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LAMPIRAN 1 

PANDUAN WAWANCARA 

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN 

MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN ONLINE 

MELALUI APLIKASI MOBILE BLIBLI.COM 

 

INDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama : 

2. Jenis Kelamin : Pria              Wanita  

3. Umur : 

4. Jumlah melakukan pembelian online melalui aplikasi mobile 

Bliblicom : 

a. Tidak pernah 

b. Sekali  

c. Dua kali 

d. Lebih dari dua kali 

5. Aplikasi mobile shopping online yang paling sering anda gunakan : 

a. Tokopedia  

b. Shopee 

c. Blibli.com 

d. Bukalapak 

e. OLX 

f. Lazada 

g. JD.id 

h. Akulaku 

i. Zalora 

j. BerryBenka 

k. Lainnya : ........... 

6. Perangkat apa yang anda gunakan untuk melakukan pembelian 

secara online : 

a. Komputer 
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b. Laptop 

c. Smartphone 

d. Lainnya ...... 

7. Produk atau layanan apa yang sering anda pesan atau beli : 

a. Pulsa 

b. Token PLN 

c. Paket Data 

d. Tiket Pesawat & Kereta Api 

e. Voucher Game 

f. Kuliner 

g. Booking Hotel 

h. Asuransi 

Lainnya :.............................................................................. 

8. Metode pembayaran apa yang sering digunakan dalam melakukan 

pembelian produk mobile shopping online? 

a. Transfer dan ATM 

b. Kartu Kredit 

c. Internet Banking 

d. Lainnya ............................................................................ 

 

A. Persepsi Kemudahan 

1. Saya mudah untuk melakukan pemesanan melalui situs dan aplikasi 

Blibli.com 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Berikan Alasan .................................................................................. 

2. Tahapan pembelianproduk melalui aplikasi Blibli.com sangat jelas 

dan mudah dilakukan. 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Berikan Alasan ..................................................................... 
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3. Saya mudah untuk melakukan permintaan pengembalian dana atau 

refund pembatalan pada aplikasi Blibli.com 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Berikan Alasan .................................................................................. 

 

B. Persepsi Kualitas Produk 

1. Ketersediaan produk di Blibli.com diketahui secara jelas.  

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Berikan Alasan .................................................................................. 

2. Dibandingkan dengan produk yang disediakan aplikasi lain, 

Blibli.com menyediakan lebih lengkap. 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Berikan Alasan .................................................................................. 

 

C. Persepsi Harga 

1. Dibandingkan dengan aplikasi lain harga Blibli.com lebih murah. 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Berikan Alasan .................................................................................. 

2. Harga yang ditawarkan Blibli.com dengan produk yang disediakan 

sudah sesuai. 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Berikan Alasan .................................................................................. 

 

D. Persepsi Kualitas Informasi 

1. Informasi mengenai produk yang dijual pada aplikasi Blibli.com 

akurat. 
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a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Berikan Alasan .................................................................................. 

2. Informasi yang disajikan pada situs dan aplikasi Blibli.com mudah 

dimengerti, jelas dan lengkap sesuai kebutuhan 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Berikan Alasan .................................................................................. 

3. Blibli.com selalu memberikan pemberitahuan saat ada promo atau 

informasi baru.  

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Berikan Alasan .................................................................................. 

 

E. Persepsi Keamanan 

1. Sistem keamanan pada Blibli.com dapat diandalkan. 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Berikan Alasan .................................................................................. 

2. Sistem kerahasiaan akun pembeli pada Blibli.com sangat terjamin 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Berikan Alasan .................................................................................. 

3. Proses transaksi pada Blibli.com terjamin keamanannya. 

a. Setuju 

b. Tidak Setuju 

Berikan Alasan .................................................................................. 
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F. Persepsi Faktor Lain 

Alasan apa saja yang membuat anda memutuskan melakukan   pembelian 

online melalui aplikasi mobile booking Blibli.com? (Contoh : 

Promosi/Iklan, Promo Diskon, Tampilan yang menarik dll) 

...................................................................................................... 
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LAMPIRAN 2 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Melakukan 

Pembelian Online Melalui Aplikasi Mobile Blibli.com 

Faktor - Faktor 

Coding Keterangan 

P Produk 

KM Kemudahan 

KI Kualitas Informasi 

H Harga 

KN Keamanan 

FL Faktor Lain 

 

Cara Pembayaran 

Coding Keterangan 

TR Transfer ATM 

KK Kartu Kredit 

IB Internet Banking 

MB Mobile Banking 

IN Indomaret 

 

 

Frekuensi Penggunaan 

Coding Keterangan 

1x Pemakaian 1x 

2x Pemakaian 2x 

>2x Pemakaian lebih dari 2x 
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Produk / Layanan 

Coding Keterangan 

AO Alat Olahraga 

BE Barang Elektronik 

B Baju 

KO Kosmetik 

Php Pulsa HP 

TP Token PLN 

VG Voucher Game 

TK Tiket Kereta & Pesawat 

SK Sparepart Kendaraan 

S Sepatu 

T Tas 

Chp Case HP 

BMM Bahan Makanan & Minuman 

H Helm 

M Mainan 

TC Tinta & Cartridge 

AT Alat Tulis 

KA Kamera 
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Nama   : Vincent Lee 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 22 tahun 

Pekerjaan  : Pegawai Bank 

Tanggal  : 19 Mei 2019, Pukul 14.10 

Tempat Wawancara : Gereja Gajahmada 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Halo kak, bisa minta waktunya sebentar untuk 

wawancara?” 

 

Informan 1 : “Oo ya boleh, wawancara apa ya?”  

Peneliti : “Apakah sebelumnya sudah pernah belanja 

online?” 

 

Informan 1 : “Oo ya lumayan sering.”  

Peneliti : “Pernah menggunakan aplikasi shopping 

onlineuntuk berbelanja? Kalau pernah aplikasi apa 

saja?” 

 

Informan 1 : “Biasanya memakai shopee, tokopedia, JD.id, blibli 

juga pernah.” 

 

Peneliti : “Kalau aplikasi blibli biasanya untuk membeli apa 

saja kak?” 

 

Informan 1 : “Waktu itu buat beli alat olahraga dan elektronik.” AO, BE 

Peneliti : “Berapa kali pernah menggunakan aplikasi blibli 

kak?” 

 

Informan 1 : “Ya 2 atau 3x kayaknya.” >2x 

Peneliti : “Oo begitu.. Menurut kakak faktor apa saja yang 

mempengaruhi minat beli di aplikasi mobile 

blibli.com ini? Bisa dijelaskan?” 

 

Informan 1 : “Kalau menurut saya kenapa belanjanya di blibli 

soalnya mudah untuk diakses ya, nggak perlu ribet-

ribet untuk belanja. Sebenarnya di online shopping 

lainnya juga sama mudahnya, tapi di blibli menurut 

saya lebih lengkap aja barangnya. Juga banyak 

promo dan gratis ongkirnya.” 

 FL  

Peneliti : “Oo begitu ya, jadi mudah dan lengkap. Lalu 

biasanya kakak menggunakan apa untuk 

membayarnya? Transfer atau kredit atau lainnya?” 

 

Informan 1 : “Kalau beli barang yang tidak begitu mahal 

biasanya transfer ATM, tapi kalau beli handphone 

gitu pake kartu kredit. Waktu itu saya beli 

handphone di blibli cicilan awalnya 0%.” 

TR, KK 
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Peneliti : “Pernah mengalami kesulitan dalam 

pembayarannya tidak kak?” 

 

Informan 1 : “Selama ini tidak pernah ya, easy to use soalnya.” KM 

Peneliti : “Lalu apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan 

barangnya?” 

 

Informan 1 : “Gak pernah sih ya, soalnya datengnya juga sesuai 

aja barangnya, gak pernah kehabisan barang / refund 

barang gitu, intinya gak mengecewakan.” 

 

Peneliti : “Untuk harga apakah lebih murah atau mahal 

dibandingkan dengan shopping online lainnya?” 

 

Informan 1 : “Rata-rata hampir sama sih.”  

Peneliti : “Oke kalau begitu kak, terimakasih atas waktu dan 

informasi yang diberikan.” 

 

Informan 1 : “Iya sama-sama.”  
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Nama   : Sindaru Winoto 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 22 tahun 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Tanggal  : 21 Mei 2019, Pukul 17.00 

Tempat Wawancara : Kedai Kopi Oma 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Halo Sin, mau wawancara sebentar bisa?”  

Informan 2 : “Ya bisa.”  

Peneliti : “Apakah sudah pernah menggunakan aplikasi 

shopping online sebelumnya?” 

 

Informan 2 : “Sudah, biasanya aku pake blibli, tokopedia, 

shopee, JD.id, bukalapak. Rata-rata sudah pernah 

coba semua.” 

 

Peneliti : “Oo begitu ya, biasanya memakai aplikasi mobile 

blibli.com untuk membeli apa saja?” 

 

Informan 2 : “Kebetulan waktu itu beli baju olahraga.” B 

Peneliti : “Berapa kali belanja menggunakan aplikasi blibli?”  

Informan 2 : “Baru coba 1x itu untung barangnya memuaskan.” 1x 

Peneliti : “Lalu menurut kamu, faktor apa saja yang membuat 

minat untuk berbelanja di blibli? Bisa dijelaskan?” 

 

Informan 2 : “Menurutku belanja di blibli terjamin keamanannya 

dan terkadang memiliki promo yang bagus sehingga 

membuat saya minat untuk belanja disana. Selain itu 

produk yang disediakan juga terjamin kualitasnya 

dan mudahuntuk melakukan komplain barang.” 

KN, FL, 

KM 

Peneliti : “Oo begitu ya.. Lalu biasanya metode apa yang 

digunakan untuk membayar barang belanjaan?” 

 

Informan 2 : “Transfer ATM.” TR 

Peneliti : “Pernah mengalami kesulitan tidak dalam 

melakukan pembayaran? Pernah refund uang atau 

barang?” 

 

Informan 2 : “Gak pernah Kez, barangnya sesuai terus kalau pas 

aku beli.” 

 

Peneliti : “Lalu untuk harga yang ditawarkan gimana sesuai 

tidak sama barang yang dibeli? Dibandingkan 

dengan aplikasi shopping online lain lebih murah 

atau mahal?” 

 

Informan 2 : “Sesuai kok, barangnya bagus seperti yang aku 

pengen. Kalau masalah harga rata-rata hampir sama 

P 
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saja, paling selisih dikit.” 

Peneliti : “ Oke makasih Sin atas informasi dan waktunya.”  

Informan 2 : “Sama-sama.”  
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Nama   : Picky Martisen 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 22 tahun 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Tanggal  : 21 Mei 2019, Pukul 14.15 

Tempat Wawancara : UNIKA Soegijapranata 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Pick, mau wawancara sebentar bisa?”  

Informan 3 : “Ya bisa, gimana?”  

