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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh dari harga, gaya hidup, kepraktisan, media informasi, dan kepercayaan 

terhadap perilaku konsumsi mahasiswa dalam menggunakan layanan E-

Commerce. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh peneliti 

dengan menggunakan google form. Metode analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah analisis multivariate dengan model regresi Partial Least 

Square (PLS) dan alat analisis SmartPLS 3.2.7 . Dari hasil analisis yang telah 

dilakukan, dapat diketahui bahwa harga, gaya hidup, kepraktisan dan 

kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi 

mahasiswa di Kota Malang dalam menggunakan layanan E-Commerce. 

Sedangkan media informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

perilaku konsumsi mahasiswa di Kota Malang dalam menggunakan layanan E-

Commerce.  

 

Kata kunci: Perilaku Konsumsi, Generasi Millennial, E-Commerce 
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ABSTRACT 

 

This study is a quantitative research that have purpose to determine the effect of 

price, lifestyle, convenience, media information and trust towards consumption 

behavior of college student in use of E-commerce services. This study uses the 

primary data that have been obtained by researcher using google form. The 

analysis method in this study was using multivariate analysis with Partial Least 

Square (PLS) regression model and using SmartPLS 3.2.7 as an analytical tool. 

From the result of the analysis has been done, it can be seen that price, lifestyle, 

convenience, and trust has positive and significant effect towards consumption 

behavior of college students in Malang City in use of E-Commerce services. 

However, media information has a negative and insignificant effects towards 

consumption behavior of college student in Malang City in use of E-Commerce 

services. 

 

Keywords: Consumption Behavior, Millennial Generation, E-Commerce 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman yang serba modern ini, berbagai kemajuan dalam bidang 

teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat kita lihat 

pada semakin canggihnya teknologi yang ada pada berbagai sarana dan 

prasarana di berbagai negara. Tidak terkecuali di negara kita sendiri. Dapat kita 

lihat jika perkembangan teknologi berhasil membawa kehidupan manusia 

menjadi semakin berkembang (Sidharta & Suzanto, 2015). Kegiatan-kegiatan 

yang dulunya terasa agak berat, sekarang dapat dilakukan dengan mudah hanya 

dengan menekan tombol-tombol maupun layar sentuh sekalipun. Kemudahan 

yang didapat saat ini tak luput dari adanya internet. Dengan adanya internet ini, 

berbagai hal dapat dilakukan lebih mudah secara online.  

Berkembangnya teknologi berbasis online ini tidak lepas dari diawalinya 

penemuan komputer oleh armada militer Amerika pada saat perang dunia kedua. 

Dilanjutkan dengan ditemukannya internet yang merupakan kelebihan tersendiri 

dari berkembangnya fitur-fitur dari komputer seiring dengan perkembangan 

zaman. Internet ini sendiri juga diciptakan dari hasil modifikasi pada bidang 

informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan fungsi yang ada pada 

computer (Gupta, 2015). Seiring berkembangnya waktu internet semakin 

berkembang tidak hanya pada bidang komunikasi, tetapi hampir menyentuh 

semua kegiatan manusia saat ini bisa dilakukan dengan instan dan real-time 

meskipun berada pada jarak yang sangat jauh sekalipun. Dampak positif dari 

perkembangan teknologi tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh 
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umat manusia, tidak terkecuali generasi millennial. Generasi millennial inilah 

yang menjadikan pembeda penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Generasi millennial menurut The EgoTech Report (2016) 

merupakan golongan manusia yang lahir antara tahun 1981 hingga tahun 1998. 

Hal ini dianggap sesuai dengan keadaan di Amerika yang menganggap orang 

yang berada pada kisaran usia tersebut sangat aktif dalam kegiatan ekonomi. 

Sedangkan menurut penulis Elwood Carlson di dalam bukunya The Lucky Few: 

Beetwen the Greatest Generation and the Baby Boom (2008), mendefinisikan 

bahwa millennial lahir diantara tahun 1983 hingga tahun 2001. Hal ini didasarkan 

pada lonjakan kelahiran setelah tahun 1983 dan berakhir dengan perubahan 

politik dan sosial yang terjadi setelah serangan teroris yang dikenal dengan 

tragedy 11 September. Ahli demografi William Straus dan Neil Howe 

mendefinisikan Millennial adalah kelompok manusia yang lahir antara tahun 

1982-2004. Howe menjelaskan bahwa garis pemisah Generasi Millennial dengan 

Generasi Z tidak dapat ditentukan secara pasti hingga generasi itu mencapai 

umur yang cukup dewasa. 

Generasi millennial dapat mudah dikenali dari beberapa kebiasaannya 

yang memiliki perbedaan dengan generasi-generasi lainnya. Salah satu yang 

paling mencolok adalah sebagian besar dari generasi millennial yang suka 

melakukan travelling. Para generasi millennial lebih suka melakukan 

konsumsinya terhadap hal-hal yang memberikan kesenangan seperti travelling. 

Untuk melengkapi kegiatan travelling tersebut, otomatis mereka akan membeli 

perlengkapan travelling. Selain itu generasi millennial juga suka membelanjakan 

uangnya untuk membeli perlengkapan seperti fashion dan aksesoris. Setelah 

adanya e-commerce yang menawarkan sensasi belanja hanya melalui gadget. 

Hal ini akan menimbulkan minat pada generasi millennial untuk melakukan 
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pembelian menggunakan layanan dari e-commerce. Sehingga generasi 

millennial tersebut akan meluangkan waktunya untuk membeli ataupun sekedar 

melihat-lihat produk yang ditawarkan pada e-commerce. Hal ini didukung dengan 

semakin menjamurnya generasi millennial yang kecanduan gadget. 

Penyebabnya adalah semakin beragamnya fitur-fitur yang semakin canggih 

dalam dunia perdagangan seperti e-commerce itu sendiri. Hal ini dapat dilihat 

dari Grafik 1.1 yang menggambarkan tentang aktivitas online yang dilakukan 

oleh masyarakat di Indonesia berdasarkan alat atau benda yang digunakannya 

untuk melakukan aktivitas menggunakan internet secara online. Berikut ini 

adalah 

Gambar 1.1 Aktivitas Online Masyarakat di Indonesia 

 

Sumber: Nielsen Indonesia, 2017 

Dari data di atas, maka dapat diketahui jika benda yang paling sering digunakan 

oleh masyarakat di Indonesia adalah Smartphone di waktu apapun. Jika 
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dibandingkan dengan devices lainnya, maka dapat dilihat jika Smartphone 

memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam penggunaannya oleh 

masyarakat di Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat cenderung 

lebih sering menggunakan smartphone dalam melakukan aktivitas online dengan 

internet pada berbagai waktu.  

Perkembangan internet sendiri saat ini terbilang cukup pesat. Berbagai 

inovasi berhasil diciptakan hampir setiap saat. Tidak terkecuali pada kegiatan 

yang sangat sering dilakukan oleh manusia, yaitu jual-beli. Dahulu, manusia 

harus berada pada tempat yang sama jika hendak melakukan kegiatan transaksi. 

Namun, dengan adanya kemajuan teknologi, maka kegiatan jual beli saat ini 

tidak perlu susah payah harus ke pasar ataupun tempat perbelanjaan jika ingin 

membeli barang ataupun jasa. Dengan adanya internet kegiatan transaksi dapat 

dilakukan secara online meskipun dipisahkan jarak yang sangat jauh.  

Baru-baru ini pada sektor bisnis telah mengalami perkembangan yang 

dapat memudahkan para konsumennya untuk melakukan pembelian secara 

online yang biasa kita kenal dengan E-Commerce. Awal dari berkembangnya E-

Commerce ini dimulai pada akhir tahun 1990-an yaitu dimana istilah E-

Commerce mulai dikenalkan secara internasional. Layanan E-Commerce ini 

berawal dari banyaknya online shop yang biasa menjajakan barang 

dagangannya melalui media sosial. Tetapi online shop ini seperti tidak memiliki 

tempat sendiri untuk membuka lapaknya, sehingga dengan adanya E-Commerce 

ini penjual-penjual kecil maupun perusahaan yang besar sekalipun dapat 

membuat website resmi dari usahanya agar dapat diperjualbelikan secara online 

melalui internet. Pada tahun 2017, terdapat 5 Peringkat Teratas E-Commerce 

Terbaik di Indonesia yang dapat dilihat dari data berikut ini. 
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Tabel 1.1 Peringkat 5 Teratas E-Commerce Terbaik di Indonesia 

E-Commerce Visitors January 2017 Visitors June 2017 % change 

Lazada 13,256 21,235 +60% 

Blibli 7,527 15,556 +107% 

Matahari Mall 4,165 12,520 +201% 

Zalora 5,101 9,052 +77% 

JD.id 2,354 5,532 +135% 
Sumber: Ilmuone, 2017 

Dari data tersebut maka dapat diketahui jika lima e-commerce terbaik di 

Indonesia memiliki jumlah pengunjung situs yang berbeda-beda. Di posisi 

pertama diduduki oleh Lazada dengan 13,256 pengunjung pada bulan januari 

2017. Kemudian mengalami peningkatan jumlah pengunjung pada bulan juni 

2017 yang cukup signifikan sebesar 21,235 pengunjung. Sehingga peningkatan 

pengunjung dari bulan januari hingga bulan juni sebesar 60 persen. 

Di lingkungan mahasiswa, bisnis E-Commerce sudah pasti terdengar 

sangat familiar. Hal ini dikarenakan masa-masa menjadi mahasiswa adalah 

masa yang sangat membutuhkan informasi. Selain itu di lingkungan mahasiswa, 

juga dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dalam berbagai 

bidang. Kita ambil contoh adalah gaya berbusana atau yang sering dikenal 

dengan istilah fashion. Gaya berbusana sangat diperhatikan oleh para 

mahasiswa agar bisa mengimbangi perkembangan zaman bahkan sangat 

mendetail. Hal ini membuat produk fashion menjadi produk yang paling banyak 

diminati dan paling sering dibeli oleh mahasiswa sebagai generasi millennial 

yang dapat dilihat dari data berikut ini. 

Tabel 1.2 Klasifikasi Produk yang Dibeli Konsumen 

Klasifikasi Produk yang dibeli Persentase 

Fashion dan Aksesoris 37,6% 

Handphone, Gadget dan Aksesoris 12,2% 

Elektronik 7,9% 

Alat-alat Olahraga 7.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Klasifikasi Produk yang dibeli Persentase 

Tekstil dan Pakaian Jadi 6,9% 

Kulit, Tas dan Sepatu 5,8% 

Barang Keperluan Rumah Tangga 5,7% 

Alat-alat Kesehatan 3,4% 

Barang Kerajinan 2,6% 

Alat Listrik 2,0% 

Alat-alat Industri 1,8% 

Komputer dan Perlengkapannya 1,4% 

Produk Kesehatan 1,3% 

Kendaraan dan perlengkapannya 1,2% 

Mainan anak-anak 1,0% 

Properti 0,9% 

Alumunium dan Besi Baja 0,5% 

Kayu dan Furniture 0,3% 

Bahan Bangunan 0,2% 

Metalurgi dan Pekerjaan Logam 0,1% 
Sumber: Ditjen Aplikasi Informatika, 2017 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa produk yang paling sering dibeli oleh 

masyarakat di Indonesia adalah produk-produk Fashion dan Aksesoris. Pada 

data tersebut produk Fashion dan Aksesoris memiliki persentase sebesar 37,6%. 

Persentase ini sangat berbeda dengan produk-produk lainnya yang hanya 

beberapa persen saja. 

Dari data-data tersebut dapat diketahui jika e-commerce di Indonesia 

telah mengalami perkembangan di kalangan masyarakat, khususnya para 

generasi millennial. Hal tersebut sangat didukung dengan semakin 

berkembangnya teknologi dari tahun ke tahun. Perkembangan teknologi itu 

sendiri semakin menjalar ke berbagai bidang, tidak terkecuali di dunia 

perdagangan. Bisa jadi dengan banyaknya layanan E-Commerce ini dapat 

mempengaruhi konsumsi mahasiswa, tergantung dari bagaimana para generasi 

millennial khususnya mahasiswa itu dalam menanggapinya. Untuk itulah 

penelitian ini dibuat sedemikian rupa agar dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang 

akan menjadi fokus utama dari penelitian ini, antara lain : 

1. Apakah Harga berpengaruh terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa ? 

2. Apakah Gaya Hidup berpengaruh terhadap Perilaku Konsumsi 

Mahasiswa ? 

3. Apakah Kepraktisan berpengaruh terhadap Perilaku Konsumsi 

Mahasiswa ? 

4. Apakah Media Informasi berpengaruh terhadap Perilaku Konsumsi 

Mahasiswa ? 

5. Apakah Kepercayaan berpengaruh terhadap Perilaku Konsumsi 

Mahasiswa ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, antara 

lain sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Harga terhadap Perilaku Konsumsi 

mahasiswa dalam penggunaan E-Commerce. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumsi 

mahasiswa dalam penggunaan E-Commerce. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Kepraktisan terhadap Perilaku Konsumsi 

mahasiswa dalam penggunaan E-Commerce. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Media Informasi terhadap Perilaku 

Konsumsi mahasiswa dalam penggunaan E-Commerce. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Kepercayaan terhadap Perilaku Konsumsi 

mahasiswa dalam penggunaan E-Commerce. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara 

lain : 

1. Sebagai bahan acuan penelitian di masa depan. 

2. Memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara pandang para 

generasi millennial di Indonesia khususnya Kota Malang dalam 

penggunaan e-commerce. 

