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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah dan Profil Singkat Shopee 

  Shopee merupakan situs e-commerce yang diluncurkan pertama kali pada 

tahun 2015 di Singapura dengan Chris Feng sebagai CEO. Di tahun yang sama, 

Shopee juga memperluas jangkauan hingga ke Malaysia, Thailand, Taiwan, 

Indonesia dan Filipina. Menyusul pada tahun 2019, Shopee juga mengepakkan 

sayap di negara Brasil. Perusahaan ini memiliki tujuan untuk memperkuat 

transformatif teknologi dan ingin mengbah dunia menjadi lebih baik dengan 

menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu 

komunitas.56 Pada awal kemunculannya, Shopee menerapkan sistem customer to 

customer (C2C) yang mana konsumen dapat saling menjual  produk satu sama lain. 

Namun, kini Shopee juga menerapkan sistem business to cutomer (B2C) di mana 

model penjualan dilakukan antara pelaku bisnis  dengan konsumen, hal ini 

ditunjukkan dengan beroperasinya Shopee Mall.  

 Dalam pengoperasiannya, Shopee dapat diakses melalui aplikasi 

smartphone dan juga website. Segala kemudahan belanja online dapat dirasakan 

pengguna dengan banyaknya fitur yang disediakan oleh Shopee. Menawarkan 

 
56 https://careers.shopee.co.id/about/. Diakses pada 1 November 2020. 

https://careers.shopee.co.id/about/
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berbagai macam produk kebutuhan sehari – hari, pada kuartal II – 2020 Shopee 

memiliki rata – rata kunjungan sebanyak 93,4 juta per – bulan.57 

 Pada halaman awal layanan Shopee, konsumen akan disuguhkan dengan 

tampailan seperti berikut : 

 
Sumber : https://shopee.co.id/ 

Gambar 4.1 Beranda Shopee 

 Pada tampilan awal Shopee, pengunjung diberi kebebasan untuk mengetik 

dan mencari produk yang sedang dibutuhkan. Namun, Shopee juga menyuguhkan 

berbagai macam kategori yang sesuai kebutuhan dan fungsinya mulai dari makanan 

dan minuman, fashion muslim, pakaian pria, pakaian wanita, kesehatan, fashion 

bayi dan anak, ibu dan bayi, sepatu wanita, tas wanita, sepatu pria, tas pria, 

perawatan dan kecantikan, aksesoris fashion, perlengkapan rumah, kesehatan, 

elektronik, handphone dan aksesoris, komputer dan aksesoris, jam tangan, buku dan 

alat tulis, hobi dan koleksi, olahraga dan outdoor, fotografi, otomotif, voucher, 

souvenir dan pesta, hingga serba serbi. Tidak hanya itu, Shopee juga menyediakan 

 
57 Dwi Hadya Jayani. “Peta Persaingan E-Commerce Indonesia pada Kuartal II-2020”. Terdapat 

padahttps://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/21/peta-persaingan-e-commerce-

indonesia-pada-kuartal-ii-2020. Diakses pada 1 November 2020. 

https://shopee.co.id/
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layanan pengisian pulsa handphone, paket data, token listrik PLN, pembayaran 

BPJS, Telkom, TV kabel, serta pasca bayar.  

 Shopee memberi sarana bantuan bagi konsumen yang memiliki beberapa 

pertanyaan terkait kegiatan jual beli dan fitur yang disediakan oleh Shopee melalui 

Call Center di 1500702 yang memberikan layanan pelanggan 24 jam, Senin sampai 

dengan Minggu, termasuk Hari Libur Nasional. Selain itu, Shopee juga 

memberikan layanan live chat bagi pengguna memiliki beberapa kendala atau 

masalah mengenai kegiatan jual beli di Shopee.  

 

4.1.2 Logo Shopee 

 
Sumber : https://shopee.co.id/shopeeid 

Gambar 4.2 Logo Shopee 

 

4.2 Deskripsi Responden 

 Pada sub bab ini, penulis akan menjabarkan deskripsi responden. 