Peneliti : “Apakah sebelumnya pernah belanja menggunakan 

shopping online?” 

 

Informan 3 : “Pernah Kez.”  

Peneliti : “Biasanya memakai aplikasi apa?”  

Informan 3 : “Blibli, tokopedia, shopee. Seringnya blibli sih.”  

Peneliti : “Sudah pernah belanja berapa kali menggunakan 

aplikasi blibli?” 

 

Informan 3 : “2x kayaknya Kez.” 2x 

Peneliti : “Oo begitu..biasanya membeli barang apa 

menggunakan aplikasi mobile blibli.com?” 

 

Informan 3 : “Waktu itu saya beli handphone sama pakaian di 

blibli.” 

BE, B 

Peneliti : “Beli handphone kan gak murah ya, jadi menurut 

kamu kenapa kok membelinya di blibli.com? Faktor-

faktor apa saja yang membuat kamu berani membeli 

handphone di aplikasi tersebut?” 

 

Informan 3 : “Ya menurut saya soalnya blibli.com terjamin 

keamanannya, nggak mungkin menjual barang palsu, 

kualitas produknya oke, dan harganya juga 

terjangkau.” 

KN, P 

Peneliti : “Oo begitu ya. Lalu membayarnya menggunakan 

metode apa?” 

 

Informan 3 : “Pake kartu kredit sih waktu itu.” KK 

Peneliti : “Pernah mengalami kesulitan nggak waktu 

melakukan pembayaran?” 

 

Informan 3 : “Gak pernah Kez, mudahbanget kok, ikutin 

petunjuk aja.” 

KM 

Peneliti : “Lalu menurutmu harganya dibandingkan dengan 

aplikasi lainnya lebih murah atau mahal? Kok 

sampai kamu mau beli handphone di blibli?” 

 

Informan 3 : “Udah tak bandingin waktu itu, sebelum beli pasti H 
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aku survey dulu kan, jadinya aku beli aja di blibli 

lebih murah juga waktu itu.” 

Peneliti : “Oke terimakasih Pick buat waktu dan 

informasinya.” 

 

Informan 3 : “Sama-sama Kez.”  
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Nama   : Aurista Oktavina 

Jenis Kelamin  : Wanita 

Umur   : 22 tahun 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Tanggal  : 22 Mei 2019, Pukul 15.30 

Tempat Wawancara : Perumahan Permata Biru 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Halo Ta, boleh minta waktunya sebentar buat 

wawancara?” 

 

Informan 4 : “Ya boleh Kez, gimana?”  

Peneliti : “Pernah belanja shopping online? Kalau pernah 

biasanya belanja menggunakan aplikasi apa?” 

 

Informan 4 : “Biasanya pakai blibli sama shopee.”  

Peneliti : “Oo begitu, lalu biasanya beli barang apa saja di 

blibli?” 

 

Informan 4 : “Beli baju, kosmetik, ya kebutuhan wanita pada 

umumnya.” 

B, KO 

Peneliti : “Sudah pernah berapa kali belanja menggunakan 

blibli?” 

 

Informan 4 : “Lebih dari 2x kayakya, lupa saya.” >2x 

Peneliti : “Lalu faktor apa saja yang membuat kamu 

berbelanja di blibli?” 

 

Informan 4 : “Karena menurut saya di blibli.com semuanya 

mudah, tinggal mencari barang yang diinginkan 

langsung muncul banyak pilihan yang ada. Harganya 

juga tidak mahal, sesuai dengan kualitasnya. Ukuran 

pakaian yang saya beli pun sudah tercantum di 

deskripsi barang. Pengiriman juga cepat dan aman 

tanpa ada barang yang rusak.” 

KM, H, 

P, KN 

Peneliti : “Oo ya, lalu biasanya menggunakan metode apa 

untuk membayar?” 

 

Informan 4 : “Biasanya pakai internet banking.” IB 

Peneliti : “Pernah mengalami kesulitan kah saat melakukan 

pembayaran?” 

 

Informan 4 : “Ndak pernah. Kalau ikutin stepnya ndak akan 

kesulitan.” 

 

Peneliti : “Terus untuk harga yang ditawarkan gimana 

menurutmu apakah sesuai dengan barang yang 

dibeli? Dibandingkan dengan aplikasi lainnya 

bagaimana apakah lebih murah atau mahal?” 
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Informan 4 : “Sesuai kok, murah-murah. Tapi murah bukan 

berarti barangnya gak asli ya. Dibandingkan aplikasi 

lainnya ya hampir sama saja.” 

H 

Peneliti : “Oke makasih Ta untuk informasi dan waktunya.”  

Informan 4 : “Ya sama-sama, terimakasih kembali juga.”  
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Nama   : Melissa Vania 

Jenis Kelamin  : Wanita 

Umur   : 22 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan  

Tanggal  : 23 Mei 2019, Pukul 16.00 

Tempat Wawancara : Mall Ciputra 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Selamat sore kak, saya mau melakukan 

wawancara bisa?” 

 

Informan 5 : “Bisa, tentang apa ni?”  

Peneliti : “Jadi sebelumnya apakah kakak sudah pernah 

melakukan belanja shopping online? Kalau sudah 

pernah biasanya menggunakan aplikasi apa?” 

 

Informan 5 : “Iya sudah, biasanya pakai tokopedia, blibli, 

shopee, JD.id.” 

 

Peneliti : “Oo begitu ya..jadi menurut kakak faktor-faktor apa 

saja yang membuat kakak mau berbelanja lewat 

aplikasi mobile blibli.com? Bisa dijelaskan?” 

 

Informan 5 : “Karena menurut saya di blibli barang yang 

dijualkan lebih lengkap ya, selain itu juga gratis 

ongkir tidak ada batas minimumnya. Pengiriman 

juga cepat dan barangnya tidak mengecewakan, 

maksudnya tidak pernah terjadi kerusakan. Jadi saya 

senang jika berbelanja di blibli.” 

FL, P 

Peneliti : “Oo jadi begitu ya. Biasanya membeli barang apa 

saja di blibli?” 

 

Informan 5 : “Banyak sih, voucher game, tiket kereta, kosmetik, 

baju hampir semua karena saya lebih memilih 

belanja online dari pada pergi ke supermarket gitu.” 

VG, 

TKP, 

KO, B 

Peneliti : “Sudah pernah berapa kali belanja menggunakan 

aplikasi blibli?” 

 

Informan 5 : “Sering sih, 5x mungkin.” >2x 

Peneliti : “Lalu membayarnya memakai metode apa kak?”  

Informan 5 : “Saya biasanya memakai mbanking.” MB 

Peneliti : “Pernah mengalami kesulitan nggak saat 

melakukan pembayaran?” 

 

Informan 5 : “Gak pernah, gampang kok kalau sudah tau caranya 

gampang banget.” 

KM 

Peneliti : “Lalu untuk harganya sesuai dengan barang yang 

dibeli ndak? Dibandingkan sama aplikasi lain lebih 
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murah mana?” 

Informan 5 : “Sesuai kok, kalau ndak sesuai ya ndak akan beli di 

blibli terus. Untuk harga hampir sama sih, tapi saya 

tipenya kalau sudah belanja di 1 tempat ya belinya di 

situ terus.” 

H 

Peneliti : “Oke kalau gitu kak, trimakasih atas waktu dan 

informasinya.” 

 

Informan 5 : “Sama-sama.”  
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Nama   : Yoppy Chindrawan 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 22 tahun 

Pekerjaan  : Wirausaha 

Tanggal  : 23 Mei 2019, Pukul 13.20 

Tempat Wawancara : Gereja Gajahmada 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Siang kak, boleh wawancara sebentar?”  

Informan 6 : “Boleh, gimana?”  

Peneliti : “Pernah belanja shopping online sebelumnya?”  

Informan 6 : “Jelas pernah, biasanya belanja di bukalapak, blibli, 

tokopedia.” 

 

Peneliti : “Suka belanja juga ternyata ya kak. Biasanya 

barang apa  

yang dibeli? Dan diantara aplikasi-aplikasi tersebut 

lebih sering belanja menggunakan yang mana?” 

 

Informan 6 : “Saya lebih suka belanja di blibli, waktu itu saya 

beli tas dan sepatu. Lebih lengkap juga belanja di 

blibli.” 

FL, T, S  

Peneliti : “Sudah pernah berapa kali belanja menggunakan 

aplikasi blibli kak?” 

 

Informan 6 : “2 apa 3x gitu.” >2x 

Peneliti : “Oo begitu ya, terus membayarnya menggunakan 

metode apa biasanya?” 

 

Informan 6 : “Ya transfer melalui ATM biasanya.” TR 

Peneliti : “Pernah mengalami kesulitan tidak saat melakukan 

pembayaran?” 

 

Informan 6 : “Kalau kesulitan pembayaran sih tidak pernah, 

gampang-gampang aja.” 

KM 

Peneliti : “Untuk harga yang ditawarkan gimana menurut 

kakak? Sesuai dengan barang yang dibeli atau tidak? 

Dibandingkan aplikasi lain bagaimana?” 

 

Informan 6 : “Harga ya sesuai-sesuai saja, tidak pernah 

mengecewakan. Rata-rata selisihnya sedikit dengan 

aplikasi lain.” 

H 

Peneliti : “Oke trimakasih kak atas waktu dan informasinya.”  

Informan 6 : “Ya, sama-sama.”  
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Nama   : Julian K 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 22 tahun 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Tanggal  : 26 Mei 2019, Pukul 13.20 

Tempat Wawancara : Mall Ciputra 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Halo Jul, minta waktunya untuk wawancara 

sebentar bisa?” 

 

Informan 7 : “Bisa Kez.”  

Peneliti : “Sudah pernah belanja online sebelumnya?”  

Informan 7 : “Sudah, biasanya belanja pakai tokopedia, shopee, 

JD.id, blibli, bukalapak. Rata-rata hampir semuanya 

sudah pernah coba.” 

 

Peneliti : “Lalu biasanya lebih sering belanja menggunakan 

aplikasi apa Jul? Kenapa kok senang belanja 

menggunakan aplikasi tersebut?” 

 

Informan 7 : “Kebetulan di blibli, soalnya menurutku sangat 

mudah penggunaannya, cepat juga pengirimannya. 

Harga terjangkau dan menurutku juga mampu 

bersaing, kualitas produk juga menjanjikan.” 

KM, FL, 

P, H 

Peneliti : “Oo begitu ya.. Biasanya memang beli apa saja di 

blibli?” 

 

Informan 7 : “Bayar listrik ya seringnya, beli pulsa, tiket pesawat 

juga pernah.” 

TP, Php, 

TKP 

Peneliti : “Sudah pernah berapa kali belanja menggunakan 

aplikasi blibli Jul?” 

 

Informan 7 : “3x kayaknya.” >2x 

Peneliti : “Oke Jul, lalu bayarnya pakai apa biasanya?”  