3. Mengetahui beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh untuk 

melakukan konsumsi dengan layanan e-commerce yang dilakukan oleh 

generasi millennial. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

 Landasan teori diperlukan untuk memperjelas deskripsi secara teoritis 

mengenai variabel dan obyek penelitian, sehingga teori yang digunakan sebagai 

landasan penelitian dapat memberikan hasil penelitian yang baik dan benar. 

2.1.1 Teori Konsumsi 

Perilaku konsumsi menurut Case and Fair (2007) adalah kegiatan untuk 

mengalokasikan pendapatan untuk memaksimalkan utilitas. Perilaku konsumsi 

dari suatu individu pasti akan berbeda dengan individu lainnya, tergantung dari 

pendapatan dan kekayaan yang dimilikinya. Jika pendapatan yang dimiliki suatu 

individu itu tinggi, maka konsumsinya juga akan tinggi, sedangkan jika 

pendapatan yang dimiliki oleh suatu individu rendah, maka konsumsinya juga 

akan rendah. Sehingga dapat diketahui bahwa perilaku konsumsi dapat 

didefinisikan sebagai kegiatan untuk melakukan pengeluaran atau menukar 

kekayaan yang dimiliki oleh suatu individu demi mendapatkan barang atau jasa 

yang dibutuhkannya.  

Teori konsumsi menurut James Dusenberry dalam bukunya yang berjudul 

“Income, Saving and The Theory of Consumer Behavior” pada tahun 1949 

mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi suatu orang atau masyarakat 

ditentukan terutama oleh tingginya pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. 

Jika pendapatan berkurang, maka konsumen tidak akan banyak melakukan 

pengeluaran  untuk  konsumsi.  Untuk  mempertahankan  tingkat konsumsi yang  
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tinggi, terpaksa mengurangi besarnya saving. Apabila pendapatan bertambah 

maka konsumsi mereka juga akan bertambah, tetapi bertambahnya tidak terlalu 

besar. Sedangkan saving akan bertambah besar dengan pesatnya. Dalam 

teorinya, Dusenberry menggunakan dua asumsi yaitu : 

1. Interdependen yaitu besarnya konsumsi seorang individu dapat 

dipengaruhi oleh besarnya konsumsi orang lain. Artinya pengeluaran 

konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan 

oleh lingkungan dan orang di sekitarnya. Jika individu yang awalnya 

memiliki tingkat pengeluaran konsumsi yang sederhana, kemudian tinggal 

di  lingkungan  masyarakat  yang  memiliki  tingkat pengeluaran konsumsi  

yang tinggi, maka hal tersebut dapat mempengaruhi gaya hidup dan 

tingkat konsumsi individu tersebut yang pada awalnya memiliki tingkat 

konsumsi yang rendah dapat berubah menjadi tingkat konsumsi yang 

tinggi. 

2. Irreversibel yaitu tingkat pengeluaran konsumsi suatu individu sesuai 

dengan jumlah pendapatan yang dimilikinya. Artinya pola pengeluaran 

seorang pada saat penghasilannya tinggi akan berbeda dengan pola 

pengeluaran pada saat penghasilannya rendah ataupun mengalami 

penurunan. Jika suatu individu memiliki pendapatan yang tinggi, maka 

tingkat pengeluran konsumsinya juga akan tinggi. Sedangkan, jika suatu 

individu mengalami penurunan pada pendapatannya, maka tingkat 

pengeluaran konsumsinya juga akan menjadi rendah dan menurun. 

2.1.2 Teori Preferensi Konsumen 

Teori Preferensi Konsumen dapat didefinisikan sebagai teori yang 

menggambarkan tentang sudut pandang konsumen dalam menyatakan apa yang 
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diinginkannya dari beberapa pilihan yang tersedia. Menurut Case and Fair (2007) 

perubahan preferensi konsumen bisa memanifestasikan dirinya dalam perilaku 

pasar. Perubahan harga dari satu barang dapat mengubah kendala atau batasan 

pilihan dari masing-masing individu, sehingga akan mengubah seluruh alokasi 

dari pendapatannya. Logika tentang preferensi dari konsumen tidak mungkin 

dapat diukur utilitasnya secara tepat. Hal ini dikarenakan setiap individu atau 

konsumen selalu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, 

sehingga akan sulit untuk memperkirakan pilihannya. Diasumsikan bahwa 

konsumen dapat mengambil satu pilihan diantara dua pilihan yang ditawarkan 

kepada mereka (Nicholson, 2002). 

2.1.3 Digital Economy 

 Digital economy atau yang juga disebut dengan ekonomi digital 

merupakan bentuk dari perkembangan teknologi di bidang ekonomi (Fuentes & 

Svingstedt, 2017). Contoh nyata dari digital economy yang sedang berkembang 

saat ini adalah semakin menjamurnya Fin-tech yang semakin bervariasi. Banyak 

perusahaan e-commerce yang mulai memunculkan produk-produk Fin-tech yang 

memiliki keunggulan masing-masing demi dapat bersaing dengan perusahaan e-

commerce lainnya. 

 Salah satu bentuk keunggulan dari Fin-tech yang merupakan produk dari 

digital economy adalah pembayaran maupun transaksi dapat dilakukan secara 

online.  Dengan cara seperti ini tentunya memiliki keuntungan yang dapat 

dirasakan oleh berbagai pihak. Keuntungan bagi pihak yang melakukan transaksi 

adalah mereka tidak perlu bertatap muka secara langsung jika sedang 

melakukan transaksi, karena transaksi bisa dilakukan secara online asalkan 

perangkat yang digunakan untuk bertransaksi harus terkoneksi dengan internet 
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(Fuentes & Svingstedt, 2017). Keuntungan bagi lembaga keuangan adalah 

jumlah uang beredar yang diakibatkan oleh transaksi bisa dikurangi. Dengan 

begini, inflasi dapat dikendalikan dengan lebih mudah, karena uang yang beredar 

di masyarakat semakin lama semakin berkurang. 

2.1.4 E-Commerce 

 Belanja secara online merupakan cara berbelanja yang saat ini sedang 

marak digunakan dalam transaksi jual beli di kalangan (Fuentes & Svingstedt, 

2017). Tidak terkecuali di kalangan para generasi millennial. Perilaku belanja 

secara online ini semakin lama semakin sering dilakukan oleh para generasi 

millennial. Hal ini dikarenakan akhir-akhir ini sedang booming tentang banyaknya 

perdagangan elektronik yang biasa disebut dengan E-Commerce. E-Commerce 

ini merupakan bentuk perdagangan yang dapat melakukan transaksi jual beli 

secara realtime yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, dan tanpa 

mengenal batas apapun asalkan gadget kita sedang terkoneksi dengan internet 

(Zhou, 2007). Sehingga, para pembeli tidak perlu susah payah untuk datang ke 

toko untuk melihat dan membeli barang ataupun jasa yang pembeli inginkan. 

Karena hanya dengan melihat barang yang diinginkan melalui internet kemudian 

pembeli dapat langsung memesan barang yang sesuai pilihan dan mentransfer 

uang sesuai harga yang disepakati, kemudian hanya tinggal menunggu barang 

tadi dikirim oleh pihak penjual sampai ke alamat yang dituju (Zhou. 2007). 

 Saat ini, website e-commerce di Indonesia sudah mulai berkembang dan 

diikuti dengan meningkatnya perilaku konsumen dalam melakukan proses 

konsumsi, baik itu secara online maupun offline (Fuentes & Svingstedt, 2017). 

Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya website e-commerce di Indonesia 

yang sedang gencar-gencarnya melakukan promosi dengan cara yang berbeda-

beda. Promosi tersebut dapat kita lihat dari berbagai media yang biasa kita lihat 
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sehari-hari. Yaitu seperti iklan di tv, radio, surat kabar dan tidak terkecuali di 

berbagai social media yang saat ini sedang booming di kalangan masyarakat, 

terutama generasi millennial. Hal inilah yang membuat eksistensi dari E-

commerce di Indonesia tidak pernah padam, bahkan akan semakin berkembang 

dari waktu ke waktu. 

2.1.5 Startup 

 Beberapa tahun terakhir ini, muncul salah satu bisnis yang sering menjadi 

topik hangat di berbagai media informasi. Bisnis tersebut biasa dikenal dengan 

bisnis startup (Hasan, 2013) . Bisnis startup merupakan bisnis yang saat ini 

dianggap sebagai salah satu bisnis yang menjanjikan. Hal ini tentunya tidak 

lepas dari semakin berkembangnya peradaban manusia, terutama di bidang 

teknologi. Hal ini jugalah yang kemudian memicu para pengguna teknologi untuk 

dapat mengambil keuntungan dari perkembangan teknologi itu sendiri, sehingga 

bisnis startup bisa muncul pada zaman serba modern ini (Hasan, 2013). 

 Pada awalnya bisnis startup ini sudah dipopulerkan sejak dulu di Negara-

negara maju. Tetapi eksistensinya di Indonesia baru mulai diketahuhi beberapa 

tahun terakhir ini.  Namun, dibalik semua itu, terdapat fakta yang jarang 

diketahui. Fakta tersebut adalah bahwa sebagian besar pendiri startup saat ini 

yang masih berusia muda (Fuentes & Svingstedt, 2017). Di Indonesia sendiri 

tidak jarang ditemui perusahaan startup yang didirikan oleh pengusaha-

pengusaha muda dan juga generasi millennial itu sendiri. Mereka berlomba-

lomba mendirikan perusahaan startup yang baik dan berkualitas, demi 

mendapatkan keuntungan yang banyak. Sehingga saat ini banyak ditemui 

wirausahawan muda yang sedang naik daun dan sukses akibat dari 

kepiawaiannya dalam mengembangkan bisnis startup yang dirintisnya bersama 
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rekan-rekannya. Hal ini tentunya memiliki pengaruh yang positif terhadap 

perkembangan perkembangan e-commerce di Indonesia. 

2.1.6 Social Media Promotion 

 Generasi milllennial dianggap sebagai generasi yang selalu haus akan 

rasa ingin tahu. Rasa keingintahuan tersebut berbanding lurus dengan 

berkembangnya teknologi di era globalisasi ini. Di era globalisasi ini, batas-batas 

antar individu dan bahkan antar Negara sudah sepenuhnya dihilangkan, 

sehingga semua kalangan masyarakat dapat saling berbagi informasi meskipun 

dari jarak yang sangat jauh. Hal inilah yang menjadi awal mula dari lahirnya 

Social Media (Hajli, 2013). Di zaman serba modern seperti saat ini, social media 

menjadi konsumsi yang seakan selalu dibutuhkan oleh masyarakat, terutama 

generasi millennial. Generasi Millennial adalah para individu yang memilik 

kisaran umur antara 20 hingga 34 tahun jika dihitung pada tahun 2017 ini. 

Seperti yang kita ketahui, bahwa sebagian pengguna social media adalah para 

remaja dan juga para generasi millennial itu sendiri (Stoica, 2014). Hal ini 

tentunya membuat para pemilik situs dan perusahaan E-Commerce melihat 

potensi yang besar pada social media, sehingga mereka semakin gencar dalam 

melakukan promosi melalui social media yang biasa disebut dengan Social 

Media Promotion. Melalui Social Media Promotion ini, para pemilik perusahaan -

E-Commerce dapat meningkatkan penjualan dengan lebih mudah. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menelaah pustaka yang berasal 

dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut ini telah 

diambil beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini. Penelitian terdahulu ini diambil dari beberapa jurnal dan thesis 
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yang telah dilakukan sebelumnya dan telah diakui, sehingga dapat memberikan 

referensi dalam mendukung penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu 

tersebut telah diringkas menjadi paragraph, sehingga dapat memudahkan dalam 

memahaminya. 

Menurut Sohn (2017) pada penelitian yang berjudul A contextual 

perpective on consumer’s perceived usefulness: The case of mobile online 

shopping dengan variabel dependen Usefulness perception of mobile online 

stores for Purchasing (Y1) dan Usefulness perception of mobile online stores for 

Information Search (Y2) dan variabel independen Technical Quality (TQ), 

Information Quality (IQ), Aesthetic Quality (AQ), Security Quality (SQ) dengan 

metode yang digunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) mendapatkan hasil 

bahwa variabel Aesthetic Quality AQ dan Information Quality IQ berpengaruh 

positif terhadap variabel dependen Usefulness perception of mobile online stores 

for Information Search (Y2) dan variabel Security Quality (SQ) berpengaruh 

terhadap Usefulness perception of mobile online stores for Purchasing (Y1). 

Dari penelitian Díaz, Gómez, & Molina (2017) yang berjudul A comparison 

of online and offline consumer behavior: An empirical study on a cinema 

shopping context dengan variabel dependen Consumers who buy tickets online 

(Y1) dan Consumers who buy tickets at box office (Y2) dan variable independen 

Current Life(CL), Education(ED), Social Action(SA), Home(HO), Values(VL), 

Sport(SP), Vacations(VC), Hobbies(HB), Nature(NA), Lifestyles(SP), 

Behaviour,(BH) Intent(IN) menggunakan metode Partial Least Square (PLS) 

membuktikan bahwa variabel Values (VL) dan Behaviour (BH) berpengaruh 

terhadap variabel Consumers who buy tickets online (Y1), teetapi variabel yang 

berpengaruh cukup tinggi terhadap Y1 dan Y2 adalah variabel Sport (SP) dan 

Vacations (VC). 
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 Hajli (2013) dalam penelitiannya yang berjudul A study of the impact of 

social media on consumers dengan variabel Intention to buy (Y1) Perceived 

usefulness (Y2) Social media (Y3) Trust (Y4) dengan metode Partial Least 

Square (PLS) dapat disimpulkan jika masing-masing variabel pada penelitian ini 

memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda dalam mempengaruhi variabel 

lainnya. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa variabel Social Media (Y3) memiliki 

pengaruh yang positif terhadap variabel Trust(Y4), dan variabel Trust(Y4) 

berpengaruh positif terhadap variabel Intention to buy(Y1) dan Perceived 

usefulness(Y2), serta variabel Perceived Usefulness (Y2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel Intention to buy(Y1).  

