagus barang yang 

1             1 
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diinginkan ada dan transaksinya mudah 
dan cepat 

Vina 

Produknya terjamin dengan ada nya filter 
starseller, sehingga pelanggan juga 
dapat melihat comment serta terdapat 
bintang yang merupakan penilaian dari 
pembeli dari produk tersebut 

      1         

Devina 

Pembelian lewat shopee mudah, kita 
bisa cari harga termurah tapi kualitas oke 
karena bisa kita atur lewat fitur "filter" di 
shopee, pengiriman barang juga bisa dari 
luar negri tapi cepat sampai, bisa free 
ongkir juga. 

1     1   1     

Tyas Saptiwi 

Banyak promo diskon, sering dapet 
voucher free ongkir, lebih mudah beli via 
online marketplace gak perlu pergi keluar 
tinggal nunggu barang datang, 
produk2nya gak kalah komplit cari 
barang apa aja lengkap 

1         1   1 

Agnes 
Puspitasari 

fitur mudah dipahami, desain menarik, 
gampang dioperasikan 

1               

Lie Griselda 
Jelita 

Di shopee semua barang ada, bisa di 
filter dari harga termurah, maupun toko 
yg sudah star seller jd tidak ragu utk beli 
di toko tsb. Selain itu byk promo, yang 
paling utama jika sudah pembelian 
nominal tertentu, bisa free ongkir. 
Terkadang juga bisa dapat cashback. Di 
shopee juga bisa membaca review 
orang2 yg pernah beli di toko tsb, shg 
kita bisa menggunakan review tsb sbg 
bahan pertimbangan sebelum membeli. 
Satu hal lagi yang membuat saya mau 
belanja di shopee karena di shopee ada 

    1     1 1   



65 
 

 
 

garansi sehingga saya percaya belanja 
disana. 

Monacella 
Wongsoredjo 

Bisa melihat banyak macam produk yang 
diinginkan serta harganya tanpa harus 
bertanya dahulu kepada penjual. Banyak 
produk2 yang di diskon. Bisa melihat 
review2 pembeli jadi bisa melihat kualitas 
produk yang akan dibeli baik atau buruk. 

      1   1     

sekar 
mudah dalam mengaksesnya dan 
banyak diskon menarik dan juga gratis 
ongkir 

1         1     

helena 

karena lebih terpercaya dan aman 
karena merupakan official store dan juga 
mudah dalam melakukan transaksi dan 
memilih barang. deskripsi barang juga 
lengkap 

1 1 1   1       

Raditya 
syailendra 

karena mudah memesan melalui aplikasi 
mobile dan layanannya bagus 
pengiriman cepat dan juga banyak promo 
dan sereing flash sale 

1     1   1     

Raihan 
zhifhanur m 

karena gratis ongkir dan banyak 
potongan harga dan mudah untuk 
memesan barang dan cepat 

1     1   1     

Muhammad 
Rafif 

karena kalau lagi flash sale banyak 
promo dan harganya murah dan banyak 
model sepatu dan tidak penipu 

  1       1 1 1 
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Ivana Prayogo 

Karena shopee merupakan salah satu 
online shop yang cukup terpercaya, 
banyak promo juga jadi senang saat 
belanja di shopee. Barang yang dijual 
pun berkualitas sehingga pembeli puas 
saat berbelanja online. 

    1     1   1 

Bernadeth 
Puspita Dewi 
Gunawan 

Karena harga lebih murah, pesanan 
sesuai dengan yang diinginkan dan 
barang cepat sampai kepada pembeli, 
mudah untuk proses pembelian dan tidak 
memakan waktu karena sangat simpel 
untuk proses pemesanan 