Responden yang ada dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Aktif Ilmu 

Komunikasi di Kota Semarang sebanyak 100 orang. 

 

 

 

https://shopee.co.id/shopeeid
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 Beberapa kriteria responden pada penelitian ini yaitu merupakan 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universistas yang terletak di Kota Semarang, 

berdomisili di Kota Semarang, mengetahui aplikasi belanja online Shopee dan 

mengetahui iklan televisi Shopee Cash on Delivery. Responden harus memenuhi 

kriteria tersebut agar sampel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat homogen 

sehingga dapat mewakili populasi. Adapun penjabarannya sebagai berikut : 

Tabel 4.2.1 Data Responden yang merupakan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas yang 

terletak di Kota Semarang 

Universitas Asal Program Studi Jumlah 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Ilmu Komunikasi 17 

Universitas Diponegoro Ilmu Komunikasi 16 

Universitas Dian Nuswantoro Ilmu Komunikasi 22 

Universitas Semarang Ilmu Komunikasi 16 

Universitas Islam Sultan Agung Ilmu Komunikasi 18 

Univesitas Islam Negeri Walisongo Ilmu Komunikasi 11 

Sumber : olahan data peneliti 

 Berdasarkan tabel 4.2.1, dijabarkan bahwa seluruh responden merupakan 

Mahasiswa dari enam Universitas yang terletak di Kota Semarang yang memiliki 

program studi Ilmu Komunikasi. Responden terbanyak yang mengisi kuisioner 

penelitian ini berasal dari Universitas Dian Nuswantoro. Disimpulkan bahwa 

seluruh responden telah memenuhi kriteria pertama, yaitu Mahasiswa aktif Ilmu 

Komunikasi Universitas yang terletak di Kota Semarang. 
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Tabel 4.2.2 Data Responden domisili di Kota Semarang 

Kota Semarang 100 

Luar Kota Semarang 0 

 Sumber : olahan data peneliti 

 Pada tabel 4.2.2 diketahui bahwa seluruh responden dari penelitian ini 

berdomisili di Kota Semarang. Disimpulkan bahwa seluruh responden telah 

memenuhi kriteria kedua, yaitu Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas yang 

terletak di Kota Semarang. 

Tabel 4.2.3 Data Responden yang Mengetahui Aplikasi Belanja Online Shopee 

Jawaban Responden Responden 

Ya 100 

Tidak 0 

Sumber : olahan data peneliti 

 Pada tabel 4.2.3 menyajikan data mengenai responden yang mengetahui 

aplikasi belanja online Shopee. Secara keseluruhan, 100 responden menjawab “Ya” 

dan 0 responden menjawab “Tidak”. Disimpulkan bahwa seluruh responden telah 

memenuhi kriteria ketiga yaitu mengetahui aplikasi belanja online Shopee. 

Tabel 4.2.4 Data Responden yang Mengetahui Iklan Televisi Shopee Cash on Delivery 

Jawaban Responden Responden 

Ya 100 

Tidak 0 

Sumber : olahan data peneliti 

 Pada tabel 4.2.4 menyajikan data mengenai responden yang mengetahui 

iklan televisi Shopee Cash on Delivery. Secara keseluruhan, 100 responden 
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menjawab “Ya” dan 0 responden menjawab “Tidak”. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa seluruh responden memenuhi kriteria keempat yaitu mengetahui iklan 

televisi Shopee Cash on Delivery . 