 Menurut Mo, Li, & Fan (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Effect of 

Online Reviews on Consumer Purchase Behavior dengan variabel dependen 

Consumer Buying Behavior (Y) dan variabel independen Positive Review (X1) 

Moderate Review (X2) Negative Review (X3) Description star rating(X4) Service 

star rating (X5) Logistics star rating (X6) Additional Review (X7) Picture Review 

(X8) Cumulative Review (X9) dengan metode regresi menyimpulkan bahwa 

variabel X1, X4, X5, X6, X7, dan X8 memiliki pengaruh positif terhadap variabel 

Consumer Buying Behavior (Y) 

 Pada penelitian Kannaiah (2015) dengan judul Consumers’ Perception on 

Online Shopping dengan variabel dependen Consumer Perception on Online 

Shopping (Y) dan variabel independen Delivery Time (X1)Reputation of The 

Company (X2)Guarantees and Warrantees(X3)Privacy of The Information 

(X4)Nice descriptions of goods (X5)Security (X6)Prices (X7) dengan metode 

kualitatif menjelaskan bahwa urutan variabel yang paling berpengaruh terhadap 

variabel Y jika diurutkan dari yang teratas adalah variabel X7, X6, X3, X1, X2, X4, 

dan yang memiliki pengaruh paling sedikit adalah X5. 
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 Qinghe, Wenyuan, & Kaiming (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

The online shopping change the retail business model: A survey of the people 

use online shopping in China dengan variabel dependen Customers purchasing 

intention towards online shopping (Y) dan variabel independen Convenience (X1) 

Website Design/Feature (X2)Time Saving (X3)Security (X4) dengan metode 

regresi dapat diketahui bahwa variabel X1 dan X2 merupakan variabel yang 

memiliki pengaruh terbesar dalam mempengaruhi variabel Y. 

 Menurut Hossein, Javadi, Dolatabadi, Nourbakhsh, & Poursaeedi (2012) 

pada penelitiannya yang berjudul An Analysis of Factors Affecting on Online 

Shopping Behavior of Consumers dengan variabel dependen Attitude(Y1)Online 

Shopping Behavior(Y2 dan variabel independen Financial Risks(X1), Product 

Risks(X2), Convenience Risk(X3), Non-delivery risk(X4),Return policy(X5), 

Infrastructural variables(X6),Attitude(X7),Subjective Norms(X8),Domain Spesific 

Innovativeness (X9), Perceived Behavioral Control(X10) dengan metode regresi 

membuktikan bahwa variabel X2, X3, X5, X6, dan X10 tidak berpengaruh 

terhadap variabel Y1 dan Y2 Sedangkan variabel lainnya berpengaruh positif 

terhadap variabel Y1 dan Y2. 

 Pada penelitian Sultan & Udin (2011) yang berjudul Consumers’ Attitude 

towards Online Shopping (Factors influencing Gotland consumers to shop online) 

menggunakan variabel dependen yaitu Consumer’s Attitude towards Online 

Shopping (Y) dan variabel independen Convenience (X1), Time Saving (X2), 

Website design/Features (X3), dan Security (X4) membuktikan jika variabel-

variabel independen seperti Convenience (X1) dan Website design/Features (X3) 

berpengaruh positif terhadap variabel dependen Consumer’s Attitude towards 

Online Shopping (Y). 
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 Menurut Mathew (2015) pada penelitiannya yang berjudul A Study on 

Changing Trends in Online Shopping of Indian Consumers in Apparel Segment 

dengan variabel Online Shopping Trends (Y1), Youth(Y2), Income(Y3), Spending 

for Online(Y4) Online Shopping Intention for Apparel(Y5) dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara variabel Youth(Y2) dan Online 

Shopping Trends(Y1), selain itu, pada penelitian ini juga terdapat hubungan 

antara variabel Income(Y3) dan Spending for Online(Y4), serta juga terdapat 

hubungan antara variabel Online Shopping Trends(Y1) dan variabel Online 

Shopping Intention for Apparel (Y5). 

Agar lebih mudah, penelitian terdahulu tersebut dibuat menjadi matriks 

agar dapat dikategorikan pada setiap bagiannya. Bagian-bagian tersebut terdiri 

dari nama peneliti, judul penelitian, variabel penelitian, metode, dan kesimpulan 

umum. Matrix Literature Review yang digunakan sebagai landasan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Matrix Literature Review 

Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Metode Kesimpulan 
Umum 

Stefanie 
Sohn (2017) 

A contextual 
perpective 
on 
consumer’s 
perceived 
usefulness: 
The case of 
mobile online 
shopping 

Variabel 
Dependen : 
Usefulness 
perception of 
mobile online 
stores for 
Purchasing (Y1) 
Usefulness 
perception of 
mobile online 
stores for 
Information 
Search (Y2) 
 
Variabel 
Independen : 
Technical 
Quality (TQ) 
Information 

Kuantitatif: 
Confirmatory 
Factor 
Analysis 
(CFA), 
Structural 
Equation 
Modeling 
(SEM) 

Dari peneltian 
tersebut 
berhasil 
dibuktikan 
bahwa variabel 
AQ dan IQ 
berpengaruh 
positif terhadap 
Usefulness 
perception of 
mobile online 
stores for 
Information 
Search (Y2) 

dan variabel 
SQ 
berpengaruh 
terhadap 
Usefulness 
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Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Metode Kesimpulan 
Umum 

Quality (IQ) 
Aesthetic 
Quality (AQ) 
Security Quality 
(SQ) 

perception of 
mobile online 
stores for 
Purchasing 

(Y1) 

Asuncion 
Diaz, Mar 
Gomez, 
Arturo 
Molina 
(2017) 

A 
comparison 
of online and 
offline 
consumer 
behavior: An 
empirical 
study on a 
cinema 
shopping 
context 

Variabel 
Dependen : 
Consumers 
who buy tickets 
online (Y1) 
Consumers 
who buy tickets 
at box office 
(Y2) 
 
Variabel 
Independen: 
Current 
Life(CL), 
Education(ED), 
Social 
Action(SA), 
Home(HO), 
Values(VL), 
Sport(SP), 
Vacations(VC), 
Hobbies(HB), 
Nature(NA), 
Lifestyles(SP), 
Behaviour,(BH) 
Intent(IN) 

Penelitian 
Kuantitatif: 
Partial Least 
Square (PLS) 

Dari penelitian 
ini dapat 
disimpulkan 
bahwa variabel 
VL dan BH 
berpengaruh 
terhadap 
variabel Y1, 
variabel yang 
berpengaruh 
cukup tinggi 
terhadap Y1 
dan Y2 adalah 
variabel SP 
dan VC 

M. Nick Hajli 
(2015) 

A study of 
the impact of 
social media 
on 
consumers 

Variabel : 
Intention to buy 
(Y1) 
Perceived 
usefulness (Y2) 
Social media 
(Y3) 
Trust (Y4) 

Penelitian 
Kuantitatif: 
Partial Least 
Square (PLS) 

Pada penelitian 
ini dijelaskan 
bahwa variabel 
Social Media 
(Y3) memiliki 

pengaruh yang 
positif terhadap 
variabel 
Trust(Y4), dan 
variabel 
Trust(Y4) 
berpengaruh 
positif terhadap 
variabel 
Intention to 
buy(Y1) dan 
Perceived 
usefulness(Y2), 

serta variabel 
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Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Metode Kesimpulan 
Umum 

Perceived 
Usefulness 
(Y2) 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap 
variabel 
Intention to 
buy(Y1). 

Zan Mo, 
Yan-Fei Li, 
Peng Fan 
(2015) 

Effect of 
Online 
Reviews on 
Consumer 
Purchase 
Behavior 

Variabel 
Dependen : 
Consumer 
Buying 
Behavior (Y) 
 
Variabel 
Independen : 
Positive Review 
(X1) 
Moderate 
Review (X2) 
Negative 
Review (X3) 
Description star 
rating(X4) 
Service star 
rating (X5) 
Logistics star 
rating (X6) 
Additional 
Review (X7) 
Picture Review 
(X8) 
Cumulative 
Review (X9) 

Penelitian 
Kuantitatif: 
Regresi 

Dari penelitian 
tersebut dapat 
disimpulkan 
bahwa variabel 
X1, X4, X5, X6, 
X7, dan X8 
memiliki 
pengaruh 
positif terhadap 
variabel Y 

Dr. R. 
Shanti, Dr. 
Desti 
Kannaiah 
(2015) 

Consumers’ 
Perception 
on Online 
Shopping 

Variabel 
Dependen : 
Consumer 
Perception on 
Online 
Shopping (Y) 
 
Variabel 
Independen : 
Delivery Time 
(X1) 
Reputation of 
The Company 
(X2) 

Penelitian 
Kualitatif 

Penelitian ini 
menjelaskan 
bahwa urutan 
variabel yang 
paling 
berpengaruh 
terhadap 
variabel Y jika 
diurutkan dari 
yang teratas 
adalah variabel 
X7, X6, X3, X1, 
X2, X4, dan 
yang memiliki 
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Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Metode Kesimpulan 
Umum 

Guarantees and 
Warrantees(X3) 
Privacy of The 
Information (X4) 
Nice 
descriptions of 
goods (X5) 
Security (X6) 
Prices (X7) 

pengaruh 
paling sedikit 
adalah X5 

You Qinghe, 
Chen 
Wenyuan, 
Liu Kaiming 
(2014) 

The online 
shopping 
change the 
retail 
business 
model: A 
survey of the 
people use 
online 
shopping in 
China 

Variabel 
Dependen : 
Customers 
purchasing 
intention 
towards online 
shopping (Y) 
 
Variabel 
Independen : 
Convenience 
(X1) 
Website 
Design/Feature 
(X2) 
Time Saving 
(X3) 
Security (X4) 

Penelitian 
Kuantitatif 

Penelitian ini 
membuktikan 
bahwa variabel 
X1 dan X2 
merupakan 
variabel yang 
memiliki 
pengaruh 
terbesar dalam 
mempengaruhi 
variabel Y 

Mohammad 
Hossein 
Moshref 
Javadi, 
Hossein 
Rezaei 
Dolatabadi, 
Mjtaba 
Nourbaksh, 
Amir 
Poursaeedi, 
Ahmad Reza 
Asadollahi 
(2012) 

An Analysis 
of Factors 
Affecting on 
Online 
Shopping 
Behavior of 
Consumers 

Variabel 
Dependen : 
Attitude(Y1) 
Online 
Shopping 
Behavior(Y2) 
 
Variabel 
Independen : 
Financial 
Risks(X1), 
Product 
Risks(X2), 
Convenience 
Risk(X3), Non-
delivery 
risk(X4), 
Return 
policy(X5), 
Infrastructural 
variables(X6), 
Attitude(X7), 
Subjective 

Penelitian 
Kuantitatif: 
Regresi 

Dari penelitian 
ini dapat 
diketahui jika 
variabel X2, 
X3, X5, X6, 
dan X10 tidak 
berpengaruh 
terhadap 
variabel Y1 dan 
Y2 Sedangkan 
variabel lainnya 
berpengaruh 
positif terhadap 
variabel 
Dependen 
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Nama 
Peneliti 

Judul 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Metode Kesimpulan 
Umum 

Norms(X8), 
Domain 
Spesific 
Innovativeness 
(X9),  
Perceived 
Behavioral 
Control(X10) 

Muhammad 
Umar Sultan, 
MD Nasir 
Udin (2011) 

Consumers’ 
Attitude 
towards 
Online 
Shopping 
(Factors 
influencing 
Gotland 
consumers 
to shop 
online) 
 

Variabel 
Dependen: 
Consumer’s 
Attitude towards 
Online 
Shopping (Y) 
Variabel 
Independen : 
Convenience 
(X1) 
Time Saving 
(X2) 
Website 
design/Features 
(X3) 
Security (X4) 

Mixed 
Method : 
Penelitian 
Kualitatif dan 
Kuantitatif 

Dari penelitian 
tersebut dapat 
disimpulkan 
bahwa variabel 
X1 dan X3 
berpengaruh 
positif terhadap 
variabel Y  

Binoy 
Mathew 
(2015) 

A Study on 
Changing 
Trends in 
Online 
Shopping of 
Indian 
Consumers 
in Apparel 
Segment 

Online 
Shopping 
Trends (Y1), 
Youth(Y2), 
Income(Y3), 
Spending for 
Online(Y4) 
Online 
Shopping 
Intention for 
Apparel(Y5) 

Penelitian 
Kuantitatif: 
Regresi 

Dari penelitian 
tersebut dapat 
disimpulkan 
bahwa terdapat 
hubungan 
antara variabel 
Y2 dan Y1, dan 
terdapat 
hubungan 
antara variabel 
Y3 dan Y4, 
serta terdapat 
hubungan 
antara variabel 
Y1 dan Y5 

Sumber: Penulis, 2017 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan penelitian terdahulu dan pembahasan teori yang telah 

dirumuskan, maka kerangka berpikir peneliti digambarkan dalam bentuk 

sederhana sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2017 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam penelitian yang masih 

akan dibuktikan kebenarannya. Untuk melakukan pengujian hipotesis, adapun 

tahapan yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan T table 

Dengan α = 5%, dan df = infinity, maka T tabel sebesar 1,96. 