1     1     1   

Claudia 
Agustine 
Nugroho 

Barang2 yang dijual itu cukup high 
quality sih. Ga ribett buat cari tau 
deskripsi produk, harga, size, review 
pelanggan, respon dari penjual cepat, 
free ongkir (w/ min payment). Intinya sih, 
gampang diakses gampang paham juga 
soalnya aku juga bukan tipe orang yg 
sukaa lama2 cari barang jadi suka yg 
deskripsi dan reviewnya jelas. Progress 
pengiriman bisa diketahui dengan mudah 
jadi ngrasa safe. Ada kaya otorisasi lagi 
dari kita pembeli apakah barangnya 
sudah benar2 diterima apa belum. Aku 
bukan tipe online shopper awalnya tapi 
dengan fasilitas dan kemudahan yg 
diberikan, aku cocok brlanja di shoppee 

1     1 1 1   1 
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Clara Clalista 

1.Gratis ongkir... lumayan kan ongkir ke 
smg biasa 19rb soalnya 
2.Banyak barang sejenis yg sama persis 
dapat di temukan dengan harga yg 
bervariasi 
3.Cara pembayaran mudah dan banyak 
cara 
3.Banyak promo2 (walopun ga pernah 
ikut) tp lumayan lah cuci mata 
4.Proses barang cepat, dan slama ini 
gaada masalah... pernah adapun, barang 
di retur kembali dgn cepat 
5. Ada penilaian rating, yg menambah 
konsumen yakin thd performa olshop di 
shoppee 

1     1 1 1     

Nidya Indah 
Sari 

Dengan menggunakan aplikasi shopee 
pengguna sering mendapatkan promo 
potongan harga dan gratis ongkir. Fitur 
goyang shopee juga memberi 
keuntungan bagi pengguna, karena koin 
yang terkumpul dapat digunakan untuk 
belanja sehingga pengguna menjadi 
lebih hemat. 

      1   1     

Aldila Putri 
Linanzha 

Bisa milih dari beberapavarian harga yg 
lebih murah ketimbang beli di toko, 
banyak voucher dan promo dari shopee 
atau dari toko tersebut, pembayaran 
yang mudah dan gak ribet, kalau mau 
shopping jadi lebih nyaman karena ga 
harus jauh-jauh ke tokonya 

1         1 1   

Trinil 
Gupitakasih 
Chahyaningtias 

Gratis Ongkir, pembayaran bisa dipotong 
koin shopee, ada cashback. 

          1     
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Brigita silvia 

Bagi saya alasan yang paling utama 
dalam melakukan pembelian melalui 
shopee karena harganya yang jauh lebih 
terjangkau dibandingkan aplikasi belanja 
online lainnya dan tidak jarang Shopee 
melakukan kegiatan diskon besar-
besaran di setiap minggu. Namun 
dengan tawaran harga yang murah ini 
tidak jarang barang yang datang 
kualitasnya saya akui memang kurang 
memuaskan, terkadang ada barang yang 
KW, datang tidak sesuai pesanan, dan 
ada keterlambatan pengiriman. Jadi, satu 
satu nya cara yang dapat saya ambil 
untuk mengurangi resiko diatas, kita 
harus lebih selektif dalam memilih 
penjual yang ada di Shopee 

          1 1 1 

Luhsita Gading 

Banyak seller yg iklanin produk di 
Instagram mencantumkan banyak promo 
di Shopee. Kemudian jadi kebiasaan beli 
online di shopee. Shopee sendiri juga 
banyak promo. 

          1     

Rindam Irianti Gratis ongkir dan sering diskon           1     

Nehu Chandra 
Citra Ayu 
Phitaloka 

Karna gratis ongkir dan ada koin nya :)           1     

Lalita Weka 
Kiswara 

Respon cepat, waktu pengiriman 
lumayan harus bersabar yaa, , , 
Terkadang barang tidak sesuai dg 
keterangan 

      1         

Agatha 
Christiani 

Karena shoppee sering mengadakan 
diskon, lalu juga sering memberikan 
hadiah salah satunya melalui via kuis, 
dan yang paling menarik adalah free 
ongkir. 

          1     
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Herlina Lebih praktis dapat dibuka dimana saja 1               

Gaby 

Harganya murah, aplikasinya mudah 
gampang untuk dipakai. Jadi ga ribet 
kalo mau beli. Barangnya juga sampenya 
cepat. 

