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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.01. Hasil Penelitian 

Dalam suatu penelitian diperlukan pengujian asumsi dan pengujian 

hipotesis agar dapat mengetahui ada tidaknya keterkaitan antara variabel 

tergantung dengan variabel bebas. Pengujian ini dianalisis dengan teknik 

korelasi Product Moment yang akan dibantu dengan menggunakan program 

perhitungan komputer yang bernama Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) Release 16.0. 

5.01.01. Uji Asumsi 

Uji Asumsi dilakukan dengan uji normalitas dan uji linieritas. Uji asumsi 

digunakan untuk mengetahui distribusi item normal atau tidak dan linier atau 

tidak hubungan antar variabel. 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas yang dilakukan peneliti menggunakan  teknik Kolmogorov-

Smirnov dengan menggunakan bantuan program Statistical Package for Social 

Science 16.0 for Windows. 

Hasil uji normalitas yang didapatkan peneliti terhadap variabel online 

shopping adalah 0,876 dengan p sebesar 0,345 (p > 0,05), sedangkan untuk 

hasil uji normalitas variabel intesitas penggunaan aplikasi e-commerce adalah 

0,936 dengan p sebesar 0,427 (p >0,05). 

Hasil dari uji normalitas kedua variabel dapat disimpulkan bahwa variabel 

online shopping dan intensitas penggunaan aplikasi e-commerce dalam 

penelitian ini memeiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada 

lampiran E 
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2. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas pada penelitian ini menunjukkan signifikansi linier 

sebesar 0,000 dengan p < 0,05. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikan antara online shopping dengan intensitas 

penggunaan aplikasi e-commerce. 

5.01.02. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel 

dengan menggunakan teknik korelasi product moment. variabel tergantung 

dalam penelitian ini adalah online shopping dan variabel bebasnya adalah 

intensitas penggunaan aplikasi e-commerce. Hasil uji hipotesis dalam penelitian 

ini menunjukkan koefisien korelasi online shopping dengan intensitas 

penggunaan aplikasi e-commerce menunjukkan angka 0,693 dengan p = 0,000 

(p < 0,05). Dari hasil uji hipotesa tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif yang sangat signifikansi antara intensitas penggunaan aplikasi 

e-commerce dengan online shopping. 

5.02. Pembahasan 

Hasil penelitian yang ditemukan peneliti menyatakan bahwa hipoteis 

diterima, yaitu ada hubungan positif yang sangat signifikan antara intensitas 

penggunaan aplikasi e-commerce dengan online shopping. Semakin tinggi 

intensitas penggunaan aplikasi e-commerce maka akan semakin tinggi pula 

perilaku online shopping yang ditunjukkan dengan nilai korelasi positif yaitu 

sebesar 0,693 (p < 0,01), dengan sumbangan efektif sebesar 48%. 

Hasil dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa terdapat 32,5% 

subjek melakukan online shopping dengan tinggi, 52,5% subjek melakukan 

online shopping dengan rendah, dan 15% subjek melakukan rendah dalam 
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melakukan online shopping. Online shopping dalam penelitian ini memiliki nilai 

mean empirik 66,33 yang lebih besar dari mean hipotetiknya sebesar 60 dengan 

standar deviasi 0,675. Menurut hasil dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

warga RW I Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Perumahan 

Tanahmas, memiliki kebiasaan online shopping yang sedang. 

Peneliti juga mengkategorisasikan intensitas penggunaan aplikasi e-

commerce warga RW I Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara 

Perumahan Tanahmas dan menemukan bahwa terdapat 12,5% subjek yang 

intensitasnya tinggi dalam menggunakaan aplikasi e-commerce, 75% subjek 

yang intensitasnya sedang dalam menggunakan aplikasi e-commerce dan 12,5% 

subjek yang intensitasnya rendah dalam menggunakan aplikasi e-commerce, 

dengan mean empirik 62,475 dan standar deviasi 0,506. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa intensitas penggunaan aplikasi e-commerce 

warga RW I Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara Perumahan 

Tanahmas dapat digolongkan kedalam kategori sedang. 