 

4.3 Deskripsi Variabel 

4.3.1 Penjabaran Variabel X Iklan Shopee Cash on Delivery 

Tabel 4.3.1.1 Hasil Jawaban Responden Variabel X Iklan Shopee Cash on Delivery 

 

 
Sumber : data olahan peneliti 

 

Berdasarkan tabel 4.3.1.1 setiap pertanyaan mendapat respon yang positif 

dari responden penelitian. Dimensi isi pesan pada iklan adalah informasi iklan 

Shopee COD di televisi mudah diingat dan dimengerti. Hal ini ditunjukan melalui 

pertanyaan nomor 1 yang mendapat skor 53% dengan mayoritas responden yang 

memberikan respon setuju dan nomor 2 mendapat skor 51%  mayoritas responden 

memberikan respon sangat setuju.  
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Pertanyaan nomor 3 merupakan pertanyaan dari dimensi struktur pesan pada 

iklan, yang mana penggunaan kata pada iklan Shopee COD di televisi menarik. 

Mayoritas responden memberikan respon sangat setuju, hal ini ditunjukan dengan 

jumlah skor 67%. 

Pertanyaan nomor 4 dan 5 merupakan pertanyaan dari dimensi format pesan 

pada iklan, yang mana penggunaan musik pada iklan Shopee COD di televisi 

berkesan untuk didengar serta model iklan Shopee COD di televisi memiliki akting 

yang baik. Mayoritas responden merespon setuju, hal ini ditunjukan dengan hasil 

skor pada pertanyaan nomor 4 dengan jumlah 47% dan hasil skor pada pertanyaan 

nomor 5 dengan jumlah 66%. 

 

4.3.2 Penjabaran Variabel Y Keputusan Pembelian 

Tabel 4.3.2.1 Hasil Jawaban Responden Variabel Y Keputusan Pembelian 

No Dimensi Pertanyaan S K O R Mean 

   STS TS S SS  

1. Perhatian 6. Pemutaran iklan 

Shopee COD di televisi 

memiliki daya tarik 

untuk diperhatikan  

0% 1% 28% 71% 3,71 

2. Ketertarikan  7. Setelah melihat iklan 

Shopee COD di televisi, 

timbul rasa tertarik 

untuk mencoba metode 

pembayaran COD 

0% 8% 44% 48% 3,41 

3. Keinginan 8. Setelah tertarik 

dengan iklan Shopee 

COD di televisi, ingin 

melakukan belanja 

online dengan metode 

pembayaran COD 

0% 9% 48% 43% 3,35 

4. Keyakinan 9. Setelah timbul 

keinginan, merasa yakin 

yang merujuk pada 

0% 9% 49% 42% 3,34 
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keputusan untuk 

melakukan belanja 

online dengan metode 

pembayaran COD 
Sumber : data olahan peneliti 

 Pada variabel Y keputusan pembelian, peneliti menggunakan teori Lucas 

dan Britt (2003) yang menjelaskan bahwa terdapat empat aspek yang 

mempengaruhi keputusan pembelian yaitu perhatian, ketertarikan, keinginan, dan 

keyakinan. Berdasarkan tabel 4.3.2.1 responden memberikan respon positif pada 

setiap pertanyaan terkait proses keputusan pembelian. 

 Pertanyaan nomor 6 merupakan dimensi dari perhatian. Dari hasil 

penelitian, responden mayoritas memberikan respon sangat setuju, yang mana 

ditunjukan dengan jumlah skor 71%. 

 Pertanyaan nomor 7 merupakan dimensi dari ketertarikan yang mana 

mayoritas responden sangat setuju dengan timbulnya rasa tertarik untuk mencoba 

metode pembayaran COD. Hal ini ditunjukan dengan hasil persentase sebanyak 

48%. 

 Selanjutnya pertanyaan nomor 8 yang merupakan dimensi dari keinginan. 

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden setuju mengenai keinginan 

untuk mencoba metode pembayaran COD. Hal tersebut disertai bukti dengan 

jumlah skor 48%. 

 Dan yang terakhir pertanyaan nomor 9, yang mana merupakan dimensi dari 

keyakinan. Mayoritas responden memberi respon setuju dengan adanya keyakinan 

yang merujuk pada keputusan untuk mencoba belanja online dengan metore 

pembayaran COD. Hal ini ditunjukan dengan jumlah skor 49%. 
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4.4 Hasil Analisis Data 

4.4.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada 

variabel X yakni Iklan Shopee Cash on Delivery dan variabel Y yakni keputusan 

pembelian.  