1     1     1   

Claudia 

Produk yg tersedia sangat lengkap, mau 
cari apapun ada di shopee. 
Menawarkan dari harga yg paling murah 
sampai harga paling mahal. 
Banyak promonya, mulai dari free ongkir 
dan cashback. 
Sistem pembayarannya mudah. 
Tersedia flash sale dgn harga yg sangat 
murah. 

1         1 1 1 

Dani Kristianto 

Harga murah, sering promo, free ongkir 
dari awal muncul. Produk2 di shopee 
berlomba lomba jadi yg termurah untuk 
terlaris.  
Dari sekian banyak dan sering beli di 
shopee, cmn pernah dapet barang gk 
sesuai ekspektasi 1x. Online shop 
lainnya pernah tapi gk se obral di shopee 

          1 1   

Putri 
Tampilannya menarik, banyak tawaran 
murah, diskon, gampang digunakan 

1         1 1   

INDAH NADYA 
LARASATI 

Hemat ongkos karena banyak 
menawarkan free ongkir. Disamping itu 
juga lebih hemat waktu karena kita tidak 
perlu datang ketoko. 
Shopee juga sering menawarkan diskon 
besar besaran sehingga pembeli 
merasatertarik. 

1         1     
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Riselda Lalusu 

Lengkap, menjual segala jenis produk 
sehari-hari.. Pencarian produk mudah.. 
Banyak testimoni.. Lebih murah.. Proses 
pembelian aman karena menggunakan 
virtual account sehingga ketika ada 
kesalahan, uang dapat kembali lagi 
kepada pembeli.. Proses dari 
pemesanan hingga barang sampai ke 
rumah mudah dimengerti.. Ada Flash 
Sale dengan harga yg murah.. Dapat 
koin tiap hari hanya dengan Check in ke 
app Shoper 1x dalam sehari.. 9Banyak 
voucher belanja, cashback, goyang 
Shopee, game (untuk mendapatkan koin) 
dan yg pasti Gratis Ongkir dan Subsidi 
Ongkir.. 

1 1       1 1 1 

Arum Laksmi 

Karena beberapa produk tertentu lebih 
sering free ongkir dan cara 
menggunakan aplikasi lebih mudah 
dibandingkan aplikasi pembelian online 
lainnya dan juga sudah terpercaya 

1   1     1     

Sumi Dewi 
Dessari 

mudah penggunaannya terjamin 
keamanannya karena kita boleh refund 
kalau barangnya salah atau tidak sesuai 
dan produknya lengkap dan murah 

1 1         1 1 

Devi 

Alasanya adalahhh : Murmer, kadang 
dapet voucher gratis ongkir tanpa 
minimal pembelian, kan mayan buat 
anak kos ye kan. Ga cuma baju aja tapi 
semuanya ada di shopee, tinggal ketik 
pilih beli. Dah si gtu aja hehehehe 

          1 1 1 

Intan 
Maulidyarahma 

harga lebih murah dan fotonya jelas dan 
barang sesuai deskripsi dan banyak fitur 
yang memudahkan seperti chat langsung 
ke penjual 

      1 1   1   

Raisa 
karena jika melalui aplikasi lebih praktis 
dan dishopee dan terjamin keamanannya 

1 1 1     1     
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dan terpercaya dan banyak promo 
cashback dan juga free ongkir 

Delly Kertiyasa 

karena di toko online yang lain tidak 
menyediakan barang yang saya cari alias 
tidak lengkap dan juga harnya lebih 
murah dan pengirimannya cepat 

      1     1 1 

Ayu Archani 

Gratis ongkir dan banyak promo maupun 
kupon barangnya lengkap dan bisa dipilih 
sesuai harga jadi bisa memilih yang 
murah dan penjual yang terpercaya 

    1     1 1 1 

renny 
transaksinya mudah, gratis ongkir, dan 
ada cashback 

1         1     

Holly 
Anggraeni 
Sudhono 

Aman karena jarang ada penipu, bisa 
refund kalau barang tidak tersedia 

  1             

Hanifa 
Oktaviani 

karena harganya murah dan produknya 
banyak dari berbagai penjual dan juga 
mudah untuk menemukan produk yang 
diinginkan 