Informan 7 : “Kartu kredit biasanya, kalau gak m-banking.” KK, MB 

Peneliti : “Pernah mengalami kesulitan nggak saat 

melakukan pembayaran? Membingungkan atau 

tidak?” 

 

Informan 7 : “Jelas kok step-stepnya mempermudah 

pembayaran, jadi nggak bingung atau kesulitan.” 

KM 

Peneliti : “Oo gitu ya, terus untuk harga yang ditawarkan 

apakah sesuai dengan barang yang dibeli? 

Dibandingkan degan aplikasi lain bagaimana untuk 

harganya?” 

 

Informan 7 : “Sesuai kok, waktu itu juga lagi promo jadi H, PR 
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menurutku ya lebih murah dari aplikasi lain.” 

Peneliti : “Oke makasih Jul atas informasi dan waktunya.”  

Informan 7 : “Sama-sama Kez.”  
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Nama   : Meta Irene 

Jenis Kelamin  : Wanita 

Umur   : 25 tahun 

Pekerjaan  : Wirausaha  

Tanggal  : 12 Juni 2019, Pukul 14.00 

Tempat Wawancara : Java Supermall 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Selamat siang cik, mau wawancara sebentar bisa?”  

Informan 8 : “Ya bisa gimana?”  

Peneliti : “Sudah pernah belanja online sebelumnya?”  

Informan 8 : “Sudah sering sekali ya kalau belanja online.”  

Peneliti : “Biasanya belanja menggunakan aplikasi apa saja 

ya cik?” 

 

Informan 8 : “Hampir semua aplikasi sudah pernah tak coba, 

shopee, blibli, tokopedia, lazada, dll.” 

 

Peneliti : “Oo begitu ya cik.. Lalu lebih sering belanja 

menggunakan aplikasi apa?” 

 

Informan 8 : “Di blibli ya, waktu itu soalnya juga pas ada 

promojadi sering belinya di blibli.” 

PR 

Peneliti : “Memang waktu itu beli barang apa aja waktu 

promo?” 

 

Informan 8 : “Ya kebutuhan kosmetik, baju, tanktop gitu.” KO, B 

Peneliti : “Sudah pernah berapa kali menggunakan aplikasi 

blibli cik?” 

 

Informan 8 : “3 apa 4x sepertinya.” >2x 

Peneliti  : “Kalau begitu lalu menurut cicik faktor apa yang 

membuat anda ingin berbelanja di blibli?” 

 

Informan 8 : “Ya itu karna banyak promo atau flash sale gitu, 

selain itu juga pengirimannya cepat gak pakai lelet.” 

PR, FL 

Peneliti  : “Oo ya begitu, terus membayarnya memakai 

metode apa cik?” 

 

Informan 8 : “Ya transfer ATM, kalau nggak ya m-banking.” TR, MB 

Peneliti  : “Pernah mengalami kesulitan dalam melakukan 

pembayaran ndak cik?” 

 

Informan 8 : “Gak pernah, soalnya kan dah ada step-stepnya 

mudah  banget ndak akan kesulitan.” 

KM 

Peneliti  : “Terus untuk keamannya gimana menurut anda?”  

Informan 8 : “Aman-aman aja selama aku belanja pakai blibli.” KN 

Peneliti  : “Oo berarti terjamin ya keamanannya cik. Lalu 

harga yang ditawarkan di blibli sesuai dengan barang 
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yang dijual tidak? Dibandingkan dengan aplikasi 

lainnya gimana?” 

Informan 8 : “Iya kalau untuk harga sama saja menurutku. Cuma 

selisih sedikit kalau sama shopee, tokopedia 

makanya aku ndak terlalu mikirin.” 

H 

Peneliti : “Oke cik, terimakasih atas informasi dan 

waktunya.” 

 

Informan 8 : “Sip sama-sama.”  
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Nama   : Malvin Martian 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 22 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan 

Tanggal  : 29 Mei 2019, Pukul 15.00 

Tempat Wawancara : Mall Ciputra 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Halo Vin, boleh wawancara sebentar?”  

Informan 9 : “Ya boleh.”  

Peneliti : “Apakah sebelumnya sudah pernah belanja 

online?” 

 

Informan 9 : “Sudah dong.”  

Peneliti : “Biasanya belanja menggunakan aplikasi apa saja?”  

Informan 9 : “Ya shopee pernah, blibli pernah, tokopedia juga 

pernah.” 

 

Peneliti : “Lebih sering menggunakan aplikasi apa ya Vin?”  

Informan 9 : “Lebih seringnya pakai blibli seingetku. Waktu itu 

beli sparepart kendaraan sama sepatu.” 

SK, S 

Peneliti : “Sudah pernah berapa kali belanja menggunakan 

aplikasi blibli?” 

 

Informan 9 : “2x kayaknya.” 2x 

Peneliti : “Oo begitu ya.. Terus menurutmu apa yang 

membuat kamu mau berbelanja di blibli?” 

 

Informan 9 : “Soalnya murah terus juga lengkap. Apa saja ada 

disana, misal kayak di olshop lain tu nggak ada yang 

jual peralatan kendaraan, tapi di blibli ada, makanya 

aku lebih milih belanja apapun disana.” 

H, FL  

Peneliti  : “Terus kalau pembayaran biasanya pakai metode 

apa Vin?” 

 

Informan 9 : “Transfer ATM kalau gak m-banking sih biar tidak 

repot.” 

TR, MB 

Peneliti  : “Oo, pernah mengalami kesulitan saat melakukan 

pembayaran lewat aplikasi blibli ndak? Atau pernah 

kesulitan saat refund barang?” 

 

Informan 9 : “Selama ini sih tidak pernah, refund barang juga 

tidak pernah soalnya selalu sesuai barang yang 

dikirimkan.” 

KM, P 

Peneliti  : “Oo begitu.. Terus kalau masalah harga yang 

ditawarkan bagaimana dibandingkan dengan aplikasi 

lainnya?” 
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Informan 9 : “Kalau untuk harga hampir sama ya, selisih dikit 

tapi untuk barang tertentu ya ada yang selisihnya 

lumayan. Tergantung juga barangnya apa.” 

H 

Peneliti  : “Jadi kalau kamu sudah sering belanja di blibli 

berarti sudah yakin akan keamanan dan  kesesuaian 

barangnya ya.” 

 

Informan 9 : “Oo ya jelas. Kalau ndak aman dan barangnya ndak 

sesuai ya tidak akan beli disana terus.” 

KN, P 

Peneliti  : “Baik Vin, terimakasih atas informasi dan 

ketersediaan waktunya.” 

 

Informan 9 : “Ya, sama-sama.”  
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Nama   : Felix E. 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 23 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan 

Tanggal  : 10 Juni 2019, Pukul 17.10 

Tempat Wawancara : Java Mall 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Selamat siang mas, saya mahasiswa dari Unika 

boleh melakukan wawancara sebentar?” 

 

Informan 10 : “Oya boleh gimana mbak?”  

Peneliti : “Sebelumnya, apakah sudah pernah melakukan 

pembelian online atau belum?” 

 

Informan 10 : “Sudah pernah.”  

Peneliti : “Biasanya menggunakan aplikasi apa mas saat 

melakukan pembelian online?” 

 

Informan 10 : “Macam-macam, blibli, shopee, JD.id biasanya.”  

Peneliti : “Oo, biasanya pakai 3 aplikasi itu ya mas?”  

Informan 10 : “Iya, tapi bukalapak juga pernah, jarang-jarang 

tapi.” 

 

Peneliti : “Biasanya membeli barang apa saja mas? Paling 

sering menggunakan aplikasi apa untuk belanja?” 

 

Informan 10 : “Macam-macam. Baju, sepatu, tiket kereta juga 

pernah. Seinget saya blibli paling sering, 3x beli 

disana. Di shopee cuma 1x, JD.id juga 1x.  

B, S, 

TKP, 

>2x 

Peneliti  : “Oo begitu ya jadi paling sering pakai blibli.. Susah 

tidak memakai aplikasi blibli mas?” 

 

Informan 10 : “Tidak mbak, sangat mudah.” KM 

Peneliti  : “Biasanya menggunakan metode apa untuk 

membayarnya?” 

 

Informan 10 : “Metode gimana maksudnya mbak?”  

Peneliti  : “Maksudnya bayarnya menggunakan atm atau m-

banking gitu?” 

 

Informan 10 : “Oo ya transfer lewat atm mbak.” TR 

Peneliti  : “Kalau dibandingkan dengan aplikasi lainnya harga 

di blibli lebih murah atau mahal ya mas?” 

 

Informan 10 : “Kalau harga hampir sama, paling selisih dikit saja 

mbak.” 

H 

Peneliti  : “Sesuai tidak mas harga dengan barang yang 

dibeli? Apakah memuaskan barangnya?” 

 

Informan 10 : “Ya sesuai, saya kalau beli juga liat review- P, H 
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reviewnya dulu mbak, memang top lah ndak 

mengecewakan.” 

Peneliti : “Lalu untuk keamanannya gimana mas? Apakah 

terjamin?” 

 

Informan 10 : “Aman lah mbak, saya percaya aplikasi blibli tidak 

pernah ada penipuan, dan barang pasti selalu sampai 

dengan aman.” 

KN 

Peneliti : “Lalu pertanyaan terakhir, apa saja sih yang 

membuat senang berbelanja lewat blibli?” 

 

Informan 10 : “Promo-promo nya yang menarik, kayak ada flash 

sale gitu harganya jadi murah sekali, terus ya 

ongkirnya gratis, barangnya juga bagus, informasi 

yang diberikan juga jelas untuk melakukan 

pembayarannya.” 

PR, FL, 

P, KI 

Peneliti : “Oke kalau gitu mas, terimakasih sekali ya atas 

waktu dan informasinya.” 

 

Informan 10 : “Sama-sama mbak.”  
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Nama   : Waluyo 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 29 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan 

Tanggal  : 10 Juni 2019, Pukul 17.00 

Tempat Wawancara : Java Mall 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Selamat siang mas, saya mahasiswa dari Unika 

ingin melakukan wawancara sebentar bisa?” 

 

Informan 11 : “Bisa, gimana?”  

Peneliti : “Jadi sebelumnya apakah sudah pernah melakukan 

belanja online?” 

 

Informan 11 : “Sudah pernah, sering ya malahan.”  

Peneliti : “Oo begitu ya, menggunakan aplikasi apa saja 

biasanya mas?” 

 

Informan 11 : “Paling sering blibli kalo belanja online gitu, tapi 

tokopedia juga pernah.” 

 

Peneliti : “Paling sering blibli ya mas. Kok suka belanja di 

blibli kenapa mas? Apa yang membuat anda belanja 

di blibli terus?” 

 

Informan 11 : “Kualitas produknya sih ya yang gak main-main. 

Waktu itu saya beli baju  lebaran yang harganya 

tidak begitu mahal, dan saat barang datang benar-

benar persis dengan yang ada di gambar.” 