 Uji validitas dilakukan oleh peneliti guna mengetahui apakah pertanyaan 

dalam kuisioner valid atau tidak valid. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan 

dengan menggunakan SPSS  serta memakai rumus Pearson Product Moment. Dasar 

pengambilan keputusan valid atau tidak valid pertanyaan ditentukan oleh dua hal, 

yaitu : 

1. r hitung > r tabel, maka dinyatakan valid. 

2. r hitung < r tabel, maka dinyatakan tidak valid. 

Penentuan r tabel dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi r tabel Product 

Moment yang disesuaikan dengan jumlah responden. Dalam penelitian ini, jumlah 

responden sebanyak 100, maka r tabel yang digunakan adalah 0,195. 

 Setelah uji validitas, peneliti melakukan uji reliabilitas. Dalam penelitian 

ini, uji reliabilitas diuji menggunakan SPSS dengan rumus Cronbach’s Alpha. 

Dasar pengambilan keputusan dapat dikatakan reliabel apabila : 

1. r hitung > 0,60, maka pertanyaan reliabel. 

2. r hitung < 0,60, maka pertanyaan tidak reliabel. 
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Tabel 4.4.1 Intepretasi Reliabilitas Data 

Besar nilai Intepretasi 

0,80 – 1,00 Tinggi 

0,60 – 0,80 Cukup Tinggi 

0,40 – 0,60 Agak Rendah 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 

 

4.4.1.1 Uji Validitas Iklan Shopee Cash on Delivery 

 Pertanyaan nomor satu sampai lima merupakan pertanyaan dari variabel X 

yang sudah diuji validitasnya menggunakan rumus Pearson Product Moment. 

Berikut hasil pengujiannya  

Tabel 4.4.1.1 Validitas Iklan Shopee Cash on Delivery 

 

 

Butir 

pertanyaan 

r hitung r tabel (sig 5%) Keterangan 

1 0,732 0,195 Valid 

2 0,751 0,195 Valid 

3 0,759 0,195 Valid 

4 0,726 0,195 Valid 

5 0,734 0,195 Valid 

Sumber : data olahan penulis 

Variabel X yaitu Iklan Shopee Cash on Delivery telah dihitung uji 

validitasnya. Pada variabel X, memiliki lima butir pertanyaan yang telah diuji 

validitasnya dan dikemukakan bahwa nilai r tabelnya adalah 0,195. Mengikuti 

Variabel X 

Iklan Shopee COD 
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keputusan yang ada bahwa nilai skor r hitung lebih besar daripada r tabel maka 

dinyatakan valid. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada 

variabel X adalah valid. 

 

4.4.1.2 Uji Reliabilitas Iklan Shopee Cash on Delivery 

 Dalam penelitian ini, uji reliabilitas pada variabel X akan diuji 

menggunakan rumus Cronbach’s Alpha dan dihitung melalui SPSS. Adapun hasil 

pengujiannya sebagai berikut : 

Tabel 4.4.1.2 Reliabilitas Iklan Shopee Cash on Delivery 

 

Sumber : data olahan penulis 

 Setelah dinyatakan valid, dilanjutkan dengan perhitungan uji reliabilitas. 

Berdasarkan SPSS, diketahui r hitung pada variabel X sebesar 0,787. Suatu 

instrumen dikatakan reliabel jika r hitung > dari 0,60. Dengan mengetahui r hitung 

0,787 > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa  variabel X dinyatakan reliabel. 

Sesuai dengan tabel intepretasi reliabilitas data dapat dikatakan bahwa variabel X 

memiliki intepretasi yang cukup tinggi. 