1           1 1 

Dian 

karena lebih mudah diakses dan dapat 
diakses kapan saja dan dimana saja lalu 
juga shopee sudah terpercaya karena 
transaksi selalu berhasil dan barang 
yang diterima sesuai dan jarang sekali 
ada yang penjual menipu atau 
memberikan barang palsu 

1 1 1   1       

Yoga Untoro 

karena jika melalui aplikasi akan dapat 
poin dan potongan harga dan juga lebih 
mudah untuk diakses dan gampang 
untuk mencari produk dan informasinya 
jelas dan pelayanan dishopee juga bagus 
karena bisa refund barang dan balasan 
chatnya cepat 

1     1 1 1     

maudhita 
cyrena 

karena gratis ongkir dan mudah untuk 
mencari barang yang akan dibeli, dan 
tidak ribet. 

1         1     
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Rizki Mutiara 
Fanny 

Beli kalo ada promo diskon.           1     

Nadine 
Banyak promosi dan harga lebih 
terjangkau 

          1 1   

Jessica Grace 
Harga lebih murah daripada online shop 
lain 

            1   

Jessica Evania 
 
Murah, terpercaya, pengiriman cepat 

    1 1     1   

Silvia Laura Banyak promo & cashback             1   

Deviana 
Dumingan Banyak promo menarik 

            1   

Angel 
Karena shopee murah, dpt free ongkir jg, 
lengkap 

          1 1 1 

Oei, Gabriella 
Rendy Jaya 
Prasetio 

Murah, gratis ongkir, bisa di potong koin 
shoppe, lebih praktis 

          1 1   

The, Meliarose 
Chandra Dewi 

Murah dan banyak diskon           1 1   

Winona 

Free ongkir 
Menemukan harga termurah 
Mudah melakukan pencarian produk 
sejenis 
Flash Sale 
Fitur Filter ulasan dengan foto produk 

1         1 1   
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Gabriela 
Vialetta 

Saya melakukan pembelian online 
karena saya rasa itu lebih praktis dan 
lebih mudah dibanding dengan kita harus 
membeli secara langsung walaupun 
banyak dari kita masih merasa ragu 
dengan barang bila sudah datang, 
namun bagi saya sendiri berbelanja 
online tidak semuanya merugikan, saya 
sendiri sudah merasakan bagaimana 
saya menggunakan shopee kualitas yang 
tertulis dan hasil barang yang sampai 
pun sangat memuaskan sesuai dengan 
promosi. Terima kasih 

1       1 1     

Eunike 
Nathania 

Alasan saya memutuskan pembelian 
melalui Shopee adalah produk yang 
dijual lengkap dan bervariasi, semua 
yang dibutuhkan biasanya ada di 
Shopee, harga juga lebih murah daripada 
online shop yang lain, sering ada diskon, 
dan gratis ongkir. 

          1 1 1 
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Alyna Elsa 

1.) Barang uang dijual sangat banyak 
mulai dari kosmetik, pakaian, makanan 
ringan, peralatan alat tulis, dan lain-lain, 
baik produk lokal maupun produk import 
yang langsung dikirim dari luar negeri 
dengan harga yang sedikit lebih miring 
dari toko dan bisa dibayar dengan rupiah. 
Harga yang tertera dicantumkan oleh 
seller sehingga bisa mencari yang 
termurah dari banyaknya seller yang 
menawarkan barang yang sama. 
2.) Konsumen bisa berinteraksi langsung 
dengan si penjual lewat fitur chat yang 
tersedia. Seperti menanyakan stock 
barang, spek barang, dll. Adanya info 
store tersedia prosentase chat dibalas 
sehingga konsumen bisa melihat apakah 
toko aktif atau tidak dalam melayani 
pembeli atau ramah tidaknya seller. 
3.) Adanya "Goyang Shopee" yang 
nantinya koin tersebut bisa dipakai untuk 
jadi potongan langsung pembelian 
barang. 
4.) Adanya promo gratis ongkir di tiap-
tiap store.  
5.) Adanya "Flash Sale" untuk beberapa 
barang yang ditawarkan dengan diskon 
yang cukup besar. 