 

b. Kriteria pengujian  

 

Ho diterima & Hi ditolak apabila T statistics < T table  

 

Hi diterima & Ho ditolak apabila T statistics > T table  

 

Ho diterima & Hi ditolak apabila nilai probabilitas < 0.05 

 

Hi diterima & Ho ditolak apabila nilai probabilitas > 0.05 

 

c. Perumusan hipotesis : 

 

1. Ho : Diduga variabel Harga (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Perilaku Konsumsi (Y). 

Perilaku 

Konsumsi (Y) 

Harga (X1) 

Gaya Hidup (X2) 

Kepraktisan (X3) 

Media Informasi (X4) 

Kepercayaan(X5) 
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Hi  :  Diduga variabel Harga (X1) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Perilaku Konsumsi (Y). 

2. Ho : Diduga variabel Gaya Hidup (X2) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Perilaku Konsumsi (Y). 

Hi  :  Diduga variabel Gaya Hidup (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Perilaku Konsumsi (Y). 

3. Ho : Diduga variabel Kepraktisan (X3) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Perilaku Konsumsi (Y). 

Hi  :  Diduga variabel Kepraktisan (X3) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Perilaku Konsumsi (Y). 

4. Ho : Diduga variabel Media Informasi (X4) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Perilaku Konsumsi (Y). 

Hi  :  Diduga variabel Media Informasi (X4) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Perilaku Konsumsi (Y). 

5. Ho : Diduga variabel Kepercayaan (X5) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Perilaku Konsumsi (Y). 

Hi  :  Diduga variabel Kepercayaan (X5) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel Perilaku Konsumsi (Y). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dikhususkan untuk pengolahan data-

data berupa angka. Penelitian kuantitatif dapat memudahkan peneliti dalam 

mengolah angka yang nantinya dilakukan dengan analisis regresi menggunakan 

aplikasi SmartPLS versi 3.2.7. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Mahasiswa yang sedang aktif 

berkuliah di berbagai universitas di Kota Malang. Hal ini dikarenakan peneliti 

ingin mengetahui bagaimana perilaku ekonomi pada mahasiswa di Kota Malang 

dalam menghadapi era digital.  

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel Penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang memiliki variasi dan telah ditentukan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini, terdapat dua jenis 

variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah 

variabel Perilaku Konsumsi  (Y).  
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2. Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen. Pada penelitian ini variabel independen dilambangkan dalam 

bentuk (X). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, 

antara lain : 

a. Harga (X1) 

b. Gaya Hidup (X2) 

c. Kepraktisan (X3) 

d. Media Informasi (X4) 

e. Kepercayaan (X5) 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi Operasional Variabel adalah definisi yang didasarkan dari 

banyaknya referensi dan alasan dari digunakannya definisi itu sendiri. Definisi 

Operasional Variabel pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

a. Perilaku Konsumsi (Y) 

Perilaku Konsumsi adalah variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Perilaku Konsumsi merupakan sebuah tindakan yang 

dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara 

melakukan pengeluaran (Zan Mo, Yan-Fei Li & Peng Fan, 2015). Perilaku 

konsumsi juga dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi atau 

menghabiskan daya guna dari suatu barang atau jasa.  

b. Harga (X1) 

Harga adalah variabel independen pertama dalam penelitian kali ini. 

Harga merupakan suatu satuan yang menjadi nilai tukar dari suatu 

barang (Dr. R. Shanti & Dr. Desti Kannaiah, 2015). Selain itu, harga juga 

dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibebankan atas suatu 
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barang atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas 

kepuasan akibat dari menggunakan barang atau jasa tersebut.  

c. Gaya Hidup (X2) 

Variabel independen kedua pada penelitian ini adalah Gaya Hidup. Gaya 

hidup merupakan suatu budaya baru yang timbul karena sebuah 

kebiasaan dan semakin berkembang di kalangan masyarakat (Asuncion 

Diaz, Mar Gomez & Arturo Molina, 2017). Gaya hidup juga dapat diartikan 

sebagai perilaku sehari-hari dari seorang individu berupa kegiatan dan 

aktivitas yang telah dilakukannya dalam menjalani hidup. 

d. Kepraktisan (X3) 

Kepraktisan merupakan variabel independen ketiga pada penelitian ini.  

Kepraktisan adalah sebuah perasaan nyaman yang timbul akibat dari 

penggunaan suatu benda (You Qinghe, Chen Wenyuan & Liu Kaiming, 

2014). Kepraktisan didefinisikan sebagai kemudahan dari penggunaan 

sebuah teknologi, sehingga dapat membuat individu nyaman dalam 

melakukan suatu kegiatan.  

e. Media Informasi (X4) 

Media Informasi merupakan variabel independen keempat dari penelitian 

ini. Media Informasi didefinisikan sebagai alat atau sarana yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan (Stefanie Sohn, 2017) 

f. Kepercayaan (X5) 

Kepercayaan adalah variabel independen kelima yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai faktor 

emosional yang akan mempengaruhi keputusan seorang individu dalam 

melakukan sesuatu (M. Nick Hajli, 2015). 
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3.5 Data & Sumber Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Data Primer sebagai bahan 

penelitian yang nantinya akan diolah. Data primer adalah data yang dikumpulkan 

dalam penelitian dan berasal dari tempat aktual terjadinya peristiwa (M. Nick 

Hajli, 2015).  Sehingga data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, melalui wawancara maupun kuesioner. Data primer dipilih karena 

penelitian ini dilakukan di lingkup Kota Malang, sehingga peneliti perlu menyebar 

kuesioner agar bisa mendapatkan data dari para sampel yang dipilih.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode 

Purposive Sampling dengan spesifikasi Judgement Sampling. Sampel bertujuan 

(purposive) yaitu sampel yang memiliki tujuan untuk memahami informasi 

tertentu pada sumber tertentu (Wijaya, 2013). Sampel ini dapat dispesifikkan 

menjadi sampel keputusan (judgement) yaitu adalah teknik pengumpulan data 

dengan cara memilih anggota-anggota sampel yang sesuai dengan beberapa 

criteria tertentu atas dasar tujuan penelitian yang ingin dicapai. Jadi, Judgement 

Sampling adalah teknik penentuan sampel secara terencana, jika ada seseorang 

yang bersedia mengisi kuesioner dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan 

peneliti, maka orang tersebut dapat dijadikan sebagai sampel bagi penelitian ini.  

3.7 Populasi & Sampling 

 Populasi adalah sekelompok orang yang memiliki criteria tertentu yang 

nantinya dapat digunakan untuk menentukan kesimpulan. Populasi yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa di Kota Malang yang masih 

berstatus aktif dan sedang menempuh perkuliahan maupun skripsi. Dipilihnya 
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mahasiswa sebagai populasi adalah karena mahasiswa merupakan pengguna 

teknologi sekaligus pelaku ekonomi dalam dunia online shop atau e-commerce. 

 Sampel adalah elemen-elemen dari populasi. Karena itulah sampel yang 

diambil dari populasi harus dapat menggambarkan keseluruhan dari populasi 

tersebut. Sampel terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari populasi, 

sehingga sampel merupakan subkelompok atau sebagian dari populasi. Untuk 

menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan table Krejcie dan 

Morgan yang menyebutkan bahwa sampel sebanyak 384 dapat mewakili 

populasi sebanyak 1.000.000. selain itu, dalam menentukan suatu sampel, maka 

diperlukan kriteria tertentu agar dapat memenuhi tujuan dari penelitian. Kriteria 

pemilihan sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh 

pendidikan perkuliahan dan merupakan mahasiswa yang masih berstatus aktif di 

universitas tempat mereka menempuh perkuliahan. Selain itu, kriteria sampel 

yang lain adalah sampel tersebut merupakan mahasiswa yang sedang 

menempuh pendidikan perkuliahan di perguruan tinggi atau universitas di Kota 

Malang. 

3.8 Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel ini digunakan untuk mendeskripsikan jawaban 

responden pada setiap variabel agar peneliti dapat lebih mudah dalam 

memahaminya. Pengukuran variabel ini digunakan untuk mengkaji setiap 

variabel yang telah ditentukan pada penelitian ini, antara lain variable harga, 

variabel gaya hidup, variabel kepraktisan, variabel media informasi dan variabel 

kepercayaan.  

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti pada penelitian ini, maka 

dilakukan dengan menggunakan cara five point likert. Skala likert tersebut 
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berguna untuk menentukan persepsi ataupun pendapat dari responden. Untuk 

menilai persepsi dari responden, maka ditentukan asumsi pada semua item 

pertanyaan dalam kuesioner. Asumsi tersebut adalah bahwa semakin rendah 

angka menggambarkan persepsi yang cenderung bersifat negatif, sedangkan 

semakin tinggi angka maka dapat diasumsikan sebagai persepsi yang cenderung 

bersifat positif. Kuesioner yang dibuat pada penelitian ini dilengkapi dengan 5 

jawaban yang sudah tersedia, sehingga dapat langsung dipilih oleh responden. 

Skala pengukuran likert yang telah disediakan dalam penelitian ini antara lain : 

Sangat Tidak Setuju : 1 

Kurang Setuju  : 2 

Biasa   : 3 

Setuju   : 4 

Sangat Setuju  : 5 

Dengan menggunakan skala likert tersebut, maka pengukuran data dari 

kuesioner dapat dilakukan dengan mudah dan benar. Untuk mengukur data 

tersebut, maka telah disediakan kuesioner-kuesioner yang berkaitan dengan 

variabel-variabel penelitian yang akan diberkan kepada para responden selaku 

objek penelitian.  

3.9 Teknik Analisis Data 

 Pada penelitian kuantitatif maka akan terfokus pada data berupa angka 

yang nantinya akan diolah sebagai penelitian. Pada penelitian kuantitatif, teknik 

analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji 

hipotesis yang sudah dirumuskan, dank arena menggunakan data kuantitatif 

maka teknik analisis data menggunakan metode statistic yang telah ada (Wijaya, 

2013).   
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3.9.1 Analisis Multivariat 

 Analisis multivariat merupakan analisis yang dilakukan menggunakan 

lebih dari satu perlakuan yang diduga dapat mempengaruhi subjek dalam 

beberapa segi atau beberapa karakteristik tertentu (Hussein, 2015). Dalam 

analisis multivariate, selalu terdapat lebih dari satu variabel yang dapat saling 

mempengaruhi. Pada ruang lingkup penelitian ekonomi dan bisnis, analisis 

multivariate yang biasa digunakan adalah analisis regresi berganda, Mulvivariat 

ANOVA, dan Structural Equation Modelling (Hussein, 2015). Penelitian ini 

menggunakan analisis multivariat dikarenakan data-data yang akan diolah dalam 

penelitian ini berupa skala likert yang berada pada kisaran 1 sampai 5, sehingga 

analisis yang sesuai adalah analisis multivariate yang memang dikhususkan 

untuk mengukur data berupa skala likert. 

3.9.2 Partial Least Square Regression (PLS-R) 

 Penelitian ini menggunakan model Partial Least Square yang diolah 

dengan aplikasi SmartPLS 3.2.7. Dengan menggunakan aplikasi SmartPLS 

3.2.7, maka dapat dilakukan penganalisaan dengan menggunakan metode 

Partial Least Square Regression (PLS-R). Karena metode Partial Least Square 

(PLS) ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan metode 

analisis regresi biasa (Solimun dan Fernandes, 2017). Keunggulan dari metode 

Partial Least Square (PLS) ini antara lain adalah dapat menganalisa model yang 

menggunakan data berupa skala likert. Kemudian Partial Least Square (PLS) 

memiliki keunggulan pada data yang tidak harus terdistribusi dengan normal 

seperti pada analisis regresi biasa. Selain itu, Partial Least Square (PLS) 

memiliki keunggulan yang tidak memerlukan data dalam jumlah banyak dengan 

minimal 30 sampel, sehingga analisis dapat dilakukan hanya dengan sample 
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kecil (Hussein, 2015). Sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 Y = β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 

Keterangan : 

Y = Perilaku Konsumsi 

X1 = Harga  

X2 = Gaya Hidup 

X3 = Kepraktisan 

X4 = Media Informasi 

X5 = Kepercayaan 

β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien Regresi  

3.9.3 Pengujian Outer Model 

 Analisis Outer model adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. Outer model juga 

dapat dikatakan sebagai model para Partial Least Square yang mendefinisikan 

tentang bagaimana suatu indikator dapat berhubungan dengan variabel latennya 

(Solimun dan Fernandes, 2017). Pada Outer Model terdapat dua pengujian yang 

digunakan, yaitu uji validitas instrumen uji reliabilitas instrument. 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas merupakan uji yang digunakan dalam model Partial Least 

Square Regression untuk mengetahui kemampuan suatu instrumen penelitian 

dalam mengukur apa yang seharusnya diukur (Solimun dan Fernandes, 2017). 

Validitas pada suatu penelitian harus dapat menyatakan derajat ketepatan dari 

alat ukur sebuah penelitian terhadap isi sebenarnya dari sesuatu yang diukur. Uji 
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validitas perlu dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. 

Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan dari suatu kuesioner 

mampu untuk menjelaskan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Jika menggunakan SmartPLS, maka kriteria untuk lulus dari uji validitas adalah 

nilai Average Variance Extracted (AVE) harus lebih dari 0,50. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa 

instrumen yang digunakan pada penelitian untuk memperoleh informasi, dapat 

dipercaya sebagai instrumen pengumpulan data dan mampu mengungkap 

informasi yang sebenarnya di lapangan (Solimun dan Fernandes, 2017). Uji 

reliablitas tersebut digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam 

mengukur suatu konsep atau dapat juga digunakan untuk mengukur konsistensi 

suatu responden dalam menjawab setiap pernyataan pada kuesioner atau 

instrument penelitian. Dengan menggunakan SmartPLS, maka kriteria untuk lulus 

dari uji reliabilitas adalah nilai Cronbachs Alpha harus lebih dari 0,70. 

3.9.4 Pengujian Inner Model 

 Analisis inner model dilakukan untuk mengetahui tentang hubungan 

antara variabel laten (Solimun dan Fernandes, 2017). Dalam inner model 

diasumsikan bahwa  variabel laten dan indikator di skala zero means dan unit 

varian adalah satu, sehingga parameter konstanta dapat dihilangkan dari model. 

Pengujian inner model dilakukan dengan metode booststrapping yang dapat 

melakukan resampling dengan besar  yang sama atau lebih kecil dari sampel 

aslinya dan diulang sebanyak 100 kali agar konvergen. Pada hasil bootstrapping 

akan menunjukkan beberapa bagian dari inner model yaitu T-Statistics, 

Probability Values dan R2. 
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1. T-Statistics 

 T-statistics adalah bagian dari inner model yang berguna untuk 

mengetahui signifikansi dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

Syarat t-statistics agar signifikan adalah t-statistics harus lebih besar dari t-tabel 

yang dinyatakan sebesar 1.96.  

2. Probability Values 

 Probability Values merupakan bagian dari inner model yang juga berguna 

untuk mengetahui signifikansi dari suatu variabel independen terhadap variabel 

dependennya. Variabel independen dapat dikatakan signifikan terhadap variabel 

dependen apabila Probability Values kurang dari α = 0.05. 

3. R Square 

 R Square adalah salah satu bagian dari inner model yang berguna untuk 

mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat diprediksikan oleh 

variabel-variabel independennya. R Square dibagi menjadi beberapa kategori, 

antara lain apabila R Square lebih besar dari 0.67 adalah tinggi, apabila R 

Square lebih dari 0.33 adalah cukup atau sedang, apabila R Square lebih dari 

0.19 adalah rendah atau lemah, sedangkan apabila R Square kurang dari maka 

tidak diakui atau tidak diterima. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perkembangan E-Commerce Di Indonesia 

Perkembangan E-Commerce dapat dikatakan mengalami perkembangan 

dari waktu ke waktu, hal ini tidak lain dikarenakan adanya teknologi yang 

semakin canggih dan modern. Kegiatan-kegiatan yang dulunya terasa agak 

berat, sekarang dapat dilakukan dengan mudah hanya dengan menggeser layar 

gadget asalkan terhubung dengan internet. Dengan adanya internet, berbagai 

hal dapat dilakukan lebih mudah secara online. Dari sisi sejarah 

perkembangannya, teknologi berbasis online ini tidak lepas dari diawalinya 

penemuan internet oleh armada militer Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui 

proyek ARPANET (Ali dan Purwandi, 2017). Internet ini sendiri juga diciptakan 

dari hasil modifikasi pada bidang informasi dan komunikasi dengan 

memanfaatkan fungsi yang ada pada komputer (Gupta, 2015). Di Indonesia, 

internet mulai berkembang pada 1990-an, walaupun sebenarnya sudah masuk 

ke Indonesia sejak 1980-an, dan ledakannya baru terjadi pada awal 2000-an.  

Seiring berkembangnya waktu, internet semakin berkembang tidak hanya 

pada bidang komunikasi, tetapi hampir menyentuh semua kegiatan manusia saat 

ini bisa dilakukan dengan instan meskipun berada pada jarak yang sangat jauh 

sekalipun. Tidak terkecuali pada kegiatan yang sangat sering dilakukan oleh 

manusia, yaitu jual-beli. Dahulu, manusia harus berada pada tempat yang sama 

jika hendak melakukan kegiatan transaksi. Namun, dengan adanya kemajuan 

teknologi, maka kegiatan jual beli saat ini tidak perlu susah payah harus ke pasar 

ataupun tempat perbelanjaan jika ingin membeli barang ataupun jasa.  
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Baru-baru ini pada sektor bisnis telah mengalami perkembangan yang 

dapat memudahkan para konsumennya untuk melakukan pembelian secara 

online yang biasa kita kenal dengan E-Commerce. Awal dari berkembangnya E-

Commerce ini dimulai pada akhir tahun 1990-an yaitu dimana istilah E-

Commerce mulai dikenalkan secara internasional. Layanan E-Commerce ini 

berawal dari banyaknya online shop yang biasa menjajakan barang 

dagangannya melalui media sosial. Tetapi online shop ini seperti tidak memiliki 

tempat sendiri untuk membuka lapaknya, sehingga dengan adanya E-Commerce 

ini penjual-penjual kecil maupun perusahaan yang besar sekalipun dapat 

membuat website. Dengan begitu, dari adanya perkembangan pada e-

commerce, maka fitur-fitur yang tersedia di sektor perdagangan semakin 

berkembang.  

4.2 Karakteristik Generasi Millennial 

 Millennial adalah generasi yang tumbuh seiring perkembangan teknologi, 

khususnya internet dan gadget. Millennial adalah generasi yang lahir tahun 1980-

2000. Artinya, pertumbuhan Generasi Millennial diiringi dengan perkembangan 

internet. Perkembangan internet sejalan dengan perkembangan teknologi 

informasi yang lain, khususnya personal computer (PC), laptop, netbook, ponsel 

dan smartphone. Sehingga bagi Millennial, internet sudah bukan lagi menjadi 

kebutuhan tersier atau sekunder, tetapi kebutuhan primer (Ali dan Purwandi, 

2017). Kebutuhan primer itulah yang membuat Generasi Millennial mempunyai 

kebiasaan baru yaitu mereka tidak bisa lepas dari internet. Ketika bangun pagi, 

kegiatan awal yang dilakukan adalah memegang smartphone dan melihat berita 

baru, maupun hanya untuk mengecek apakah ada notifikasi baru atau tidak. 

Setelah ritual dengan smartphone selesai, aktivitas lain baru dilakukan, seperti 

mandi lalu berangkat bekerja ataupun kuliah. 
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 Kebiasaan millennial yang sangat addicted dengan internet ini 

memunculkan inovasi-inovasi baru bagi para pegiat industri dan perdagangan. 

Dengan memanfaatkan kebiasaan tersebut, para innovator dari dunia industri 

mulai menjajaki dunia perdagangan di dunia maya. Faktor inilah yang menjadi 

cikal bakal dari lahirnya e-commerce. Dari hari ke hari, perkembangan e-

commerce semakin meningkat. Fitur-fitur yang disediakan juga sangat cocok 

dengan karakteristik millennial yang konsumtif dan kecanduan internet. Hal 

tersebut terbukti dengan semakin tingginya konsumsi millennial terhadap layanan 

e-commerce. Tidak perlu waktu lama bagi e-commerce, eksistensi mereka di 

dunia perindustrian semakin meningkat yang diiringi dengan daya beli 

masyarakat yang menunjukkan respon positif. Hal ini dikarenakan melalui e-

commerce menyediakan beragam cara untuk melakukan pembayaran, antara 

lain dibayar di tempat, transfer atm, kredit, aplikasi mobile banking, sms banking, 

internet banking. Namun cara pembayaran paling digemari oleh millennial adalah 

yang berbasis online payment. Online payment ini adalah salah satu dari lahirnya 

inovasi baru dari produk keuangan yang semakin berkembang.  

Membahas tentang keuangan, millennial tentu tak lepas dari kelompok 

millennial yang memiliki daya beli. Millennial yang memiliki daya beli dan tingkat 

konsumsi tinggi adalah Millennial kelas menengah, terutama yang tinggal di kota 

(Urban Middle-Class Millennial). Perilaku konsumsi merupakan hal yang sangat 

penting untuk kita ketahui karena merupakan salah satu ciri Urban Middle-Class 

Millennial yang memang memiliki daya beli yang kuat (Ali dan Purwandi, 2017). 

Perilaku konsumsi tersebut tidak luput dari pengetahuan mereka tentang produk 

keuangan. Tingkat pengetahuan mereka terhadap produk keuangan diukur dari 

tingkat awareness. Awareness adalah tingkat pengetahuan konsumen terhadap 

suatu merek atau produk. Awareness sendiri memiliki beberapa tingkatan, yaitu 
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top of mind (TOM), spontaneous dan prompted. TOM merupakan tingkatan 

tertinggi dalam awareness. Spontaneous merupakan merek yang diingat sampai 

orang tersebut lupa. Prompted adalah awareness dengan bantuan, artinya 

konsumen mengingat merek atau produk tersebut jika dibantu diingatkan terlebih 

dahulu (Ali dan Purwandi, 2017). 

 Hasil temuan riset Alvara Research Center yang dirilis dalam publikasi 

“The Urban Middle-Class Millennials Indonesia: Finance, Online Behavior And 

Values” menunjukkan bahwa generasi ini adalah generasi yang sudah melek 

terhadap produk keuangan. Total awareness mereka terhadap produk keuangan 

mencapai 785%, yang artinya setiap satu orang memiliki pengetahuan terhadap 

hampir 8 produk keuangan. Lima produk keuangan dengan tingkat awareness 

tertinggi yaitu produk tabungan, asuransi kesehatan, deposito, dan kartu kredit. 

Hal ini membuktikan bahwa millennial lebih suka melakukan transaksi 

menggunakan produk keuangan yang dianggap lebih mudah dan efektif. 

4.3 Hasil Pengumpulan Data 

 Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan survey 

langsung kepada responden menggunakan kuesioner yang telah disiapkan oleh 

peneliti. Kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini merupakan kuesioner 

yang telah dikembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pada kuesioner 

ini terdapat 42 item pertanyaan yang digunakan. Item pertanyaan tersebut terdiri 

dari 7 item pertanyaan tentang harga, 7 item pertanyaan tentang gaya hidup, 7 

item pertanyaan tentang kepraktisan, 7 item pertanyaan tentang media informasi, 

dan 7 item pertanyaan tentang kepercayaan. 

 Kuesioner tersebut disebarkan kepada para mahasiswa yang sedang 

menempuh pendidikan tinggi di Kota Malang. Penyebaran kuesioner dilakukan 
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langsung oleh peneliti dengan menggunakan “Google Document” sebagai alat 

untuk membuat dan menampung hasil kuesioner yang diisi oleh responden. 

Pertama, peneliti memasukkan item-item pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya ke dalam Google Document. Kemudian setelah semua item 

pertanyaan telah diinput ke dalam Google Document, maka kuesioner 

disebarkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan 

tinggi di Kota Malang. Penyebaran kuesioner dilakukan selama 1 minggu yaitu 

sejak tanggal 25 Januari 2018 hingga 31 Januari 2018. 

Hasil data yang telah dikumpulkan, peneliti berhasil mendapatkan 

sebanyak 450 responden. Namun tidak semua dari 450 responden tersebut 

memenuhi kriteria yang valid. Untuk mengetahui valid atau tidaknya responden, 

maka dilakukan dengan pencocokan data yang telah diisi pada kuesioner 

dengan data yang telah ada di “Forlap Dikti”. Jika data seperti nama, dan asal 

universitas sesuai dengan yang ada di situs Forlap Dikti, maka responden 

dianggap layak untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

kecurangan dalam penelitian, sehingga penelitian ini dapat dianggap layak dan 

sesuai dengan kenyataannya. Data tersebut dapat dilihat dari data berikut ini. 

Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner 

Keterangan Jumlah Kuesioner 

Kuesioner yang layak diolah 430 

Kuesioner yang tidak layak diolah 20 

Total 450 
Sumber: Data primer diolah, 2018 

Dari data tersebut dapat diketahui jika dari total 450 responden yang telah 

mengisi kuesioner, terdapat 20 responden yang tidak layak untuk diteliti lebih 

lanjut. Hal tersebut dapat diketahui dengan ketidaksesuaian data yang telah diisi 
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pada kuesioner, dengan data yang telah ada di Forlap Dikti. Sehingga hanya 430 

kuesioner yang layak untuk diteliti lebih lanjut. 

4.3.1 Responden 

 Responden yang dipilih pada penelitian ini merupakan mahasiswa-

mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi 

khususnya di Kota Malang yang pernah menggunakan layanan jual-beli online 

dari E-Commerce. Total sampel berjumlah 430 orang mahasiswa yang pernah 

melakukan pembelian menggunakan layanan E-Commerce. Jika sampel dari 

penelitian ini adalah 430 orang mahasiswa di Kota Malang yang pernah 

melakukan pembelian menggunakan layanan e-commerce, maka populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang sedang atau menempuh 

pendidikan tinggi di Kota Malang dan pernah menggunakan layanan e-commerce 

dalam melakukan konsumsi atau pembelian barang. Dalam melakukan 

penelitian, peneliti mengumpulkan data dari responden selama satu minggu 

hingga data yang diperlukan telah cukup, sehingga dapat dilakukan pengolahan 

data dan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. 