 

4.4.1.3 Uji Validitas Keputusan Pembelian 

 Pertanyaan nomor 6 sampai 9 merupakan pertanyaan dari variabel Y yang 

akan diuji validitasnya menggunakan rumus Pearson Product Moment. Berikut 

hasil ujinya : 
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Tabel 4.4.1.3 Validitas Keputusan Pembelian 

 

 

Butir 

pertanyaan 

r hitung  r tabel (sig 5%) Keterangan 

6 0,701 0,195 Valid 

7 0,950 0,195 Valid 

8 0,965 0,195 Valid 

9 0,944 0,195 Valid 

Sumber : data olahan penulis 

Variabel X keputusan pembelian telah dihitung uji validitasnya. Pada 

variabel Y, memiliki empat butir pertanyaan yang telah diuji validitasnya dan 

dikemukakan  bahwa nilai r tabelnya adalah 0,195. Mengikuti keputusan yang ada 

bahwa nilai skor r hitung lebih besar daripada r tabel maka dinyatakan valid. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel Y adalah valid. 

 

4.4.1.4 Uji Reliabilitas Keputusan Pembelian 

 Dalam penelitian ini, uji reliabilitas pada variabel Y akan diuji 

menggunakan rumus Cronbach’s Alpha dan dihitung melalui SPSS. Adapun hasil 

pengujiannya sebagai berikut : 

Tabel 4.4.1.4 Reliabilitas Keputusan Pembelian 

 

Sumber : data olahan penulis 

Variabel Y 

Keputusan Pembelian 
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 Berdasarkan SPSS, diketahui r hitung pada variabel Y sebesar 0,919. Suatu 

instrumen dikatakan reliabel jika r hitung > dari 0,60. Dengan mengetahui r hitung 

0,919 > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa  variabel Y dinyatakan reliabel. 

Sesuai dengan tabel intepretasi reliabilitas data dapat dikatakan bahwa variabel X 

memiliki intepretasi yang tinggi. 

 

4.4.2 Uji Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak.58 Suatu data penelitian harus terdistribusi normal untuk 

mengetahui sampel penelitian benar – benar mewakili populasi atau tidak. Pada uji 

normalitas penelitian ini menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan bantuan 

SPSS. Dasar pengambilan keputusan normalitas sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

2. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. 

Berikut adalah hasil dari uji normalitas : 

Tabel 4.4.2 Kolmogorov Smirnov 

 

Sumber : data olahan penulis 

 
58 Nikolaus Duli. Op. Cit. Hal. 114. 
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 Nilai signifikansi pada bagian Asymp. Sig. (2-tailed) yang menunjukan 

angka 0,182 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian 

ini berdistribusi normal. 

 Untuk mendukung hasil dari uji normalitas, maka penulis juga akan menguji 

normalitas data menggunakan Normal P – P Plot of Regression Standardized 

Residual. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai sebaran data terletak pada garis 

lurus atau tidak. Apabila nilai sebaran terpencar jauh dari garis lurus, maka data 

berdistribusi tidak normal.  

Tabel 4.4.2.1 Normal P-P Plot of Regression Satndardized Residual 

 

Sumber : data olahan peneliti 

 Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sebaran data berada pada garis 

lurus. Dengan kata lain, uji normalitas yang dilakukan menggunakan Kolmogorov 

Smirnov dan Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual dinyatakan 

berdistribusi normal.  
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4.4.3 Uji Koefisien Korelasi 

 Pada sub bab ini, peneliti akan menjabarkan hasil uji koefisien korelasi yang 

telah dilakukan melalui SPSS. Peneliti akan menggunakan rumus Pearson Product 

Moment untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara variabel X Iklan Shopee 

Cash on Delivery dan variabel Y Keputusan Pembelian.Selanjutnya peneliti juga 

akan membandingkan Pearson Correlation dengan r tabel. Dasar pengambilan 

keputusan korelasi sebagai berikut : 

1. Jika Pearson Correlation > r tabel maka dapat dikatakan berhubungan. 

2. Jika Pearson Correlation < r tabel maka dapat dikatakan tidak berhubungan. 

 Berikut hasil dari uji koefisien korelasi : 

Tabel 4.4.3 Koefisien Korelasi 

 

Sumber : data olahan peneliti 

 Berdasarkan tabel 4.4.3 korelasi antara variabel X dan variabel Y sebesar 

0,747. Setelah membandingkan antara 0,747 > 0,195 maka antara variabel X Iklan 

Shopee Cash on Delivery dengan variabel Y keputusan pembelian berhubungan. 