P, H, B 

Peneliti : “Sudah pernah berapa kali belanja menggunakan 

aplikasi blibli?” 

 

Informan 11 : “Sering sampai lupa berapa kali pernah belanja, 

pokoknya lebih dari sekali.” 

>2x 

Peneliti : “Oo begitu ya mas, tidak mengecewakan berarti ya 

barang yang dibeli. Selain itu apa lagi mas?” 

 

Informan 11 : “Ya selain itu nyaman juga webnya user friendly, 

jadi nggak akan nyasar kemana-mana. Waktu itu 

saya chat penjualnya juga jam 2 pagi, masih dilayani. 

Oo ya selain itu saya juga senangnya karna gratis 

ongkir, kalau di toko sebelah kan masih ada batas 

minimalnya baru gratis ongkir ya, kalu blibli kan 

tidak.” 

KM,  FL 

Peneliti  : “Ow ya begitu mas, aman juga tidak belanja di 

blibli? Tidak takut barangnya tidak sampai?” 

 

Informan 11 : “Tidak takut ya, saya percaya 100% barang pasti KN, FL  
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sampai, cepat juga pengirimannya dan informasi 

yang diberikan juga akurat. Barang selalu sampai 

sesuai dengan status pengirimannya.” 

Peneliti  : “Kalau untuk harganya gimana mas dengan online 

shop lainnya?” 

 

Informan 11 : “Ya sebenarnya hampir sama, cuman di blibli 

lengkap, bervariasi sekali barang yang ditawarkan.” 

 

Peneliti  : “Lalu untuk pembayarannya lewat apa mas?”  

Informan 11 : “Pake m-banking waktu itu saya, atm juga pernah.” MB, TR 

Peneliti  : “Oo begitu ya mas, oke trimakasih sekali atas 

waktu dan informasinya sangat bermanfaat sekali.” 

 

Informan 11 : “Sama-sama kembali mbak.”  
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Nama   : Mike Kumalasari 

Jenis Kelamin  : Wanita 

Umur   : 29 tahun 

Pekerjaan  : Distributor besi 

Tanggal  : 12 Juni 2019, Pukul 14.15 

Tempat Wawancara : Starbuck Gajahmada 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Selamat sore cik, saya mahasiswa dari Unika mau 

wawancara sebentar bisa?”  

 

Informan 12 : “Ya silahkan.”  

Peneliti : “Sebelumnya apakah sudah pernah melakukan 

belanja online?” 

 

Informan 12 : “Sering sih, sebulan bisa 2x.”  

Peneliti : “Biasanya menggunakan aplikasi apa saja cik untuk 

berbelanja?” 

 

Informan 12 : “Biasanya sih shopee kalau nggak blibli.”  

Peneliti : “Oo biasanya pakai 2 aplikasi itu ya cik, beli apa 

aja waktu itu?” 

 

Informan 12 : “Iya, waktu beli tas, kosmetik, baju juga paling 

sering.” 

T, KO, B 

Peneliti : “Sudah pernah berapa kali belanja menggunakan 

aplikasi blibli cik?” 

 

Informan 12 : “3x lebih, lupa saya.” >2x 

Peneliti : “Pesannya lewat mobile phone atau laptop atau 

lewat mana?” 

 

Informan 12 : “Seringnya pakai handphone biar cepat, tapi kalau 

lagi buka komputer sekalian deh liat-liat.” 

 

Peneliti  : “Oo begitu ya cik. Dari 2 online shop tadi, aplikasi 

yang paling sering digunakan yang mana?” 

 

Informan 12 : “Sama-sama sering sih, tapi blibli paling sering. 

Banyak promo soalnya, lagian juga gratis ongkir.” 

PR, FL  

Peneliti  : “Untuk harga yang ditawarkan bagaimana cik? 

Apakah sesuai dengan barang yang dibeli?” 

 

Informan 12 : “Harga sama barang seimbang ya, tapi selama saya 

beli di blibli nggak pernah mengecewakan 

barangnya.” 

H 

Peneliti  : “Ow begitu, lalu untuk pelayanan dan 

keamanannya apakah terjamin?” 

 

Informan 12 : “Pelayanan misalnya kayak gimana? Kalau untuk 

keamanan sudah pasti terjamin ya, jadi saya nggak 

KN 
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perlu takut untuk berbelanja disana.” 

Peneliti  : “Maksudnya kualitas pelayanan dari aplikasi blibli 

itu sendiri cik, apakah memberikan informasi yang 

lengkap jika ada promo?” 

 

Informan 12 : “Oo ya kualitas layanannya oke sih menurutku, 

karena kalau di message pasti dibalas, nggak pernah 

nggak dibalas. Kalau ada flash sale gitu masuk notif 

biasanya.” 

 

Peneliti : “Lalu untuk membayarnya biasanya pakai apa 

cik?” 

 

Informan 12  : “M-banking aja biar gampang dan cepat.” MB 

Peneliti : “Oke terimakasih ya ci katas informasi dan 

waktunya.” 

 

Informan 12 : “Ya sama-sama.”  
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Nama   : Vina Cahyono 

Jenis Kelamin  : Wanita 

Umur   : 22 tahun 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Tanggal  : 12 Juni 2019, Pukul 15.00 

Tempat Wawancara : Starbuck Gajahmada 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Halo Vina, boleh wawancara sebentar?”  

Informan 13 : “Ya halo, boleh.”  

Peneliti : “Sudah pernah belanja online shop sebelumnya?”  

Informan 13 : “Sudah dong, sering banget soalnya buat kulakan.”  

Peneliti : “Kulakan apa Vin?”  

Informan 13 : “Casing Hp sama kosmetik.” Chp, KO 

Peneliti : “Sudah pernah berapa kali belanja menggunakan 

aplikasi blibli?” 

 

Informan 13 : “Ya ndak terhitung, kan aku sering banget 

kulakan.” 

>2x 

Peneliti : “Ow, gitu ya..Biasanya memakai aplikasi online 

shop apa untuk kulakan  barang?” 

 

Informan 13 : “Saya selalu pakai blibli, harganya entah kenapa 

lebih murah aja udah aku cari-cari yang paling 

murah tapi blibli tetep yang paling murah dn 

kualitasnya oke, lagian juga gratis ongkir.” 

H, P, FL 

Peneliti : “Lalu membayarnya menggunakan apa Vin?”  

Informan 13 : “Transfer lewat m-banking.” MB 

Peneliti  : “Apakah blibli termasuk aplikasi online shop yang 

mudah untuk digunakan?” 

 

Informan 13 : “Ow ya mudah sekali, tinggal memilih barang yang 

akan dibeli langsung masuk ke keranjang pembelian 

dan bisa langsung di transfer.” 

KM 

Peneliti  : “Apakah keamanan aplikasi blibli dapat 

dipercaya?”  

 

Informan 13 : “Ya menurutku sangat terpecaya, selama 1 tahun 

kulakan di blibli juga nggak pernah terjadi masalah 

apa-apa.”  

KN 

Peneliti  : “Untuk ketersediaan produk di blibli apakah sesuai 

antara harga dengan barangnya?” 

 

Informan 13 : “Ya ada uang ada barang ya, tapi selama ini sesuai-

sesuai saja dengan barang yang ada di gambar. Tidak 

pernah mendapatkan barang yang palsu juga.” 

H, P 
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Peneliti  : “Kalau dibandingkan dengan aplikasi lainnya 

apakah blibli lebih lengkap atau malah kurang 

lengkap?” 

 

Informan 13 : “Kalau dibandingkan dengan shopee sebenarnya 

hampir sama lengkapnya, tapi saya lebih nyaman 

jika berbelanja di blibli, ongkirnya juga tidak ada 

batas minimalnya.” 

 

Peneliti : “Untuk kualitas pelayanannya gimana Vin? Bagus 

atau tidak?” 

 

Informan 13  : “Kualitas layanannya oke sih, kalau saya message 

penjualnya selalu ditanggapi 

 

Peneliti : “Oke Vin terimakasih atas waktu dan informasi 

yang diberikan.” 

 

Informan 13 : “Ya sama-sama.”  
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Nama   : Ferdian 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 25 tahun 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Tanggal  : 12 Juni 2019, Pukul 16.20 

Tempat Wawancara : Moment Coffee 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Sore mas,saya mahasiswa dari Unika mau 

wawancara sebentar bisa?” 

 

Informan 14 : “Bisa, wawancara tentang apa ya?”  

Peneliti : “Sebelumnya sudah pernah belanja online shop 

belum?” 

 

Informan 14 : “Ow ya sudah.”  

Peneliti : “Biasanya belanja menggunakan aplikasi online 

shop apa mas?” 

 

Informan 14 : “Pakai tokopedia, blibli.”  

Peneliti : “Beli barang apa waktu itu mas di tokopedia dan 

blibli?” 

 

Informan 14 : “Waktu di tokopedia itu saya beli mouse untuk 

komputer, dan di blibli saya beli pakaian olahraga, 

voucher game.” 

BE, B, 

VG 

Peneliti : “Jadi lebih sering belanja dimana mas antara 2 

aplikasi tersebut?” 

 

Informan 14 : “Ya lebih sering blibli, soalnya lebih lengkap. 

Walaupun kadang saya juga belanja di aplikasi lain 

karena waktu itu harganya lagi promo jadi saya beli 

ditokopedia.” 

FL 

Peneliti : “Sudah pernah belanja berapa kali menggunakan 

aplikasi blibli?” 

 

Informan 14 : “Baru 2x sih.” 2x 

Peneliti  : “Ow ya begitu.. Lalu membayarnya menggunakan 

apa biasanya mas?” 

 

Informan 14 : “Ya transfer lewat ATM.” TR 

Peneliti  : “Apakah menurut anda barang yang tersedia di 

blibli sesuai dengan kualitas produknya?” 

 

Informan 14 : “Ya menurut saya sesuai, harga tidak pernah 

berbohong.” 

H, P 

Peneliti  : “Lalu apakah keamanan diblibli dapat dipercaya? 

Apakah pernah terjadi kesalahan barang saat 

membeli? Atau barang tidak sampai?” 
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Informan 14 : “Selama saya beli di blibli tidak pernah terjadi hal-

hal yang seperti itu. Barang pasti datang dengan 

aman dan tidak lama juga datangnya.” 

KN 

Peneliti  : “Apakah kualitas layanan yang diberikan dapat 

diterima dengan baik? Misalnya anda ingin bertanya 

tentang produk tersebut ke penjual apakah dilayani 

dengan baik?” 

 

Informan 14 : “Ya bisa dibilang begitu, saya kalau chat 

penjualnya dibalas kok, kana da tuh di online shop 

lain yang kalau penjualnya dihubungi tidak dibalas. 

Kalau di blibli pasti dibalas sama penjualnya.”  

 

Peneliti : “Ow begitu ya, oke mas trimakasih ya atas waktu 

dan informasinya.” 