4.3.2 Karakteristik Demografi Responden 

 Penelitian ini menggunakan kategori khusus dalam mengelompokkan 

responden. Kategori responden pada penelitian ini antara lain meliputi jenis 

kelamin, usia, semester yang ditempuh, jumlah uang saku atau pendapatan 

selama satu bulan, jumlah pengeluaran menggunakan e-commerce selama satu 

bulan, pertama kali mengetahui e-commerce, dan produk yang biasa dibeli oleh 

responden. Agar dapat lebih mudah dipahami, maka peneliti menggunakan tabel 

dalam mengelompokkan responden dalam kategori yang telah ditentukan. 
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Gambar 4.1 Kategori Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui jika dari jumlah keseluruhan responden 

sebanyak 430 orang, responden yang berjenis kelamin wanita merupakan yang 

terbanyak dengan jumlah 263 orang dan persentase sebesar 61%. Angka 

tersebut jelas menggambarkan lebih dari keseluruhan responden pada penelitian 

ini merupakan wanita. Sedangkan responden pria hanya sebanyak 167 dengan 

persentase sebesar 39%. Hal ini berarti responden pria pada penelitian ini jauh 

lebih kecil jika dibandingkan responden wanita. 

Gambar 4.2 Kategori Responden berdasarkan Usia 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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Dari data tersebut maka dapat diketahui jika responden yang berusia 18-20 

tahun berjumlah 78 orang dengan persentase hanya sebesar 18%. Jika 

responden yang berusia 18 tahun diperkirakan lahir pada tahun 1999 sehingga 

merupakan batas dari generasi millennial. Berbeda dengan responden 

mahasiswa yang berusia 20 hingga 25 tahun yang berjumlah 352 orang dengan 

persentase sebesar 82%. Sehingga sebagian besar responden dalam penelitian 

ini merupakan mahasiswa yang berusia 20 hingga 25 tahun.  

Gambar 4.3 Kategori Responden berdasarkan Semester yang Ditempuh 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui jika responden yang merupakan 

mahasiswa semester 2 sebesar 23 orang dengan persentase sebesar 5%. 

Kemudian, mahasiswa yang masih menempuh kuliah pada semester 4 sebesar 

52 orang dengan persentase 12%. Untuk mahasiswa yang menempuh 

pendidikan di semester 6 sebesar 86 dengan persentase 20%. Selanjutnya, 
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mahasiswa yang masih menempuh perkuliahan di semester 8 berjumlah 237 

orang dengan persentase sebesar 55%, sehingga melebihi setengah dari 

keseluruhan responden pada penelitian ini. Sedangkan untuk mahasiswa yang 

sudah lebih dari semester 8 berjumlah 32 orang dengan persentase hanya 8%. 

Sehingga dapat diketahui jika responden yang menempuh pendidikan pada 

semester 8 merupakan yang terbanyak pada penelitian ini. 

Gambar 4.4 Kategori Responden berdasarkan Uang Saku dan Pendapatan 

selama sebulan 

 

Sumber : Data primer diolah, 2018 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki uang saku 

atau pendapatan setiap bulannya kurang dari Rp.1.000.000 berjumlah 178 orang 
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dengan persentase 41%. Responden dengan uang saku atau pendapatan setiap 

bulannya antara Rp.1.000.000 hingga Rp.2.500.000 sebesar 53% yang berarti 

setengah dari keseluruhan responden. Responden dengan uang saku atau 

pendapatan antara Rp.2.500.000 hingga Rp.5.000.000 sejumlah 21 orang 

dengan persentase sebesar 5%. Dan responden yang memiliki uang saku atau 

pendapatan lebih dari Rp.5.000.000 hanya 3 orang dengan persentase 1%. 

Gambar 4.5 Kategori Responden berdasarkan Konsumsi melalui e-

commerce selama sebulan 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa responden yang melakukan 

konsumsi atau pengeluaran menggunakan e-commerce setiap bulannya kurang 

dari Rp.100.000 sebanyak 207 orang dengan persentase sebesar 51%. 

Kemudian, responden yang memiliki pengeluaran antara Rp.100.000 hingga 

Rp.500.000 sebanyak 182 orang dengan persentase 42%. Responden yang 
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memiliki pengeluaran antara Rp.500.000 hingga Rp.1.000.000 sebanyak 24 

orang dengan persentase sebesar 6%. Sedangakan responden dengan 

pengeluaran lebih dari Rp.1.000.000 hanya 3 orang dengan persentase 1 %. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa responden dengan pengeluaran 

kurang dari Rp.100.000 merupakan yang terbesar pada penelitian ini. 

Gambar 4.6 Kategori Responden berdasarkan Media Informasi pertama 

yang diketahui Responden tentang E-Commerce 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Dari data di atas dapat diketahui jika responden yang pertama kali mengetahui e-

commerce melalui televisi sejumlah 32 orang dengan persentase 7%. Kemudian, 

responden yang pertama kali mengetahui e-commerce melalui social media 

sebanyak 232 orang dengan persentase sebesar 54%. Responden yang 

pertama kali mengetahui e-commerce melalui internet sebesar 131 orang dengan 
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persentase 31%. Dan responden yang pertama kali mengetahui e-commerce 

melalui teman hanya 35 orang dengan persentase 8%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar dari responden pada penelitian ini pertama 

kali mengetahui e-commerce melalui social media. 

Gambar 4.7 Kategori Responden berdasarkan Produk yang biasa dibeli 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa responden yang biasa 

membeli produk fashion sebanyak 287 orang dengan persentase sebesar 67%. 

Kemudian, responden yang biasa membeli produk barang elektronik sebanyak 

71 orang dengan persentase sebesar 16%. Responden yang biasa membeli 

produk Kesehatan & Olahraga sebanyak 30 orang dengan persentase sebesar 

7%. Sedangkan responden yang biasa membeli produk fashion sebanyak 30 

orang dengan persentase sebesar 16%. 
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4.3.3 Analisis Data 

 Analisis data dilakukan untuk mengetahui apakah suatu data telah 

memenuhi suatu kriteria tertentu agar dapat lolos dari suatu pengujian. Analisis 

yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis multivariat. Analisis multivariat 

dapat dikatakan sebagai penggunaan metode statistika yang berkaitan dengan 

beberapa variabel yang pengukurannya dilakukan secara bersama dari setiap 

obyek penelitian, dengan proses analisis secara simultan dan pelaksanaan 

interpretasi secara komprehensif (Solimun, 2017). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Partial Least Square Regression (PLS-R) dengan alat 

analisis aplikasi SmartPLS 3.2.7. Dalam metode Partial Least Square Regression 

(PLS-R) dilakukan dua model pengujian. Yang pertama adalah pengujian outer 

model yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua adalah pengujian 

inner model, yaitu untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari variabel-

variabel yang telah ditentukan. 

1. Partial Least Square Regression 

 Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa regresi yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Partial Least Regression. Partial Least Regression 

merupakan salah satu metode yang digunakan dalam analisis multivariat. 

Keunggulan dari metode Partial Least Square (PLS) ini antara lain adalah dapat 

menganalisa model yang menggunakan data berupa skala likert. Selain itu, 

Partial Least Square (PLS) memiliki keunggulan bahwa data yang kita oleh tidak 

harus terdistribusi dengan normal seperti pada analisis regresi biasa. Regresi 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh positif atau negatif dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dikatakan 

berpengaruh negatif terhadap variabel dependen apabila terdapat tanda minus(-) 
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pada nilai koefisiennya. Sedangkan, bila tidak terdapat tanda minus pada nilai 

koefisiennya, maka variabel independen dapat dikatakan berpengaruh positif 

terhadap variabel dependen. Setelah dilakukan regresi menggunakan SmartPLS 

3.2.7 maka hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 4.2 Partial Least Square 

Regression berikut. 

Tabel 4.2 Partial Least Square Regression 

Variabel Koefisien Regresi 

Harga → Perilaku Konsumsi 0.189 

Gaya Hidup → Perilaku Konsumsi 0.222 

Kepraktisan → Perilaku Konsumsi 0.223 

Media Informasi → Perilaku Konsumsi -0.052 

Kepercayaan → Perilaku Konsumsi 0.189 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Model regresi berdasarkan hasil analisis tersebut adalah : 

 Y = 0.189X1 + 0.222X2 + 0.223X3 – 0.052X4 + 0.189X5 

Keterangan : 

Y = Konsumsi 

X1 = Harga  

X2 = Gaya Hidup 

X3 = Kepraktisan 

X4 = Media Informasi 

X5 = Kepercayaan 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui jika nilai koefisien dari variabel Harga 

terhadap Perilaku Konsumsi sebesar 0.189, variabel Gaya Hidup terhadap 

Perilaku Konsumsi sebesar 0.222, variabel Kepraktisan terhadap Perilaku 

Konsumsi sebesar 0.223, variabel Media Informasi terhadap Perilaku Konsumsi 

sebesar -0.052, dan variabel Kepercayaan terhadap Perilaku Konsumsi sebesar 
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0.310. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya variabel Media Informasi yang 

berpengaruh negatif terhadap variabel Perilaku Konsumsi, sedangkan variabel 

Harga, Gaya Hidup, Kepraktisan dan Kepercayaan berpengaruh positif terhadap 

variabel Perilaku Konsumsi. 

2. Outer Model 

 Analisis Outer model adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya. Outer 

model juga dapat dikatakan sebagai model para Partial Least Square yang 

mampu mendefinisikan tentang bagaimana indikator-indikator dapat 

berhubungan dengan variabel latennya (Solimun dan Fernandes, 2017). 

Terdapat dua pengujian yang digunakan dalam outer model yaitu uji validitas 

instrument dan uji reliabilitas instrument.  

a. Uji Validitas Instrumen 

 Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

kuesioner atau instrument yang digunakan pada penelitian mampu mengukur 

apa yang sedang diukur (Solimun dan Fernandes, 2017). Kuesioner dapat 

dikatakan valid jika pertanyaan-pertanyaan dari suatu kuesioner mampu untuk 

menjelaskan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dengan 

menggunakan SmartPLS 3.2.7 maka syarat yang ditentukan agar lolos dari uji 

validitas adalah nilai dari Average Variance Extracted (AVE) harus lebih dari 

0,50.  
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Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Cronbach’s Alpha Average Variance Extracted 

Perilaku Konsumsi 0.709 0.632 

Harga 0.736 0.652 

Gaya Hidup 0.787 0.611 

Kepraktisan 0.820 0.648 

Media Informasi 0.717 0.639 

Kepercayaan 0.758 0.674 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui jika nilai Average Variance Extracted 

(AVE) variabel Perilaku Konsumsi sebesar 0.632, variabel Harga sebesar 0.652, 

variabel Gaya Hidup sebesar 0.611, variabel Kepraktisan sebesar 0.648, variabel 

Media Informasi 0.639, variabel Kepercayaan sebesar 0.674. Sehingga dapat 

disimpulkan jika semua variabel yang digunakan pada penelitian ini lolos dari uji 

validitas, karena semua variabel memiliki nilai AVE yang melebihi angka 0.5 dan 

dapat dikatakan bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian ini valid 

dalam mengukur sesuatu yang sedang diukur. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

 Uji reliabilitas instrument adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu kuesioner atau instrument yang 

digunakan dalam peneltian untuk mendapatkan informasi, dapat dipercaya dan 

mampu mengukur variabel secara konsisten (Solimun dan Fernandes, 2017). Uji 

reliabilitas instrumen tersebut berguna untuk mengetahui apakah suatu 

instrument pada penelitian ini dapat mengukur konsistensi responden dalam 

menjawab setiap item pertanyaan dari instrumen penelitian berupa kuesioner 

pada penelitian ini.  

Variabel dapat dikatakan lolos dari uji reliabilitas instrumen dengan syarat 

bahwa nilai Cronbach’s Alpha harus lebih dari 0.7. Aplikasi analisis yang 
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digunakan untuk menguji reliabilitas instrument pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan aplikasi SmartPLS versi 3.2.7. Setelah dilakukan pengujian 

menggunakan SmartPLS 3.2.7, maka hasil dari uji reliabilitas pada penelitian ini 

dapat dilihat dari Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen berikut ini. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Cronbach’s Alpha 

Perilaku Konsumsi 0.709 

Harga 0.736 

Gaya Hidup 0.787 

Kepraktisan 0.820 

Media Informasi 0.717 

Kepercayaan 0.758 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa semua variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini melebihi nilai 0.7 pada tabel Cronbach’s Alpha. Jika dilihat dari 

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen maka dapat diketahui jika nilai 

Cronbach’s Alpha dari variabel Perilaku Konsumsi sebesar 0.709, variabel Harga 

sebesar 0.736, variabel Gaya Hidup sebesar 0.787, variabel Kepraktisan sebesar 

0.820, variabel Media Informasi sebesar 0.717, dan variabel Kepercayaan 

sebesar 0.758. sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel dalam 

penelitian ini dapat mengukur konsistensi dari responden dalam menjawab setiap 

item pertanyaan. 