Melalui uji koefisien korelasi, diketahui bahwa hubungan antar variabel adalah 

positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai iklan Shopee Cash 

on Delivery maka semakin tinggi nilai keputusan pembelian.  
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4.4.4 Uji Analisis Regresi Linear Sederhana 

Tabel 4.4.4 Analisis Regresi Linear Sederhana 

 

Sumber : data olahan peneliti 

 Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi linear sederhana sebagai 

berikut : 

Y = a + bX 

Y = 0,550 + 0,774X 

Persamaan regresi linear sederhana diatas dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Konstanta (a) sebersar 0,550. Hal ini diartikan bahwa tanpa adanya variabel 

X, maka nilai konsisten dari keputusan pembelian sebesar 0,550. 

2. Nilai koefisien regresi linear sederhana dari variabel X sebesar 0,774. Hal 

ini menyatakan bahwa setiap peningkatan nilai 1 poin, maka nilai variabel 

Y keputusan pembelian juga akan mengalami nilai sebesar 0,774 atau 

77,4%. Koefisien regresi linear sederhana tersebut bernilai positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah 

positif.  
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4.4.5 Uji Hipotesis  

 Peneliti akan menguji hipotesis untuk melihat pengaruh dari kedua variabel 

yaitu variabel independen (X) Iklan Shopee Cash on Delivery terhadap variabel 

dependen (Y) keputusan pembelian. Hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut : 

Ha  : Terdapat pengaruh pada iklan Shopee Cash on Delivery terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Kota Semarang. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh pada iklan Shopee Cash on Delivery terhadap 

keputusan pembelian konsumen di Kota Semarang.  

Pada uji hipotesis, peneliti akan melakukan uji T dan uji koefisien determinasi. 

 

4.4.5.1 Uji T 

 Uji T dilakukan untuk mengetahui apakah Iklan Shopee Cash on Delivery 

(X) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) atau tidak. Dalam 

penelitian ini jumlah responden sebanyak 100, maka t tabel yang digunakan adalah 

1,987. Pengambilan keputusan pada uji T adalah sebagai berikut : 

1. t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, itu berarti  terdapat 

pengaruh. 

2. t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, itu berarti tidak terdapat 

pengaruh. 

Tabel 4.4.5.1 Uji T 

 

Sumber : data olahan peneliti 
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Berdasarkan tabel 4.4.5.1 diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 11,130 > 

1,987 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh pada iklan Shopee Cash on Delivery terhadap keputusan pembelian 

konsumen di Kota Semarang. 

 

4.4.5.2 Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mencari seberapa besar pengaruh 

yang diberikan oleh variabel X iklan Shopee Cash on Delivery terhadap variabel Y 

keputusan pembelian.  

Tabel 4.4.5.2 Koefisien Determinasi 

 

Sumber : data olahan peneliti 

Berdasarkan tabel 4.4.5.2 dihasilkan nilai R Square sebesar 0,558 atau 

55,8%. Maka dapat disimpulkan iklan Shopee Cash on Delivery memberikan 

kontribusi pengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 55,8% sedangkan 

44,2% sisannya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 

 

4.5 Pembahasan 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

antara variabel Iklan Shopee Cash on Delivery (X) dengan variabel Keputusan 

Pembelian (Y). Dalam masa promosinya, Shopee menggunakan beberapa media 
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untuk menyebarluaskan setiap informasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah 

melalui media televisi.  

 Penelitian ini memiliki dua variabel. Setiap variabel telah ditentukan 

dimensinya masing – masing. Berangkat dari dimensi yang ada, selanjutnya peneliti 

menentukan indikator yang akhirnya dijadikan sebagai acuan pertanyaan dalam 

kuisioner. 