 

Informan 14  : “Ya sama-sama kembali.”  
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Nama   : Anita 

Jenis Kelamin  : Wanita 

Umur   : 27 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan (marketing) 

Tanggal  : 12 Juni 2019, Pukul 17.00 

Tempat Wawancara : Moment Coffee 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Selamat sore mbak, saya mahasiswa dari Unika 

mau wawancara sebentar bisa?” 

 

Informan 15 : “Ya boleh mbak, gimana?”  

Peneliti : “Apakah sebelumnya sudah pernah belanja 

menggunakan online shop?” 

 

Informan 15 : “Sering ya mbak.”  

Peneliti : “Menggunakan aplikasi apa saja mbak?”  

Informan 15 : “Rata-rata online shop sudah pernah saya coba 

mbak, lazada, tokpedia. Tapi baru-baru kemarin saya 

belanja di blibli soalnya dapat voucher belanja jadi 

langsung banyak belinya.” 

 

Peneliti : “Beli barang apa saja mbak di blibli?”  

Informan 15 : “Macam-macam, bahan makanan, baju. Lumayan 

kan mbak dapet voucher jadi harus dimaksimalin 

belanjanya. Untung aja blibli gratis ongkir, kalau 

tidak sudah bangkrut saya bayar ongkirnya, karena 

saya belinya beda-beda toko.” 

FL, 

BMM, B 

Peneliti : “Sudah pernah berapa kali belanja menggunakan 

aplikasi blibli?” 

 

Informan 15 : “Lupa, yang pasti lebih dari 2x.” >2x 

Peneliti : “Ow begitu ya mbak.. Waktu itu belinya 

menggunakan handphone atau komputer?” 

 

Informan 15 : “Waktu itu saya aksesnya pakai smartphone aja biar 

cepet.” 

 

Peneliti  : “Lalu untuk pembayarannya menggunakan apa 

mbak?” 

 

Informan 15 : “Disana kan pilihannya macam-macam untuk 

bayarnya, tapi waktu itu saya transfer pakai m-

banking.” 

MB 

Peneliti : “Apakah kualitas barang yang dibeli sesuai dengan 

harganya?” 

 

Informan 15 : “Sangat sesuai, itu menjadi salah satu alasan saya 

berbelanja lewat blibli, diluar ekspektasi saya  

P, H 
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barangnya bagus, lebih murah juga gratis ongkir, 

sangat menyenangkan pokoknya. Dari segi 

pengemasan juga rapi, jadi barangnya tidak mudah 

pecah dan rusak.” 

Peneliti : “Untuk keamanannya sendiri gimana menurut anda 

mbak?” 

 

Informan 15 : “Aman sekali, barang tidak pernah tidak sampai.” KN 

Peneliti : “Apakah kualitas layanan yang diberikan juga 

baik?” 

 

Informan 15 : “Baik, kecepatan penjual dalam menanggapi sangat 

cepat.” 

FL  

Peneliti : “Oke terimakasih mbak atas waktu dan 

informasinya.” 

 

Informan 15 : “Sama-sama mbak.”  
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Nama   : Aldi Faustino 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 26 tahun 

Pekerjaan  : Distributor makanan ringan 

Tanggal  : 13 Juni 2019, Pukul 14.00 

Tempat Wawancara : Moment Coffee 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Selamat siang kak, saya mahasiswa dari Unika 

mau wawancara sebentar bisa?” 

 

Informan 16 : “Wawancara apa ya?”  

Peneliti : “Tentang online shop kak, apakah sebelumnya 

sudah pernah belanja menggunakan online shop?” 

 

Informan 16 : “Sudah pernah.”  

Peneliti : “Biasanya menggunakan aplikasi apa saja kak?”  

Informan 16 : “Bukalapak, blibli, tokopedia.”  

Peneliti : “Lebih sering belanja menggunakan aplikasi apa 

kak? Waktu itu beli barang apa saja?” 

 

Informan 16 : “Baju pernah, alat olahraga pernah, laptop juga 

pernah.” 

B, AO, 

BE 

Peneliti : “Lebih sering belanja di aplikasi apa kak?”  

Informan 16 : “Rata-rata saya kalau belanja seringnya di 

tokopedia kalau nggak blibli.” 

 

Peneliti  : “Ow begitu.. Waktu beli laptop itu dimana belinya 

kak? Tokopedia atau blibli?” 

 

Informan 16 : “Saya beli di blibli waktu itu, ganti laptop karena 

sudah rusak.” 

 

Peneliti : “Sudah pernah berapa kali belanja menggunakan 

aplikasi blibli?” 

 

Informan 16 : “Sering sih, mungkin kalau 5x ya lebih.” >2x 

Peneliti : “Kenapa kok kakak memutuskan untuk beli laptop 

di blibli? Maksudnya kan laptop tidak murah ya tapi 

kenapa kakak bisa yakin untuk beli di blibli?” 

 

Informan 16 : “Karena saya sudah membandingkan dengan 4 

aplikasi lainnya, tapi di blibli lebih murah dari 

semuanya, selain itu juga karena gratis ongkirnya. 

Tapi tidak hanya karena murahnya saya beli, saya 

juga memperhatikan faktor lainnya yaitu 

keamanannya terpercaya atau tidak.” 

H, FL, 

KN 

Peneliti : “Ow begitu.. Apakah kualitas pelayanannya juga 

baik?” 
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Informan 16 : “Menurut saya baik sih, penjual yang saya hubungi 

juga membalas pesan saya untuk tanya-tanya 

sebelum membeli barangnya dahulu.” 

 

Peneliti : “Ow ya membayarnya menggunakan apa kak 

biasanya?” 

 

Informan 16 : “Saya selalu transfer m-banking.” MB  

Peneliti : “Baik kak, terimakasih sekali atas waktu dan 

informasinya.” 

 

Informan 16 : “Sama-sama.”  
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Nama   : Khrisna 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 26 tahun 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Tanggal  : 17 Juni 2019, Pukul 15.30 

Tempat Wawancara : Mall Citraland 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Sore kak, saya mahasiswa dari Unika mau 

melakukan wawancara sebentar apakah bisa?” 

 

Informan 17 : “Bisa kak gimana?”  

Peneliti : “Sebelumnya apakah sudah pernah belanja online?”  

Informan 17 : “Sudah pernah.”  

Peneliti : “Biasanya belanja menggunakan aplikasi apa saja 

kak?” 

 

Informan 17 : “Kemarin terakhir pas belanja seinget saya pakai 

blibli, tapi pakai shopee dan bukalapak juga pernah.” 

 

Peneliti : “Sudah pernah berapa kali belanja menggunakan 

aplikasi blibli?” 

 

Informan 17 : “Ya baru 1x karena dapat barang yang lebih 

murah.” 

1x 

Peneliti : “Ow begitu.. Belanja apa waktu itu kak di blibli?”  

Informan 17 : “Beli handphone kak, saya beli Iphone waktu itu.” BE 

Peneliti : “Kenapa kok lebih milih belanjanya online tidak 

langsung melalui offline shopnya padahal kan  baru 

pertama kali membeli lewat aplikasi blibli?” 

 

Informan 17 : “Alasan pertama karena lebih mudah digunakan 

dan harganya murah kak, saya cari-cari di blibli lebih 

murah, ya udah deh jadi saya memutuskan untuk beli 

disana.” 

KM, H 

Peneliti  : “Apakah terdapat kerusakan atau cacat barang?”  

Informan 17 : “Tidak sama sekali, barang aman, mulus karena 

dikemas dengan sangat rapi menggunakan bubble 

wrap.” 

P 

Peneliti : “Apakah keamanannya terjamin?”  

Informan 17 : “Ya kalau nggak terjamin saya tidak akan berani 

belanja di blibli kak.” 

KN 

Peneliti : “Waktu itu membayarnya menggunakan apa kak?”  

Informan 17 : “Saya membelinya kredit, cicilan di blibli kan 12 

bulan 0%, itu yang membuat saya semakin tertarik 

beli disana.” 

KK 
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Peneliti : “Apakah kualitas layanan yang diberikan juga 

baik?” 

 

Informan 17 : “Baik, penjual dihubungi selalu balas pesan saya, 

saya minta nomor resi juga langsung diberi.” 

FL  

Peneliti : “Baik kak terimakasih atas waktu dan informasi 

yang diberikan.” 

 

Informan 17 : “Iya sama-sama kak.”  
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Nama   : Leonie Krista 

Jenis Kelamin  : Wanita 

Umur   : 22 tahun 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Tanggal  : 17 Juni 2019, Pukul 16.00 

Tempat Wawancara : Mall Citraland  

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Sore kak, saya mahasiswa dari Unika mau 

melakukan wawancara sebentar apakah bisa?” 

 

Informan 18 : “Ya bisa gimana?”  

Peneliti : “Sebelumnya apakah sudah pernah belanja online?”  

Informan 18 : “Sudah pernah, itungannya sering sih kalo belanja 

online.” 

 

Peneliti : “Biasanya menggunakan aplikasi apa kak?”  

Informan 18 : “Macem-macem, shopee, blibli, lazada.”  

Peneliti : “Beli barang apa aja di online shop tersebut kak? 

Seringnya belanja menggunakan aplikasi online shop 

yang mana?” 

 

Informan 18 : “Seringnya beli baju sama alat kosmetik, sama 

masker wajah gitu. Saya cari yang murah dan 

terpercaya yang pasti. Seringnya sih ya pakai blibli 

kalau nggak shopee, tapi lebih murah di blibli sedikit 

menurut saya.” 

H, KN, 

B, KO 

Peneliti : “Ow begitu ya kak.. Jadi blibli termasuk aplikasi 

online shop yang murah dan terpercaya ya? Apakah 

akses belanja menggunakan blibli mudah atau sulit?” 

 

Informan 18 : “Iya. Menurut saya ya mudah, sama seperti online 

shop lainnya juga mudah, tapi blibli termasuk 

aplikasi yang friendly user, mudah untuk dipahami 

juga. Untuk keamanannya sendiri sudah saya 

katakan tadi saya carinya yang terpercaya, dan blibli 

termasuk juga.” 

KM, KN 

Peneliti : “Jadi sudah pernah berapa kali belanja 

menggunakan aplikasi blibli?” 

 

Informan 18 : “Ya sering sekali, ndak ngitungin.” >2x 

Peneliti  : “Apakah barang yang dibeli sesuai dengan 

harganya kak?” 

 

Informan 18 : “Selama saya beli di blibli barangnya selalu sesuai 

dengan gambarnya. Cepat juga lho pengirimannya 

dan gratis ongkir yang pasti.” 

P, FL  
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Peneliti : “Ow begitu.. Apakah keamanannya juga terjamin 

kak? Pernah barangnya tidak sampai atau rusak?” 

 

Informan 18 : “Ya selama belanja diblibli ndak pernah barangnya 

rusak atau ndak sampai, jadi menurut saya ya 

terjamin sekali keamanannya. Pasti pihak blibli juga 

memberikan yang terbaik kepada konsumennya 

supaya nggak turun prestasi mereka.” 