      1   1 1 1 

Bayu Gratis Ongkir......           1     

Elsa 

Gratis ongkir, banyak voucher dan 
potongan harga sehingga lebih murah 
daripada beli di toko, pengiriman standar 
dan selalu aman, ada pengumpulan poin 
yang bisa ditukarkan 

  1       1     

Della 
Karena fitur freeongkir, fitur voucher 
diskon dan potongan harga dengan koin 
shopee 

          1     
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Given Aurilia 

Barangnyaa variatif dengan harga yang 
bervarian juga jadi kita bisa cari yang 
murah namun dengan melihat bintang 
atau review kita bisa mendapatkan 
barang yang bagus, selalu ada promo 
subsidi ongkir / free ongkir. Lalu karena 
saya wanita, juga sering mendapat 
rekomendasi dari teman wanita lainnya 
kebanyakan toko2 yang ada di shopee, 
dan juga rata2 toko kebutuhan wanita 
seperti pakaian, kosmetik membuka 
lapak mereka di shopee 

          1   1 

Shanthy Grace 
Aprillian 

- karena gratis ongkir ditiap min. 
pembelian tertentu 
- bisa lebih hemat karena adanya koin 
shopee 
- mudah digunakan 

1         1     

Esha labhania 
krisanti 

Alasan aku beli di shopee itu karena, 
gratis ongkir, trusted banget, harganya 
agak lebih murah dibanding ol shop lain, 
banyak diskon sama flash sale, reseller 
fast respon banget sama pembeli. 

    1 1   1 1   

Mega Putri 
Hadi 

Karena banyak promo, gratis ongkir.           1     

Sangsthita Eka 
Shasanti 

Shopee lebih mudah di akses melalui 
ponsel, banyak promo potongan harga, 
maupun promo gratis ongkir. Terdapat 
fitur koin shopee, dimana koin shopee 
tersebut digunakan untuk mendapatkan 
potongan harga, sejumlah koin yang 
dipunya. Perihal pembayaran, shopee 
juga memudahkan dengan pembayaran 
via indomaret, karena tidak semua org 
memiliki nomor rekening bank. Uang juga 
tidak di lepas ke penjual sebelum barang 
sampai di tangan pembeli, dan jika 
barang tidak sampai ke pembeli, uang 
bisa di refund 

1         1     
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Sherlin 
Anasfasya P 

Faktor yang pertama adalah karena 
murah dibandingkan membeli di mall, di 
shopee selalu ada diskon dan terkadang 
ada flash sale yang membuat produk 
semakin murah (karena adanya diskon 
besar besaran). Selain itu, jika kita 
membeli di atas seratus ribu tidak 
dikenakan biaya ongkir. Kita juga bisa 
memilih produk dengan harga yang 
murah tapi berkualitas. Terkadang saya 
membeli alat kosmetik melihat rating nya 
terlebih dahulu, biasanya rating yang 
tinggi ada yang menjual produk nya 
murah, tetapi ada juga yang tidak. Faktor 
yang kedua adalah karena saya malas 
jika membeli di mall atau toko kosmetik. 

1         1 1   

Eillen Kalsitha 
adeline 

karena shopee memiliki berbagai macam 
pilihan barang baik pakaian sepatu tas 
dll, dan belanja melalui online itu lebih 
mempermudah kita karena bisa 
dilakukan dimanapun dn kapanpun. 
Pembelian melalui aplikasi mobile 
shopee juga lebih aman dan terjamin 
barang akan sampai pada konsumen, 
jadi konsumen tidak perlu merasa kawatir 
terkena penipuan yang akhir" ini banyak 
terjadi di online shopping. 