 Dalam penelitian ini, terdapat responden sebanyak 100 orang. Peneliti 

menggunakan pendekatan pengambilan sampel Slovin untuk menentukan jumlah 

responden. Syarat untuk menjadi responden dalam penelitian ini adalah mereka 

yang merupakan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universistas yang terletak di Kota 

Semarang, berdomisili di Kota Semarang, mengetahui aplikasi belanja online 

Shopee dan pernah menonton atau mengetahui iklan Shopee Cash on Delivery di 

televisi. Hal tersebut berkaitan dengan variabel yang ada pada penelitian ini. 

 Setelah hasil penelitian terkumpul, dilakukanlah analisis data. Jenis 

penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan alat ukur SPSS. Selain itu, 

data yang terkumpul dihitung dengan menggunakan model regresi linier sederhana. 

Menurut hasil penelitian diatas, menunjukan bahwa variabel X Iklan Shopee Cash 

on Delivery memberikan pengaruh terhadap variabel Y Keputusan Pembelian 

konsumen di Kota Semarang dan pengaruh yang diberikan sebesar 55,8%.  

 Pada variabel X Iklan Shopee Cash on Delivery, pertanyaan mengenai 

“penggunaan kata pada iklan Shopee COD di televisi menarik” memiliki pengaruh 

paling tinggi. Hal ini ditunjukan dengan hasil rata – rata yang diperoleh sebesar 

3,66. Dapat disimpulkan penggunaan kata yang menarik pada iklan Shopee Cash 
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on Delivery mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Kota Semarang. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan pendapat Onong Uchjana Effendy yaitu 

daya tarik televisi terletak pada unsur kata – kata, musik, sound effect dan visual 

berupa gambar.59 

 Pada dimensi format pesan dengan pertanyaan “model iklan Shopee COD 

memiliki akting yang baik” mendapatkan skor rata – rata terendah yaitu sebesar 

3,23. Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu responden bernama Bayu 

yang merupakan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, 

akting yang disuguhkan model pada iklan Shopee Cash on Delivery kurang 

menjiwai peran terkhusus pada model laki – laki. Hal ini berdasarkan 

pengalamanya melihat iklan Shopee Cash on Delivery di televisi. Dapat 

disimpulkan, pemilihan model iklan pada iklan Shopee Cash on Delivery menjadi 

hal yang penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Sejalan 

dengan pendapat Shimp (2003:239) yang menyatakan bahwa penjualan produk 

meningkat akibat penggunaan selebriti sebagai bintang iklan (celebrity endorser), 

sikap dan persepsi konsumen bertambah ketika celebrity mendukung produk 

tersebut.60  

 Dari hasil yang didapat melalui pertanyaan – pertanyaan pada variabel X 

Iklan Shopee Cash on Delivery,  dapat dikatakan bahwa dimensi struktur pesan 

dengan pertanyaan penggunaan kata pada iklan Shopee COD di televisi menarik 

memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap keputusan pembelian konsumen di 

 
59 Onong Uchjana Effendy, 1997, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi (Bandung : Citra Aditya 

Bakti) hal. 177. 
60 Terence A. Shimp, 2003, Periklanan Promosi & Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran 

Terpadu Jilid I (edisi 5) (Jakarta : Erlangga) hal. 239. 
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Kota Semarang. Hal ini ditunjukan dengan respon yang diberikan oleh mayoritas 

responden yaitu sangat setuju.  