KN 

Peneliti : “Iya betul kak. Lalu biasanya kalau membayar 

menggunakan apa kak?” 

 

Informan 18 : “Saya transfer pakai m-banking biar cepat kan bisa 

langsung dari handphone.” 

MB 

Peneliti : “Untuk kualitas pelayanan yang diberikan blibli 

gimana kak baik atau tidak? Pernah terjadi masalah 

dengan penjualnya atau tidak?” 

 

Informan 18 : “Tidak pernah kok, lumayan oke pelayanannya. 

Bisa menanggapi pesan yang saya berikan dengan  

baik dan jelas.” 

FL  

Peneliti : “Oke baik kak, terimakasih sekali atas waktu dan 

informasinya.” 

 

Informan 18 : “Sama-sama.”  
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Nama   : Ferry 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 27 tahun 

Pekerjaan  : Wirausaha Bengkel 

Tanggal  : 17 Juni 2019, Pukul 17.00 

Tempat Wawancara : Mall Citraland  

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Selamat sore kak, saya mahasiswa dari Unika bisa 

melakukan wawancara sebentar bisa?” 

 

Informan 19 : “Bisa, gimana?”  

Peneliti : “Sudah pernah belanja online kah sebelumnya?”  

Informan 19 : “Ya sudah pernah.”  

Peneliti : “Biasanya beli menggunakan aplikasi apa saja 

kak?” 

 

Informan 19 : “Di blibli, lazada, bukalapak juga pernah, buat 

bandingin harga sebelum saya beli.” 

 

Peneliti : “Emangnya waktu itu beli barang apa kak?”  

Informan 19 : “Saya waktu itu beli ban kendaraan, karena sudah 

harus diganti. Saya putuskan untuk belanja di blibli 

saja karena kan gratis ongkir, lagian saya juga dapat 

voucher 100.000 di blibli jadi lumayan bisa saya 

pakai. Ni saya cerita dikit ya, jadi menurut saya di 

website blibli itu enaknya juga menyediakan ragam 

kategori opsi yaitu ukuran bannya, dan di 2 situs 

selain blibli tersebut nggak menyediakan opsi seperti 

di blibli.” 

FL, SK 

Peneliti : “Ow begitu ya kak, selain itu apa ada lagi yang 

membuat anda nyaman belanja di blibli?” 

 

Informan 19 : “Selain itu ya situs di blibli cepat sekali di 

aksesnya, loadingnya tidak lama. Blibli juga 

memberikan estimasi waktu untuk sampainya 

barang. Blibli juga berani menggunakan SSL 

berkualitas dibandingkan dengan aplikasi online 

shop lainnya seperti tokopedia, shopee, bukalapak, 

lazada, dll yang hanya menggunakan SSL standart. 

Hanya blibli yang berani beli SSL tipe ev green bar. 

Secara tidak langsung membuktikan jaminan 

keamanan enkripsi juga, memberikan rasa aman 

kepada para konsumen. Website blibli juga jarang 

maintance, walaupun pernah tapi tidak pernah lama 

KM, FL, 

H,  
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seperti website online shop lainnya. Oh ya selain itu  

saya senang sekali karena adanya customer support 

live 24 jam. Saya pernah chat jam 1 malam dan 

masih tetap dilayani. Sangat menyenangkan sekali 

berbelanja menggunakan blibli. Sudah murah, 

banyak promo, gratis ongkir, dan ada sistem reward 

point jika membeli barang. 

Peneliti  : “Sangat berpengalaman dan informatif sekali ya 

kak.” 

 

Informan 19 : “Iya kak, sudah jatuh cinta sama aplikasi blibli, 

nggak bisa pindah ke aplikasi lain.” 

 

Peneliti : “Jadi sudah pernah berapa kali belanja 

menggunakan aplikasi blibli kak?” 

 

Informan 19 : “Seinget saya 2x, pembelian yang pertama saya 

dapat voucher yang dapat saya gunakan di pembelian 

kedua.” 

2x 

Peneliti : “Waktu itu bayarnya menggunakan apa kak?”  

Informan 19 : “Transfer ATM aja biar mudah.” TR 

Peneliti : “Baik kak terimakasih sekali atas informasi nya 

yang sangat bagus dan waktu yang diberikan.” 

 

Informan 19 : “Sama-sama.”  
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Nama   : Erwin 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 26 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan 

Tanggal  : 17 Juni 2019, Pukul 18.00 

Tempat Wawancara : Starbuck Citraland  

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Selamat sore kak, saya mahasiswa dari Unika mau 

melakukan wawancara sebentar bisa?” 

 

Informan 20 : “Ya bisa.”  

Peneliti : “Sebelumnya apakah sudah pernah belanja online?”  

Informan 20 : “Sudah kak.”  

Peneliti : “Biasanya belanja menggunakan aplikasi online apa 

kak?” 

 

Informan 20 : “Biasanya sih ya bukalapak kalau nggak blibli.”  

Peneliti : “Beli barang apa waktu itu kak?”  

Informan 20 : “Voucher game pernah, token pln juga pernah, 

terakhir saya beli helm di blibli.” 

VG, TP, 

H 

Peneliti : “Ow begitu ya.. Kenapa kok belinya diblibli kak? 

Apakah harganya lebih murah atau karena ada alasan 

lainnya?” 

 

Informan 20 : “Hmm, gratis ongkir ya sama harganya yang lebih 

murah. Sudah saya bandingkan dengan aplikasi 

lainnya, tapi di blibli lebih murah. Waktu itu saya 

dapat potongan 50.000 juga kan lumayan” 

FL, H, 

PR 

Peneliti : “Jadi sudah pernah berapa kali belanja 

menggunakan aplikasi blibli?” 

 

Informan 20 : “4x deh seinget saya.” >2x 

Peneliti  : “Waktu itu bayarnya menggunakan apa kak?”  

Informan 20 : “Saya menggunakan m-banking.” MB 

Peneliti : “Apakah barangnya sesuai dengan harga yang 

diberikan?” 

 

Informan 20 : “Menurut saya sesuai-sesuai saja. Apalagi kalau 

ketambahan dapat potongan wah sangat 

menguntungkan sekali.” 

PR 

Peneliti : “Untuk keamanannya apakah terjamin? Pernah 

mengalami kasus yang tidak enak?” 

 

Informan 20 : “Selama ini ndak pernah, barangnya selalu sampai 

dengan aman, karena dibungkus dengan rapi dan 

menggunakan bubble wrap yang tidak akan merusak 

KN 
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barang.” 

Peneliti : “Apakah kualitas layanannya baik atau tidak kak?”  

Informan 20 : “Sejauh pandangan saya baik, 24 jam melayani 

konsumen dengan baik.” 

FL  

Peneliti : “Oke terimakasih kak atas waktu dan informasi 

yang diberikan.” 

 

Informan 20 : “Iya sama-sama.”  
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Nama   : Andre S 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 27 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan (marketing) 

Tanggal  : 18 Juni 2019, Pukul 14.00 

Tempat Wawancara : Javamall 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Selamat siang kak, saya mahasiswa dari Unika 

ingin melakukan wawancara sebentar bisa?” 

 

Informan 21 : “Ya bisa.”  

Peneliti : “Sebelumnya apakah sudah pernah belanja online?”  

Informan 21 : “Ya pernah.”  

Peneliti : “Biasanya belanja menggunakan aplikasi apa saja 

kak?” 

 

Informan 21 : “Paling sering tokopedia dan blibli.”  

Peneliti : “Beli barang apa saja di tokopedia dan blibli saat 

itu?” 

 

Informan 21 : “Biasanya untuk keperluan rumah saya beli di 

tokopedia, dan saya sering belanja di blibli untuk 

asesoris – asesoris kendaraan, karena untuk asesoris 

kendaraan di blibli lebih murah.” 

H, SK 

Peneliti : “Jadi sudah pernah berapa kali belanja 

menggunakan aplikasi blibli?” 

 

Informan 21 : “Ya lumayan sering kok, soalnya tiap beberapa  

bulan beli asesoris untuk kendaraan.” 

>2x 

Peneliti : “Oo begitu.. Dibandingkan kedua aplikasi tersebut 

berarti lebih murah di blibli ya?” 

 

Informan 21 : “Untuk asesoris kendaraan kebanyakan lebih murah 

di blibli. Tapi untuk barang - barang keperluan sehari 

– hari tokopedia lebih lengkap. Intinya ya kalau 

masalah harga lebih murah di blibli sedikit.” 

H 

Peneliti  : “Lalu biasanya membayar menggunakan apa kak?”  

Informan 21 : “Tergantung harga barangnya, kalau yang mahal 

saya biasa menggunakan kartu kredit, tapi kalau 

harganya masih dapat dijangkau saya biasanya 

transfer pakai m-banking.” 

KK, MB 

Peneliti : “Apakah keamanan di blibli terjamin? Pernahkah 

mendapatkan barang yang rusak?” 

 

Informan 21 : “Terjamin, packingnya bagus dan kuat.” KN 

Peneliti : “Apakah kualitas layanannya dari penjual baik  
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kak?” 

Informan 21 : “Menurut saya layanannya bagus sih, setahu saya 

blibli juga menyediakan customer service 24 jam, 

walaupun saya tidak pernah menggunakannya.” 

FL  

Peneliti : “Oke kalau begitu, terimakasih atas informasi dan 

waktunya kak.” 

 

Informan 21 : “Ya sama – sama.”  
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Nama   : Bobby 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 30 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan (admin) 

Tanggal  : 18 Juni 2019, Pukul 15.00 

Tempat Wawancara : Javamall  

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Selamat siang kak, saya mahasiswa dari Unika 

ingin melakukan wawancara sebentar bisa?” 

 

Informan 22 : “Ya boleh tidak masalah.”  

Peneliti : “Sebelumnya apakah sudah pernah belanja online?”  

Informan 22 : “Ya sudah pernah, ini juga lagi lihat – lihat.”  

Peneliti : “Biasanya belanja menggunakan aplikasi apa saja 

kak?” 

 

Informan 22 : “Saya lebih senang menggunakan blibli dan kadang 

juga lewat instagram.” 

 

Peneliti : “Apa yang membuat anda senang belanja di blibli?”  

Informan 22 : “Karena mudah digunakan, promonya banyak, 

gratis ongkir, terus kadang saya juga dapat voucher 

untuk belanja lagi.” 

KM, PR, 

FL 

Peneliti : “Biasanya beli barang apa saja kak?”  

Informan 22 : “Apa saja yang saya butuhkan, kayak sekarang ini 

saya lagi cari mainan action figure, karena saya suka 

koleksi action figure.” 

M 

Peneliti : “Jadi sudah pernah berapa kali belanja 

menggunakan aplikasi blibli?” 