1 1 1         1 

Felia Nyoana 
Karena gratis ongkir dan layanan cepat, 
harga murah dan banyak flash sale 

      1   1 1   

Vania 
Kumalasari 

Karena gratis ongkir, harga murah, 
banyak promo seperti flashsale, dan 
layanan cepat 

      1   1 1   

Yovani Citra 
Harganya terjamin, gratis ongkir, mudah 
akses, produknya sesuai aplikasi 

1         1 1 1 

Devin 
Nathaniel P.S 

Gratis ongkir 

          1     
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Veren Regina 
HAgi 

Dari segi sistem atau aplikasi shopee 
baik, dari kelengkapan barang yaitu 
sangat lengkap untuk memenuhi 
kebutuhan customer, di shopee harga 
lebih murah jika dibandingkan dengan 
web storenya dan banyak diskon 

          1 1 1 

Cindy Nathania 
P 

Mudah digunakan dan produk lebih 
lengkap 

1             1 

Christie Alitha 
Xaveria 

lebih mudah digunakan kapanpun 
dimanapun, pengiriman cepat, gratis 
ongkir 

1     1   1     

Adinda 
Karena Shopee gratis ongkir dan cepat 
datang 

      1   1     

Ricky Deo 

Promo yang ditawarkan cukup banyak 
juga menggiurkan, seperti gratis ongkir, 
potongan harga, dan masih ada lagi... 
Ada juga berbagai games seperti kuis 
harian, goyang shopee,dll, dan menjadi 
ciri khas dari shopee tersendiri. 

          1     

Magdalena 
Ardinta 

karena lebih mudah membeli 
menggunakan aplikasi di hp dibandigkan 
lwat komputer dan lebih simpel 

1               

Tan, Laurent 
Septiani Mardi 
Wibowo 

karena ada merchandise kpop dan 
terpercaya penjualnya 

    1         1 

Dewi Cahyani 

Karena shopee terdapat sistem 
pengumpulan poin dimana poin tersebut 
dapat ditukarkan untuk kemudian 
menjadi potongan harga meskipun tidak 
bisa ditukarkan sesuai harga barang 
tersebut. Kemudian, pembayaran barang 
tersebut juga mudah karena bisa 
dilakukan di Indomaret. Kita pun dapat 
memantau barang yang sudah kita pesan 

1         1     
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apakah sedang dikemas, dikirim, dan 
sebagainya. 

Leonard 
Hartadi 

karena mudah untuk diakses lewat 
aplikasi dan aksesoris komputernya 
cuku[ lengkap 

1             1 

Rosalinda 
Karena sering mengadakan diskon, 
mencari koin dgn goyang shopee, 
kawasannya luas dalam menjual produk 

          1     

Angela Hestia 

karena mudah dalam mengaksesnya 
lewat aplikasi mobile dan juga mudah 
dalam bertransaksi dan keamanannya 
terjamin karena shopee menjadi pihak 
ketiga antara pembeli dan penjual serta 
ada gratis ongkir sesuai ketentuan 

1 1             

Jessica violita 
karena mudahan lewat aplikasi di hp dan 
banyak yang pakai shopee 

1               

Anes 
Barang yg ditawarkan beranekaragam, 
banyak barang yg kualitas baik dengan 
harga murah dan juga banyak diskon. 

          1 1 1 

ryan sandi 

karena kalau pakai aplikasi lebih mudah 
dan gampang dipakai dan jugashopee 
juga terjamin keamanannya sehingga 
tidak takut untuk membeli pakaian 
dishopee dan juga deskripsi produk 
dishopee jelas jadi terpercaya banget 
dan gratis ongkir 

1 1 1   1 1     

Vero 
karena mudah transaksinya dan soalnya 
shopee banyak diskon dan harga lebih 
murah dari tokopedia 

1         1 1   
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dilla kusuma 

karena aplikasi shopee mudah 
digunakan dan juga shopee memiliki 
produk yang lengkap dan murah jika 
dibandingan harga mall danketerangan 
produk sesuai dengan produk aslinya 

1       1   1 1 

 



80 
 

 
 

 