3. Inner Model 

 Analisis inner model dilakukan untuk mengetahui spesifikasi hubungan 

antar variabel laten atau biasa disebut dengan structural model (Solimun dan 

Fernandes, 2017). Tanpa kehilangan sifat umumnya, diasumsikan bahwa  

variabel laten dan indikator di skala zero means dan unit varian sama dengan 

satu, sehingga parameter lokasi atau parameter konstanta dapat dihilangkan dari 
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model. Pengujian inner model dilakukan dengan metode booststrapping. Metode 

bootstrapping dapat melakukan resampling dengan besar sampel tertentu (sama 

atau lebih kecil dari sampel original) dan diulang sebanyak 100 (sampel 

bootstrap) untuk mencapai konvergen. Setelah melakukan bootstrapping maka 

akan muncul beberapa criteria dari inner model seperti T-Statistics, Probability 

Values dan R2. 

a. T-Statistics 

 T-statistics adalah adalah salah satu bagian dari inner model yang 

berguna untuk mengetahui signifikansi dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. Variabel independen dapat dikatakan signifikan terhadap 

variabel dependen apabila nilai t-statistics lebih besar dari t-tabel yang 

dinyatakan sebesar 1.96. Hasil t-statistics dari penelitian ini dapat dilihat dari 

Tabel 4.5 Hasil T-Statistics berikut ini.  

Tabel 4.5 Hasil T-Statistics 

Variabel T-Statistics 

Harga → Perilaku Konsumsi 4.349 

Gaya Hidup → Perilaku Konsumsi  4.457 

Kepraktisan → Perilaku Konsumsi 4.301 

Media Informasi → Perilaku Konsumsi 1.063 

Kepercayaan → Perilaku Konsumsi 6.192 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Dari Tabel 4.5 Hasil T-Statistics dapat diketahui jika nilai t-statistics dari variabel 

Harga terhadap variabel Perilaku Konsumsi sebesar 4.349, variabel Gaya Hidup 

terhadap variabel Perilaku Konsumsi sebesar 4.457, variabel Kepraktisan 

terhadap variabel Perilaku Konsumsi sebesar 4.301, variabel Media Informasi 

terhadap variabel Perilaku Konsumsi sebesar 1.063, dan variabel Kepercayaan 

terhadap variabel Perilaku Konsumsi sebesar 6.192. Dari semua variabel 
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independen, hanya variabel Media Informasi saja yang tidak signifikan terhadap 

variabel Perilaku Konsumsi, sedangkan variabel lainnya signifikan. 

b. Probability Values 

 Probability Values adalah adalah salah satu bagian dari inner model yang 

berguna untuk mengetahui signifikansi dari suatu variabel-variabel independen 

terhadap variabel dependennya. Variabel independen dapat dikatakan signifikan 

terhadap variabel dependen apabila Probability Values kurang dari α = 0.05. 

Hasil Probability Values dari penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 4.6 Hasil 

Probability Values berikut.  

Tabel 4.6 Hasil Probability Values 

Variabel P. Values 

Harga → Perilaku Konsumsi 0.000 

Gaya Hidup → Perilaku Konsumsi  0.000 

Kepraktisan → Perilaku Konsumsi 0.000 

Media Informasi → Perilaku Konsumsi 0.288 

Kepercayaan → Perilaku Konsumsi 0.000 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Dari Tabel 4.6 Hasil Probability Values dapat diketahui jika Probability Values 

variabel Harga terhadap variabel Perilaku Konsumsi sebesar 0.000, variabel 

Gaya Hidup terhadap variabel Perilaku Konsumsi sebesar 0.000, variabel 

Kepraktisan terhadap variabel Perilaku Konsumsi sebesar 0.000, variabel Media 

Informasi terhadap variabel Perilaku Konsumsi sebesar 0.288, dan variabel 

Kepercayaan terhadap variabel Perilaku Konsumsi sebesar 0.000. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hanya variabel Media Informasi yang tidak signifikan 

terhadap variabel Perilaku Konsumsi, sedangkan variabel Harga, Gaya Hidup, 

Kepraktisan dan Kepercayaan signifikan terhadap variabel Perilaku Konsumsi. 
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c. R Square 

 R Square adalah salah satu bagian dari inner model yang berguna untuk 

mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat diprediksikan oleh 

variabel-variabel independennya. Menurut Miller (1992) mengkategorikan R 

Square ke dalam empat kategori. Keempat ketegori tersebut yaitu apabila R 

Square lebih dari 0.67 adalah tinggi, apabila R Square lebih dari 0.33 adalah 

cukup atau sedang, apabila R Square lebih dari 0.19 adalah rendah atau lemah, 

sedangkan apabila R Square kurang dari maka tidak diakui atau tidak diterima. 

Untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat diprediksikan oleh 

variabel-variabel independennya pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 

R Square berikut ini. 

Tabel 4.7 Hasil R Square 

Variabel Dependen R Square 

Perilaku Konsumsi 0.483 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 4.7 Hasil R Square dapat diketahui jika nilai R Square pada 

variabel Perilaku Konsumsi sebagai variabel dependen dapat diprediksikan oleh 

variabel Harga, Gaya Hidup, Kepraktisan, Media Informasi, dan Kepercayaan 

sebesar 0.483. Sehingga dapat disimpulkan bahwa R Square pada penelitian ini 

termasuk kategori sedang atau cukup. 

4.4 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian Hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah dugaan awal 

dari peneliti sesuai dengan hasil penelitian atau tidak. Dari hasil pengolahan 

data, maka dapat disimpulkan hasil dari hipotesis penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Hipotesis 1 

Pada hipotesis 1 disebutkan jika variabel harga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel Perilaku Konsumsi. Setelah dilakukan regresi 

menggunakan SmartPLS 3.2.7 maka dapat diketahui jika nilai koefisien 

regresi variabel Harga sebesar 0.189 sehingga variabel Harga 

berpengaruh positif terhadap variabel Perilaku Konsumsi dan probability 

values sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari α = 0.05, sehingga 

variabel Harga signifikan terhadap variabel Perilaku Konsumsi. Dari hasil 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Hi diterima yang 

berarti variabel Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel Perilaku Konsumsi. Penelitian ini sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Sata, 2013) dan (Mathew, 2015). 

2. Hipotesis 2 

Pada Hipotesis 2 disebutkan jika variabel Gaya Hidup berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel Perilaku Konsumsi. Setelah dilakukan 

regresi menggunakan SmartPLS 3.2.7 maka dapat diketahui jika nilai 

koefisien regresi variabel Gaya Hidup sebesar 0.222 sehingga variabel 

Gaya Hidup berpengaruh positif terhadap variabel Perilaku Konsumsi dan 

probability values sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari α = 0.05, 

sehingga variabel Gaya Hidup signifikan terhadap variabel Perilaku 

Konsumsi. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

dan Hi diterima yang berarti variabel Gaya Hidup berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel Perilaku Konsumsi. Penelitian ini sama 

dengan penelitian yang dilakukan Alaimo (2014) dan Díaz, Gómez, & 

Molina (2017). 
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3. Hipotesis 3 

Pada Hipotesis 3 disebutkan jika variabel Kepraktisan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel Perilaku Konsumsi. Setelah dilakukan 

regresi menggunakan SmartPLS 3.2.7 maka dapat diketahui jika nilai 

koefisien regresi variabel Kepraktisan sebesar 0.223 sehingga variabel 

Kepraktisan berpengaruh positif terhadap variabel Perilaku Konsumsi dan 

probability values sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari α = 0.05, 

sehingga variabel Kepraktisan signifikan terhadap variabel Perilaku 

Konsumsi. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

dan Hi diterima yang berarti variabel Kepraktisan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel Perilaku Konsumsi. Penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Uzan (2014), Sultan & Udin 

(2011) dan Qinghe, Wenyuan, & Kaiming (2014). 

4. Hipotesis 4 

Pada Hipotesis 4 disebutkan jika variabel Media Informasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel Perilaku Konsumsi. Setelah 

dilakukan regresi menggunakan SmartPLS 3.2.7 maka dapat diketahui 

jika nilai koefisien regresi variabel Media Informasi sebesar -0.052 

sehingga variabel Media Informasi berpengaruh negatif terhadap variabel 

Perilaku Konsumsi dan probability values sebesar 0.288 yang berarti lebih 

besar dari α = 0.05, sehingga variabel Media Informasi tidak signifikan 

terhadap variabel Perilaku Konsumsi. Dari hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Hi ditolak yang berarti variabel Media 

Informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel 

Perilaku Konsumsi.  
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5. Hipotesis 5 

Pada Hipotesis 5 disebutkan jika variabel Kepercayaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel Perilaku Konsumsi. Setelah 

dilakukan regresi menggunakan SmartPLS 3.2.7 maka dapat diketahui 

jika nilai koefisien regresi variabel Kepercayaan sebesar 0.310 sehingga 

variabel Kepercayaan berpengaruh positif terhadap variabel Perilaku 

Konsumsi dan probability values sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil 

dari α = 0.05, sehingga variabel Kepercayaan signifikan terhadap variabel 

Perilaku Konsumsi. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Hi diterima yang berarti variabel Kepercayaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel Perilaku Konsumsi. Penelitian ini 

sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhe (2017) dan Gupta 

(2015). 

4.5 Analisis Ekonomi 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari harga, gaya 

hidup, kepraktisan, media informasi, dan kepercayaan terhadap perilaku 

konsumsi generasi millennial dalam penggunaan e-commerce. Untuk memulai 

penelitian, peneliti menyusun item-item pertanyaan terlebih dahulu yang nantinya 

akan digunakan untuk menampung jawaban-jawaban dari responden. Setelah 

instrumen penelitian berupa kuesioner telah jadi, peneliti melakukan pilot test 

terlebih dahulu kepada 10 orang responden. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah instrumen yang digunakan pada penelitian ini sudah cukup layak untuk 

dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, data dari 10 orang responden tadi 

langsung dianalisis dan diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas.  
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Dari pilot test yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa hasil dari 

analisis data menunjukkan pengaruh yang signifikan pada variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen yaitu harga, gaya hidup, kepraktisan, 

media informasi dan kepercayaan terhadap perilaku konsumsi. Namun, setelah 

dilakukan penelitian dengan responden sebanyak 450 orang, terdapat sedikit 

perbedaan antara pilot test dengan penelitian dengan data yang sesungguhnya. 

Berikut ini akan dibahas lebih detail mengenai hasil analisis ekonomi dari 

penelitian ini. 

4.5.1 Pengaruh Harga Terhadap Perilaku Konsumsi Generasi Millennial  

 Pada penelitian ini dinyatakan bahwa variabel harga berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap perilaku konsumsi mahasiswa dalam menggunakan 

layanan e-commerce. Yang berarti bahwa jika semakin tinggi kesesuaian harga 

dengan kualitas barang maka perilaku konsumsi dari mahasiswa juga akan naik. 

Hal tersebut berarti sesuai dengan teori preferensi konsumen yang menjelaskan 

bahwa perubahan harga dari suatu barang dapat mengubah preferensi dari 

konsumen itu sendiri, sehingga dapat mengubah alokasi dari pendapatannya. 

Dilihat dari realitanya, seringkali mahasiswa yang merupakan bagian dari 

generasi millennial ini akan menyisihkan sebagian dari uang saku maupun 

pendapatannya untuk dibelanjakan produk-produk fashion. Hal ini dapat terjadi 

tidak lain karena di kalangan mahasiswa bukan hanya nilai saja yang harus 

diperhatikan, tetapi penampilan bisa menjadi hal utama yang menjadi perhatian 

khusus dari kalangan mahasiswa sebagai generasi millennial. Mereka 

menganggap bahwa penampilan merupakan hal pertama yang menjadi penilaian 

pertama dari orang lain. Di dunia akademik sendiri, penampilan dari seorang 

mahasiswa juga menjadi tolak ukur pertama dari penilaian dosen. Misalnya, 

mahasiswa yang berpenampilan rapi dan sopan akan mendapat nilai plus 
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tersendiri bagi seorang dosen. Sebaliknya, jika seorang mahasiswa memiliki 

penampilan yang terkesan kotor dan tidak rapi akan membuat dosen menjadi 

tidak suka dengan mahasiswa tersebut. Untuk menunjang penampilannya 

tersebut, mahasiswa rela menabung dan menyisihkan uang sakunya untuk 

membeli perlengkapan fashion tersebut. Namun, untuk bisa mendapatkan 

produk-produk fashion yang bagus dan berkualitas, maka mahasiswa harus 

mengeluarkan konsumsi yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan produk yang 

bagus dan berkualitas cenderung memiliki harga yang cukup mahal dan tinggi. 

Sedangkan produk-produk fashion yang tergolong biasa-biasa saja, sudah pasti 

memiliki harga yang cukup rendah dan terjangkau oleh berbagai kalangan. Oleh 

karena itu, harga dari suatu produk akan sesuai dengan kualitas dari produk itu 

sendiri.  

Untuk menarik perhatian dari konsumen, pihak e-commerce memberikan 

diskon dan promo khusus yang biasa terjadi pada tanggal 12 hingga 16 

Desember setiap tahunnya yang dikenal dengan Harbolnas, yaitu Hari Belanja 

Online Nasional. Pada saat event tersebut tengah berlangsung, beberapa e-

commerce berani memberikan bermacam-macam diskon dan promo yang cukup 

banyak. Hal ini dapat dilihat dari data berikut. 