 

Informan 22 : “Baru 1x ini beli mainan action figure, bakal beli 

lagi di blibli kedepannya.” 

1x 

Peneliti  : “Membayarnya menggunakan apa kak?”  

Informan 22 : “Saya biasanya bayar lewat m-banking atau 

indomaret.” 

MB, IN 

Peneliti : “Apakah dibandingkan dengan aplikasi online shop 

lainnya, blibli termasuk online shop yang harganya 

murah atau mahal?” 

 

Informan 22 : “Sejauh ini saya belanja action figure termasuk 

yang paling murah dan paling lengkap, karena 

terkadang saya mencari action figure yang langka di 

online shop lainnya tidak ada.” 

H, FL  

Peneliti : “Apakah keamanan di blibli terjamin? Pernahkah 

bermasalah?” 
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Informan 22 : “Aman sih, cuma pernah barangnya datangnya 

tidak sesuai jadwalnya.” 

KN 

Peneliti : “Apakah kualitas layanan yang diberikan baik?”  

Informan 22 : “Baik, saya pernah mencoba menghubungi 

penjualnya di jam 10 malam juga masih dilayani.” 

FL  

Peneliti : “Baik kak terimakasih atas informasi dan 

waktunya.” 

 

Informan 22 : “Sama – sama.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 
 

Nama   : Norman 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 32 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan 

Tanggal  : 18 Juni 2019, Pukul 18.00 

Tempat Wawancara : Perumahan Tanah Mas  

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Selanat sore ko, mau wawancara boleh?”  

Informan 23 : “Boleh, wawancara apa?”  

Peneliti : “Buat skripsi saya. Apakah sebelumnya sudah 

pernah belanja online?” 

 

Informan 23 : “Oo ya sering.”  

Peneliti : “Biasanya belanja melalui aplikasi apa saja ko?”  

Informan 23 : “Blibli pernah, shopee pernah, instagram juga 

pernah.” 

 

Peneliti : “Beli barang apa saja ko?”  

Informan 23 : “Banyak sih, tergantung kebutuhan. Kayak kemarin 

habis beli mainan bayi untuk anak saya.” 

M 

Peneliti : “Itu belinya di aplikasi online shop mana ya ko?”  

Informan 23 : “Seringnya sih di blibli, soalnya saya sering dapat 

voucher belanjanya, kan lumayan bisa dapat diskon 

50.000 atau 100.000.” 

PR 

Peneliti : “Jadi sudah pernah berapa kali belanja 

menggunakan aplikasi blibli?” 

 

Informan 23 : “Sering ya, berapa kalinya nggak ngitungin.” >2x 

Peneliti  : “Apakah harganya di blibli dibandingkan dengan 

aplikasi lainnya lebih murah atau justru lebih 

mahal?” 

 

Informan 23 : “Sebenarnya harganya hampir sama, tapi karena 

banyak dapat voucher jadinya lebih murah plus di 

blibli dapat free ongkir tanpa minimal belanja.” 

H, PR, 

FL  

Peneliti : “Membayarnya menggunakan apa kak?”  

Informan 23 : “Indomaret, kadang juga pakai kartu kredit.” IN, KK 

Peneliti : “Apakah keamanan di blibli terjamin?”  

Informan 23 : “Terjamin kok, packingnya aman, pengiriman juga 

tepat waktu.” 

KN 

Peneliti : “Kualitas layanannya gimana ko? Apakah baik?”  

Informan 23 : “Normal – normal aja sih, sama seperti aplikasi 

lainnya.” 

FL 

Peneliti : “Oke makasih ko atas informasi dan waktu yang  
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diberikan.” 

Informan 23 : “Ya sama – sama.”  
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Nama   : Daud Rusli 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 28 tahun 

Pekerjaan  : Wirausaha Printer 

Tanggal  : 20 Juni 2019, Pukul 13.20 

Tempat Wawancara : Perumahan Tanah Mas  

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Halo ko, mau wawancara sebentar bisa?”  

Informan 24 : “Ya, lama juga ndak papa.”  

Peneliti : “Apakah pernah belanja online?”  

Informan 24 : “Pernah, bahkan saya kulakan lewat blibli.”  

Peneliti : “Kulakan apa ya ko?”  

Informan 24 : “Saya punya usaha di bidang printer. Saya beli 

cartridge, tinta, dan keperluan  lainnya disana.” 

TC 

Peneliti : “Kenapa lebih memilih aplikasi blibli untuk 

kulakan? Apakah lebih murah atau banyak promo 

atau lainnya?” 

 

Informan 24 : “Sejauh yang saya cari, di blibli masih yang paling 

murah, walaupun ada beberapa barang yang masih 

terbilang mahal, tapi di bantu dengan banyaknya 

promo dan voucher. Selain itu juga aplikasi blibli ini 

juga mudah banget untuk digunakan.” 

H, PR, 

KM 

Peneliti : “Jadi sudah pernah berapa kali belanja 

menggunakan aplikasi blibli ko?” 

 

Informan 24 : “Ya sering sekali, sudah dari lama kulakan disana.” >2x 

Peneliti : “Apakah keamanannya terjamin?”  

Informan 24 : “Bagus kok terjamin. Selama ini saya tidak pernah 

menerima barang yang rusak.” 

KN 

Peneliti  : “Apakah kualitas layanan yang diberikan baik? 

Apakah penjual pernah tidak membelas pesan atau 

chat?” 

 

Informan 24 : “Sejauh ini tidak pernah sih, cuma hanya pernah 

dibalasnya lama.” 

 

Peneliti : “Seringnya membayar menggunakan apa ko?”  

Informan 24 : “Karena saya kulak dengan jumlah yang banyak, 

saya paling sering pakai kartu kredit.” 

KK 

Peneliti : “Oke makasih ko atas informasi dan waktunya.”  

Informan 24 : “Ya terimakasih kembali.”  
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Nama   : Michael M 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 28 tahun 

Pekerjaan   : Wirausaha Souvernir 

Tanggal  : 25 Juni 2019, Pukul 17.00 

Tempat Wawancara : Perumahan Gajah Birowo  

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Halo oh, mau wawancara sebentar bisa?”  

Informan 25 : “Ya bisa gimana?”  

Peneliti : “Apakah sudah pernah belanja online?”  

Informan 25 : “Sudah pernah pastinya.”  

Peneliti : “Biasanya memakai aplikasi online shop apa saja 

oh? Dan membeli barang apa saja?” 

 

Informan 25 : “Ya macam – macam ya, pakai blibli, shopee, kalau 

nggak tokopedia. Beli tiket kereta, sepatu, kaos, dll.” 

TKP, S, 

B 

Peneliti : “Paling sering menggunakan aplikasi yang mana 

oh?” 

 

Informan 25 : “Kalau seringnya sih blibli, lengkap soalnya dan 

juga gratis ongkir nggak pakai biaya minimal.” 

FL  

Peneliti : “Jadi sudah pernah berapa kali belanja 

menggunakan aplikasi blibli oh?” 

 

Informan 25 : “Sering ya, sering sekali, nggak tahu berapa 

kalinya.” 

>2x 

Peneliti : “Oh begitu ya..Apakah harga yang ada sesuai 

dengan barangnya oh?” 

 

Informan 25 : “Sesuai sih, barangnya bagus tidak ada yang pernah 

rusak saat sampai ke saya. Dikemasnya juga rapid an 

kuat.” 

P 

Peneliti  : “Apakah keamanannya terjamin oh? Pernah 

mengalami barang tidak sampai?” 

 

Informan 25 : “Kalau barang tidak sampai ya tidak pernah, cuma 

paling ya datangnya agak sedikit lama. Kalau 

masalah pengirimannya gitu saya kurang tahu ya 

sebenarnya itu yang lama dari sistem pengiriman 

kurirnya atau dari bliblinya sendiri. Tapi untuk 

keamanan saya yakin pasti aman.” 

KN 

Peneliti : “Apakah pernah mengalami kesulitan saat 

melakukan transaksi di blibli?” 

 

Informan 25 : “Nggak pernah sama sekali, blibli mudah di akses, 

user friendly, nggak lemot juga websitenya nggak 

KM 
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kayak aplikasi lainnya yang biasanya masuk ke 

home nya aja tu lama.” 

Peneliti : “Apakah kualitas layanannya baik oh?  

Informan 25 : “Baik sih, sopan, kalau saya chat pasti ditanggapi.” FL 

Peneliti : “Biasanya membayar menggunakan apa oh?”  

Informan 25 : “Di indomaret, kalau nggak transfer pakai m-

banking aja.” 

IN, MB 

Peneliti : “Oke baik oh, makasih ya atas informasi dan 

waktunya.” 

 

Informan 25 : “Ya sama – sama kembali.”  
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Nama   : Erie Wijaya 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 28 tahun 

Pekerjaan  : Wirausaha Thai Tea 

Tanggal  : 30 Juni 2019, Pukul 19.20 

Tempat Wawancara : Pasar Semawis 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Halo ko, mau wawancara bentar bisa buat 

skripsiku?” 

 

Informan 26 : “Ya boleh – boleh gimana?”  

Peneliti : “Sudah pernah belanja online belum ko?”  

Informan 26 : “Ya pasti sudah, aku kan juga kulakan lewat online 

shop gitu.” 

 

Peneliti : “Oh ya gitu, kulakan apa ko? Buat usahanya ya?”  

Informan 26 : “Iya buat usahaku, aku kan ada usaha thai tea 

sendiri, jadi ya kulaknya kayak susu, teh gitu.” 

 

Peneliti : “Kulaknya lewat aplikasi online apa ko?”  

Informan 26 : “Aku selalu pesen lewat webnya blibli. Aku kan 

sering belanja disana, jadi sering dapat voucher 50rb 

kalau nggak 100rb sama gratis ongkir juga. Kan 

lumayan banget jadinya kalau buat kulakan, 

keuntungannya bisa lebih banyak.” 

FL  

Peneliti : “Jadi sudah sangat sering ya ko belanja pakai 

blibli?” 

 

Informan 26 : “Ow ya sering sekali memang, tiap berapa minggu 

stok harus beli lagi.” 

>2x 

Peneliti : “Bayarnya pakai apa biasanya ko?”  

Informan 26 : “Transfer ATM kalau ndak ya m-banking.” TR, MB 

Peneliti  : “Apakah aplikasi blibli mudah untuk digunakan? 

Aksesnya mudah tidak ko?” 

 

Informan 26 : “Mudah sekali, tinggal memasukan barang yang 

mau dibeli ke keranjang pembelian terus langsung 

bayar, nanti langsung dapat verifikasinya. Paling 

besoknya penjual sudah merekap barangnya.” 

KM 

Peneliti : “Apakah harga yang ada di blibli dibandingkan 

dengan aplikasi lainnya lebih murah atau lebih 

mahal?” 