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Novita dan 

Situmorang (2016) yang mengatakan bahwa kepercayaan, iklan, dan persepsi 

resiko memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan keputusan untuk 

membeli secara online. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa iklan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian secara 

online. Hal ini berarti iklan dapat memengaruhi terhadap perubahan sikap 

seseorang dalam melakukan keputusan pembelian secara online. 

Dari penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa intensitas penggunaan 

aplikasi online dapat memengaruhi seseorang untuk membeli barang. Hal ini 

dikarenakan iklan dari berbagai macam penjual online yang menawarkan 



37 
 

 
 

barangnya dengan memasang foto-foto produk yang memiliki berbagai macam 

bentuk, merk,dan warna. Hal ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Sakha 

(2016) yang menyatakan bahwa terpaan iklan situs jual beli online di media 

massa dan intensitas membaca testimonial konsumen di internet memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen untuk membeli 

barang secara online. 

Dalam jurnal yang telah di teliti oleh Al-Debei, Akroush, dan Ashouri 

(2015) mengatakan bahwa, kepercayaan merupakan faktor utama yang 

menentukan perilaku konsumen terhadap online shopping. Dimana perusahaan 

online di Jordan harus memperhatikan keamanan dan privasi konsumennya agar 

mendapatkan kepercayaan dari konsumen untuk berbelanja menggunakan e-

commerce tersebut. 

Penelitian ini menemukan bahwa intensitas penggunaan aplikasi e-

commerce menjadi salah satu variabel yang memberikan sumbangan terhadap 

perilaku online shopping sebagai variabel tergantungnya dengan koefisien 

determinasi sebesar 0,480 hal tersebut memiliki arti bahwa tingkat konsistensi 

variabel tergantung penelitian (online shopping) sebesar 48% mampu diprediksi 

oleh pengaruh variabel bebas, yaitu intensitas penggunaan aplikasi e-commerce, 

sedangkan 52% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diungkap dari 

penelitian ini. 

Penelitian ini dapat dikaitkan dengan psikologi kognitif yang berkaitan 

dengan pemrosesan informasi. Menurut Robert yang dikutip dari Puspasari 

(2014) mengatakan bahwa psikologi kognitif ilmu yang mempelajari tentang 

pemrosesan informasi, pemahaman, alur pikiran dan proses pemecahan 

masalah. Pemrosesan informasi yang dimaksud adalah bagaimana cara 
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seseorang memperoleh dan memproses informasi yang masuk, disimpan dan 

diproses di otak, kemudian ditampilkan dalam perilaku. 

Menurut (Puspasari, 2014) informasi yang diterima dalam psikologi 

kognitif berupa data yang mudah diingat dan dapat memberikan efek besar pada 

seseorang, sehingga dapat di ambil atau di recall suatu saat dengan cepat 

sehingga seseorang dapat suatu stimulus, yang dapat memengaruhi pemaknaan 

sehingga memengaruhi perilaku manusia. 

Dalam penelitian ini peran psikologi kognitif sangat memengaruhi 

munculnya perikalu online shopping seseorang. Dimana dari menggunakan 

aplikasi e-commerce subjek diberikan berbagai macam informasi yang 

ditampilkan dalam bentuk gambar dan tulisan mengenai barang yang dijual 

produsen. Subjek menyerap dan membandingkan informasi-informasi yang 

dilihat dari aplikasi e-commerce, hingga muncul rasa percaya dari subjek. 

Setelah subjek percaya terhadap salah satu penjual terhadap barang yang 

ditawarkan, subjek dapat memutuskan untuk membeli barang. 

Kelemahan dari penelitian ini adalah keterbatasan lokasi penelitian yang 

dieksplor oleh peneliti sehingga hal tersebut dapat memungkinkan hasil 

penelitian yang berbeda di lokasi yang berbeda. Kelemahan penelitian lainnya 

adalah pemilihan rentang usia yang terlalu panjang yang berdasarkan pekerjaan 

dan pendapatan subjek, sehingga terdapat kriteria umur yang tidak 

menggunakan aplikasi e-commerce dan tidak melakukan online shopping. 

  

 