 Pada variabel Y Keputusan Pembelian, menunjukan bahwa pemutaran iklan 

Shopee Cash on Delivery memiliki daya tarik untuk diperhatikan. Hal ini terlihat 

dari hasil persentase sebanyak 71% responden memberikan jawaban sangat setuju 

dengan skor rata – rata 3,71. Pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian milik 

Miftahul Janna yang menyebutkan bahwa pemutaran iklan Aqua versi di televisi 

berpengaruh terhadap keputusan membeli masyarakat kompleks BTN Tritura – 

Antang Kota Makassar , pandangan tersebut dilihat berdasarkan dimensi perhatian 

yang memiliki persentase tertinggi yaitu sebanyak 54%.61 

 Setelah menjabarkan respon yang diberikan responden, langkah pertama 

yang dilakukan yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk 

melihat valid atau tidaknya butir - butir pertanyaan pada kuisioner. Setelah 

dinyatakan valid, dilanjutkan dengan uji reliabilitas untuk melihat jawaban yang 

diberikan responden konsisten (stabil) atau tidak. 

 Pengujian validitas terlebih dahulu dilakukan pada variabel X Iklan Shopee 

Cash on Delivery. Pada variabel ini, terdapat lima butir pertanyaan yang telah 

dinyatakan valid. Selanjutnya pada uji reliabilitas, lima butir pertanyaan juga 

dikatakan reliabel yaitu sebesar 0,787. 

 Variabel Y Keputusan Pembelian memiliki empat butir pertanyaan. Setelah 

dilakukan uji validitas pada variabel ini, dinyatakan bahwa semua pertanyaan valid. 

 
61 Miftahul Janna, 2016, “Pengaruh Iklan Aqua Terhadap Keputusan Membeli Masyarakat di 

Kompleks BTN Tritura – Antang Kota Makassar (Studi Iklan Televisi) Skripsi : Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hal 64. 
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Diteruskan dengan uji reliabilitas yang menunjukan hasil 0,919 dengan kata lain, 

seluruh pertanyaan dinyatakan reliabel. 

 Selanjutnya dilakukan uji normalitas yang berguna untuk mengetahui 

apakah seluruh data berdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas melalui 

Kolmogorov Smirnov, dikatakan bahwa sebaran data yang ada dapat diterima 

normalitasnya dengan menunjukan sebesar 0,182. Hal ini juga didukung dengan 

hasil uji normalitas melalui P-P Plot yang menunjukan sebaran data berada pada 

garis lurus yang berarti normal. 

 Setelah melewati uji normalitas, selanjutnya dilakukan uji korelasi yang 

bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel X Iklan Shopee 

Cash on Delivery terhadap variabel Y Keputusan Pembelian. Menurut hasil yang 

ditunjukan, terdapat korelasi sebesar 0,747. Hal ini berarti terdapat hubungan 

yang positif antara kedua variabel tersebut. 

 Selanjutnya pada uji regresi linier sederhana, diperoleh persamaan yaitu 

Y=0,550 + 0,774X. Maka koefisien regresi linier sederhana bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X Iklan Shopee Cash on 

Delivery terhadap variabel Y Keputusan Pembelian adalah positif.  

 Pada uji T, menunjukan bahwa koefisien t hitung = 11,130 dengan t tabel = 

1,987. Berdasarkan keputusan koefisien uji T, apabila t hitung > t tabel maka 

terdapat pengaruh dan Ha diterima. Oleh karena itu, Iklan Shopee Cash on 

Delivery berpengaruh signifikan  terhadap Keputusan Pembelian. 

 Iklan membuat konsumen mengetahui akan adanya terobosan – terobosan 

terbaru yang disediakan oleh pelaku bisnis  e-commerce khususnya Shopee. 
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Mengingat yang sudah disebutkan pada latar belakang bahwa iklan memiliki daya 

jangkauan yang luas. Informasi yang terkandung dalam iklan dikemas secara kreatif 

dan menarik akan mudah diingat dan dimengerti oleh para konsumen. Setelah 

konsumen mengingat dan mengerti akan adanya informasi terobosan terbaru, maka 

akan timbul hal yang membuat mereka untuk melakukan keputusan pembelian. 

 Berdasarkan pembahasan diatas, maka iklan Shopee Cash on Delivery 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di Kota Semarang. Namun 

disisi lain, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak Shopee terkait 

pemilihan model iklan sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian yang 

lebih tinggi.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