 

Informan 26 : “Sebenarnya kalau masalah harga tu hampir sama, 

paling selisih sedikit – sedikit. Tapi karena di blibli 

aku sering dapat voucher ya jadinya kulakan disana 

H, PR, 

FL  
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terus. Kan juga ongkirnya gratis, kalau di toko 

sebelah masih ada minimal pembelian dulu baru 

gratis ongkirnya.” 

Peneliti : “Oh begitu.. Keamanannya terjamin ndak ko? 

Pernah dapat barang yang rusak atau bocor gitu?” 

 

Informan 26 : “Selama ini aman ya, ndak pernah sama sekali, 

barangnya dibungkus kuat sekali, apalagi kan aku 

kulaknya susu kotak gitu, jadi penjualnya pasti 

membungkusnya kuat banget pakai box di double 

gitu biar nggak bocor dalemnya.” 

KN 

Peneliti : “Kualitas layanannya gimana ko baik tidak 

menurutmu?” 

 

Informan 26 : “Layanannya ya, ya bagus. Pernah aku tanya ke 

penjualnya juga dibalas 

FL  

Peneliti : “Oke ko, makasih ya atas informasi dan waktunya.”  

Informan 26 : “Siap, sama – sama.”  
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Nama   : Silvia Setianingsih 

Jenis Kelamin  : Wanita 

Umur   : 35 tahun 

Pekerjaan  : Distributor alat tulis 

Tanggal  : 4 Juli 2019, Pukul 19.20 

Tempat Wawancara : Kedai Kopi Oma 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Halo cik, mau wawancara bisa?”  

Informan 27 : “Ya silahkan.”  

Peneliti : “Apakah sebelumnya sudah pernah belanja 

online?” 

 

Informan 27 : “Sering, karena kadang lebih dari beli di toko. Saya 

tu grosiran alat tulis sering ngambilnya dari Jakarta 

lewat olshop.” 

 

Peneliti : “Oh gitu, online shop apa cik pakainya?”  

Informan 27 : “Seringnya shopee dan blibli, tegantung yang 

sering promo yang mana. Kalau pas di blibli lebih 

murah ya beli disana, begitu juga sebaliknya. Saya tu 

juga sering ngumpulin poinnya, makanya sebulan 

bisa transaksi 5 sampai 6x. ” 

H 

Peneliti : “Jadi sudah pernah berapa kali belanja 

menggunakan aplikasi blibli cik?” 

 

Informan 27 : “Sering, ndak terhitung.” >2x 

Peneliti : “Dibandingkan 2 aplikasi tersebut, lebih mudah 

mana untuk di akses?” 

 

Informan 27 : “Sebenarnya mudahnya sih sama, Cuma kan dari 

awal saya lebih seringnya di blibli makanya saya 

terusin beli disana supaya poinya tidak nganggur dan 

semakin banyak, kalau semakin banyak kan lumayan 

bisa motong harga lumayan banyak. Juga dapat 

voucher nya kadang – kadang.” 

KM, PR 

Peneliti : “Oo begitu.. Apakah keamanannya terjamin?”  

Informan 27 : “Ya menurut saya sangat terjamin karena selama ini 

sih beli ya sampai terus sih barangnya, nggak pernah 

ada yang rusak atau kurang.” 

KN 

Peneliti  : “Kualitas layanan di blibli baik tidak cik?”  

Informan 27 : “Pelayanannya sangat baik ya, mau minta informasi 

kapanpun selalu dibalas sama penjualnya, 

balesannya nggak lebih dari 1 hari, bahkan 1 sampai 

2 jam apsti langsung dijawab.”  

FL  
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Peneliti : “Biasanya membayar menggunakan apa cik?”  

Informan 27 : “Saya kalau membayar pasti pakai m-banking, 

karena nggak perlu keluar rumah, lebih praktis. Tapi 

kalau jumlahnya terlalu besar kadang ya pakai kartu 

kredit kan bisa cicilan 12 bulan 0%.” 

MB, KK 

Peneliti : “Baik kalau gitu terimakasih atas informasi dan 

waktunya.” 

 

Informan 27 : “Sama – sama.”  
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Nama   : Ellen Vania 

Jenis Kelamin  : Wanita 

Umur   : 27 tahun 

Pekerjaan  : Wirausaha 

Tanggal  : 4 Juli 2019, Pukul 20.00 

Tempat Wawancara : Kedai Kopi Oma 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Sore cik, aku mau wawancara sebentar bisa?”  

Informan 28 : “Ya bisa – bisa, gimana?”  

Peneliti : “Apakah sudah pernah belanja online?”  

Informan 28 : “Sering. Saya jualan kosmetik ambilnya lewat 

olshop.” 

KO 

Peneliti : “Biasanya lewat online shop apa cik?”  

Informan 28 : “Online shop di instagram gitu, tapi mereka ada 

website lainnya di blibli. Jadi lebih gampang 

langsung pesan lewat websitenya daripada lewat 

instagram kan harus menghubungi penjualnya dulu 

jadi lama. Makanya saya lebih milih langsung pesan 

lewat websitenya aja.” 

KM 

Peneliti : “Ow begitu, memang dibandingkan sama online 

shop lain di blibli lebih murah cik?” 

 

Informan 28 : “Iya hampir sama sih, tapi di blibli enaknya gratis 

ongkir tanpa biaya minimal, sama kadang dapat 

voucher belanja.” 

FL, PR 

Peneliti : “Jadi sudah pernah berapa kali belanja 

menggunakan aplikasi blibli cik?” 

 

Informan 28 : “Wah ya sering banget ya.” >2x 

Peneliti : “Biasanya membayarnya menggunakan apa cik?”  

Informan 28 : “Transfer m-banking kalau pas ada saldo biar cepat, 

kalau pas adanya cash ya transfer ke ATM.” 

MB, TR 

Peneliti  : “Baik cik. Apakah keamanan yang ada di blibli 

terjamin?” 

 

Informan 28 : “Sejauh ini terjamin kok, barangnya sampai dengan 

aman.” 

KN 

Peneliti : “Apakah kualitas layanannya baik?”  

Informan 28 : “Baik, sangat membantu ya penjualnya. Dichat juga 

menjawab.” 

FL  

Peneliti : “Baik cik,  makasih atas informasi dan waktunya 

ya.” 

 

Informan 28 : “Ya sama – sama.”  
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Nama   : Stefan 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 26 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan 

Tanggal  : 6 Juli 2019, Pukul 15.20 

Tempat Wawancara : Kopiin 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Halo kak, saya mahasiswa dari Unika mau 

wawancara sebentar bisa?” 

 

Informan29 : “Ya bisa kak.”  

Peneliti : “Sudah pernah belanja online?”  

Informan 29 : “Sudah pernah.”  

Peneliti : “Biasanya beli pakai aplikasi online apa kak?”  

Informan 29 : “Tokopedia, tapi kemarin saya juga baru coba beli 

di blibli.” 

 

Peneliti : “Beli barang apa waktu itu kak?”  

Informan 29 : “Saya beli kamera mirrorless. Karena saya lihat di 

blibli itu jauh lebih murah daripada di counter.” 

H 

Peneliti : “Jadi sudah pernah berapa kali belanja 

menggunakan aplikasi blibli kak?” 

 

Informan 29 : “Baru 1x coba – coba karna dapat yang lebih 

murah.” 

1x 

Peneliti : “Kalau dibandingkan dengan aplikasi lainnya 

memang juga lebih murah kak?” 

 

Informan 29 : “Waktu itu saya cari di tokopedia adanya barang 

second, nah saya cari di blibli kok ada yang baru, 

saya langsung tertarik untuk beli disana.” 

P 

Peneliti  : “Pertama kali mencoba belanja di blibli langsung 

beli kamera ya kak, kok bisa percaya beli disana?” 

 

Informan 29 : “Sebelum beli saya kan juga lihat – lihat reviewnya, 

cari info di internet juga apakah aman atau tidak.” 

 

Peneliti : “Berarti aman juga ya kak?”  

Informan 29 : “Ya barangnya sih sampai dengan keadaan selamat, 

dibungkusnya juga kuat jadi nggak bakal rusak 

barangnya.” 

KN 

Peneliti : “Bayarnya pakai apa kak?”  

Informan 29 : “Bayarnya lewat indomaret, soalnya deket rumah 

juga.” 

IN 

Peneliti : “Kualitas layanannya oke nggak kak?”  

Informan 29 : “Oke banget, semua informasi yang saya tanya FL  
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dibalas dengan cepat.” 

Peneliti : “Baik kak, terimakasih atas informasi dan 

waktunya.” 

 

Informan 29 : “Ya tidak masalah.”  
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Nama   : Ryan M 

Jenis Kelamin  : Pria 

Umur   : 25 tahun 

Pekerjaan  : Pegawai Bank 

Tanggal  : 6 Juli 2019, Pukul 16.00 

Tempat Wawancara : Kopiin 

 Materi Wawancara Coding 

Peneliti : “Halo oh, mau wawancara sebentar bisa?”  

Informan 30 : “Ya bisa kok, mau tanya apa?”  

Peneliti : “Sudah pernah belanja menggunakan online shop 

oh?” 

 

Informan 30 : “Oo ya sudah pernah lah.”  

Peneliti : “Sering ya kayaknya oh? Biasanya menggunakan 

aplikasi apa aja?” 

 

Informan 30 : “Iya lumayan kok, seringnya kalau nggak tokopedia 

ya blibli. Kemarin terakhir beli voucher game. 

Awalnya iseng – iseng cari di beberapa olshop, eh 

kok ada di blibli dan lebih murah, ya udah saya 

langsung pesen.” 

H, VG 

Peneliti : “Berarti dibandingkan aplikasi lainnya apakah 

blibli lebih murah?” 

 

Informan 30 : “Ya sebenarnya hampir sama, tapi waktu itu di 

blibli lagi ada flash sale, jadi ya sekalian kan 

lumayan.” 

H, FL 

Peneliti : “Jadi sudah pernah berapa kali belanja 

menggunakan aplikasi blibli?” 

 

Informan 30 : “Berapa ya, 3x kayaknya ada.” >2x 

Peneliti : “Bayarnya pakai apa waktu itu oh?  

Informan 30 : “Pakai m-banking aja.” MB 

Peneliti  : “Apakah blibli mudah untuk digunakan?”  

Informan 30 : “Sangat mudah, fiturnya juga bagus, nggak lemot 

dan tidak membingungkan, user friendly banget.” 

KM 

Peneliti : “Apakah keamannya juga terjamin?”  

Informan 30 : “Terjamin, barang sampai dengan aman. Jadi nggak 

kuatir.” 

KN 

Peneliti : “Kualitas layanan yang diberikan baik atau tidak 

oh?” 

 

Informan 30 : “Ya selama ini sih saya kalau beli nggak pernah 

chat penjualnya, langsung beli aja, jadi nggak tahu 

layanannya baik atau tidak.” 
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Peneliti : “Baik oh, makasih ya atas informasi dan 

waktunya.” 

 

Informan 30 : “Ya, sama – sama.”  
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