Tabel 4.8 E-Commerce dengan Diskon dan Promo saat Harbolnas 

No E-Commerce Diskon Promo Harbolnas 

1 Lazada 90% Serba Rp.12.000, Rp.120.000 dan Rp.1.200.000 

2 Shopee 20% Belanja minimal 90 ribu, gratis 2 golden tickets 

3 Zalora 80% Extra 24% pukul 13.00 - 16.00 

4 MatahariMall 70% Voucher Big Deal 

5 Tokopedia - Cashback Rp.100.000 hingga Rp.400.000 

6 Bukalapak 80% Gratis ongkir ke seluruh Indonesia 

7 BliBli 80% serba 12.000, Best Deals, Ekstra Diskon 
Sumber: Majalah Cantika diolah, 2017 
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Dari data tersebut, dapat diketahui jika masing-masing e-commerce menawarkan 

diskon dan promo yang berbeda-beda. Terdapat Lazada yang berani dalam 

memberikan diskon hingga 90%. Berbeda dengan Shopee yang hanya 

memberikan diskon hanya sebesar 20%. Sedangkan Tokopedia tidak 

memberikan sedikit pun diskon, tetapi pada promo spesialnya Tokopedia berani 

memberikan Cashback dari Rp.100.000 hingga Rp.400.000. Untuk promo special 

Harbolnas, setiap e-commerce memberikan penawaran yang cukup unik. Ada 

yang memanfaatkan angka 12, memanfaatkan waktu, gratis ongkir, hingga 

Voucher Belanja. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan ciri khas masing-masing 

e-commerce dalam menarik minat konsumen agar melakukan belanja melalui 

layanan e-commerce tersebut.  

 Hasil penelitian ini didukung dengan beberapa penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh Sata (2013) yang berjudul Factors Affecting Buying Behavior 

of Mobile Phone Devices. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa variabel 

Harga signifikan dalam mempengaruhi perilaku konsumsi konsumen 

menggunakan mobile phone. Sata (2013) menjelaskan bahwa penelitiannya 

yang dilakukan di Kota Hawassa, Ethiopia bertujuan untuk mencari tahu tentang 

faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan dari konsumen 

dalam melakukan belanja online. Untuk menyelesaikan penelitiannya, Sata 

(2013) mengumpulkan data dari sampel sebanyak 246 orang konsumen. Untuk 

menentukan sampelnya, Sata (2013) menggunakan teknik simple random 

sampling. Variabel yang digunakan pada penelitian tersebut antara lain harga, 

lingkungan social, kegunaan dari produk, nama brand, ketahanan produk, 

pelayanan setelah pembelian dan perilaku konsumen dalam melakukan belanja 

online. Setelah dianalisis menggunakan multiple regression analysis, dapat 

diketahui jika harga menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling tinggi 
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dibandingkan variabel independen lainnya dalam mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam melakukan belanja online. Hal ini sesuai dengan penelitian ini 

yang memiliki persamaan dalam membuktikan bahwa tinggi atau rendahnya 

harga dari suatu produk dapat mempengaruhi keputusan ataupun perilaku 

konsumen dalam melakukan pembelian menggunakan layanan e-commerce. 

 Penelitian ini juga didukung oleh Mathew (2015) yang melakukan 

penelitian berjudul A Studi on Changing Trends in Online Shopping of Indian 

Consumers in Apparel Segment. Pada penelitian tersebut, dijelaskan bahwa 

variabel Harga signifikan dan berpengaruh positif terhadap perilaku konsumsi 

konsumen dalam belanja online. Mathew (2015) menjelaskan bahwa masyarakat 

di kota india sedang dalam masa perkembangan, sehingga teknologi sedikit demi 

sedikit mulai diminati oleh masyarakat india, tidak terkecuali pada perilaku 

masyarakatnya dalam melakukan online shopping. Selain itu, alasan Mathew 

(2015) melakukan penelitian ini adalah karena industry e-commerce di India saat 

itu sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa tahun 

terakhir, ratusan juta dollar telah diinvestasikan oleh banyak investor pada 

berbagai sektor. Industri e-commerce sendiri tergolong memiliki peningkatan dari 

minat masyarakat dari hari ke hari. Dengan melakukan analisis tentang para 

konsumen di India dalam penggunaan e-commerce, Mathew (2015) menemukan 

sebuah fenomena bahwa faktor utama yang membuat konsumen di India beralih 

dari belanja secara langsung menjadi belanja secara online. Masyarakat di India 

menganggap bahwa harga yang ditawarkan pada e-commerce, lebih sesuai 

dengan kualitasnya dibandingkan dengan barang yang dijual di toko secara 

langsung. 
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4.5.2 Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumsi Generasi 

Millennial  

 Pada penelitian ini dinyatakan bahwa variabel gaya hidup berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi mahasiswa dalam 

menggunakan layanan e-commerce. Yang berarti bahwa jika semakin konsumtif 

gaya hidup dari seorang mahasiswa, maka perilaku konsumsi dari mahasiswa 

juga akan naik. Hal ini berarti bahwa penelitian ini sesuai dengan asumsi 

pertama dari teori konsumsi James Dusenberry yaitu Interdependen, yang 

menjelaskan bahwa besarnya konsumsi seorang individu dapat dipengaruhi oleh 

besarnya konsumsi individu lainnya. Dalam teorinya, James Dusenberry 

beranggapan bahwa lingkungan sosial merupakan salah satu faktor utama yang 

mampu mempengaruhi perilaku konsumsi dari seseorang.  

Ditinjau dari realitanya, dunia perkuliahan adalah salah satu tempat 

dimana para mahasiswanya berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang 

yang berbeda-beda. Mahasiswa yang berasal dari keluarga yang tergolong kaya 

akan memiliki konsumsi yang tinggi. Berbeda dengan mahasiswa yang berasal 

dari kelas menengah kebawah yang memiliki tingkat konsumsi yang rendah. 

Namun, jika kedua kalangan ini ditemukan di dunia perkuliahan yang sangat 

memperhatikan penampilan, akan terjadi pencampuran budaya. Untuk 

menunjang penampilan sebagai mahasiswa, mereka yang berasal dari kalangan 

menengah kebawah akan berusaha sama dengan mahasiswa yang berasal dari 

kalangan menengah keatas. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, mereka 

akan menabung dan menyisihkan uangnya untuk membeli produk fashion yang 

dapat menunjang penampilannya. Hal ini membuat produk fashion menjadi 

produk yang paling banyak diminati dan paling sering dibeli oleh mahasiswa 

sebagai generasi millennial yang dapat dilihat dari data berikut ini. 
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Tabel 4.9 Produk E-Commerce paling Diminati Masyarakat Indonesia 

Klasifikasi Produk yang dibeli Persentase 

Fashion dan Aksesoris 37,6% 

Handphone, Gadget dan Aksesoris 12,2% 

Elektronik 7,9% 

Alat-alat Olahraga 7.3% 

Lain-lain 35% 
Sumber: Ditjen Aptika, 2017 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa produk yang paling sering dibeli oleh 

masyarakat di Indonesia adalah produk-produk Fashion dan Aksesoris. Pada 

data tersebut produk Fashion dan Aksesoris memiliki persentase sebesar 37,6%. 

Persentase ini sangat berbeda dengan produk-produk lainnya yang hanya 

beberapa persen saja. 

 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu, seperti 

yang penelitian yang telah dilakukan oleh Alaimo (2014) yang berjudul 

Comparative Consumption: Social Media and the construction of Digital 

Consumers. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa variabel gaya hidup 

berpengaruh positif terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian 

melalui Social Media. Alaimo (2014) menjelaskan bahwa masyarakat di Kota 

London, memiliki kecenderungan yang cukup tinggi terhadap minat melakukan 

transaksi melalui social media. Hal ini dikarenakan Kota London merupakan 

salah satu kota metropolitan dengan masyarakat yang sudah maju dan menjadi 

salah satu trendsetter fashion di dunia. Semua masyarakat di dunia sudah pasti 

mengakui bahwa masyarakat di Kota London memiliki selera fashion yang 

sangat tinggi. Selera fashion yang tinggi dapat mencerminkan dari gaya hidup 

yang cenderung konsumtif. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi perilaku konsumsi dari masyarakatnya yang akan terus 

melakukan konsumsi demi menunjang penampilannya.  
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4.5.3 Pengaruh Kepraktisan Terhadap Perilaku Konsumsi Generasi 

Millennial 

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa variabel kepraktisan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi mahasiswa dalam 

menggunakan layanan e-commerce. Yang berarti bahwa jika semakin tinggi 

kepraktisan dari teknologi yang ada, maka perilaku konsumsi dari mahasiswa 

juga akan naik. Sehingga sesuai dengan era digital economy yang saat ini 

sedang populer di kalangan milennial, karena dianggap praktis dan dapat 

menghemat waktu. Dalam penelitian ini, mahasiswa sebagai bagian dari 

generasi millennial yang tergolong sibuk dalam berbagai hal. Di dunia 

perkuliahan, mahasiswa dituntut agar bisa mandiri dan tidak bergantung 

terhadap siapapun. Hal ini dikarenakan di dunia perkuliahan terdapat banyak 

sekali kegiatan yang menghabiskan banyak waktu yang dapat membuat 

mahasiswa menjadi sangat sibuk. Contohnya adalah jadwal kuliah yang padat, 

tugas-tugas kuliah yang sangat banyak, kegiatan organisasi yang tidak mengenal 

waktu dan lain sebagainya. Kegiatan yang sangat padat ini membuat mahasiswa 

tidak memiliki waktu untuk melakukan konsumsi terhadap produk fashion yang 

dapat memperindah penampilannya.  

Sejak adanya e-commerce, para mahasiswa tidak perlu lagi harus 

berbelanja ke toko-toko maupun pusat perbelanjaan yang menjual produk 

fashion. Dengan menggunakan layanan e-commerce yang praktis, transaksi bisa 

dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus bertemu langsung dengan 

penjualnya. Kepraktisan ini menjadi sensasi baru bagi konsumen yang berasal 

dari kalangan mahasiswa. Para mahasiswa tersebut dapat menghemat waktunya 

dalam melakukan transaksi dan pembelian terhadap apapun keperluan yang 

dibutuhkannya. Dengan begitu, kegiatan perkuliahannya dapat berjalan dengan 
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baik tanpa harus terganggu dengan kegiatan belanja. Kepraktisan dari layanan 

jual beli dari e-commerce ini akan membuat mahasiswa bahwa kegiatan 

belanjanya menjadi lebih efektif dan efisien. Saat mahasiswa merasa bahwa 

layanan dari e-commerce itu praktis, maka akan menimbulkan keinginan untuk 

melakukan pembelian menggunakan layanan e-commerce lagi. Hal ini akan 

membuat perilaku konsumsi dari mahasiswa tersebut meningkat dan lebih 

konsumtif.  

Kepraktisan teknologi yang disediakan oleh layanan e-commerce tidak 

semata-mata hanya dilakukan oleh pihak dari dalam e-commerce itu sendiri. 

Melainkan ada campur tangan dari pihak luar yang ikut serta dalam membuat 

pelayanan e-commerce menjadi semakin canggih seperti saat ini. E-Commerce 

bekerja sama dengan beberapa pelayanan jasa yang dapat dilihat dari data 

berikut ini. 

Tabel 4.10 Pelayanan Jasa yang Bekerja Sama dengan E-Commerce 

No Jasa yang digunakan Persentase 

1 Jasa Pengiriman 35.30% 

2 Komunikasi, Periklanan & Media 20.40% 

3 Teknologi Informasi 14.90% 

4 Bank, Keuangan & Asuransi 9.40% 

5 Web Hosting & Service 5.80% 

6 Konsultasi Bisnis 4.10% 

7 Sewa Properti 3.50% 

8 Event Organizer 3.10% 

9 Konstruksi & Pekerjaan Umum 1.40% 

10 Teknik Permesinan 1.10% 

11 Rumah Sakit Swasta 1.10% 
Sumber: Ditjen Aptika, 2017 

Dari data tersebut dapat diketahui, jika e-commerce paling sering melakukan 

kerjasama dengan jasa pelayanan pengiriman barang. Hal itu terbukti dari 

persentase penggunaan layanan jasa pengiriman yang mencapai angka 35.30%. 
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Hal ini dikarenakan, e-commerce selalu menggunakan jasa pengiriman barang 

dalam mengirim produk-produknya ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, 

sehingga jasa pengiriman barang menjadi pelayanan jasa yang paling 

dibutuhkan oleh e-commerce. Kemudian, disusul dengan jasa pelayanan 

komunikasi, periklanan dan media yang memiliki persentase sebesar 20.40%. 

Hal ini dikarenakan untuk mempromosikan produk-produk dan pelayanannya, e-

commerce menggunakan jasa komunikasi, periklanan dan media agar dapat 

dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga konsumen akan tertarik dan 

menggunakan layanan dari e-commerce. 

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Qinghe, Wenyuan, & Kaiming 

(2014) yang berjudul The online shopping change the retail business model: A 

survey of the people use online shopping in china. Pada penelitian tersebut, 

dijelaskan bahwa variabel kepraktisan penggunaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap perubahan perilaku konsumsi konsumen dari offline shopping menjadi 

online shopping. Qinghe, Wenyuan, & Kaiming (2014) menjelaskan bahwa sejak 

adanya layanan jual beli e-commerce yang semakin berkembang, masyarakat di 

china cenderung melakukan konsumsi melalui e-commerce dibandingkan 

melakukan transaksi secara langsung. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien 

karena dapat menghemat banyak waktu hanya untuk sekedar melakukan 

pembelian. Salah satu dasar dari berkembangnya e-commerce saat ini adalah 

karena inovasi yang semakin canggih di dunia komunikasi terutama internet. 

Melalui internet, berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat 

meskipun berada di tempat yang berbeda. Saat ini, e-commerce menjadi sebuah 

dimensi baru pada sektor industri dan perdagangan. E-commerce menyediakan 

berbagai keunggulan yang jauh lebih baik dari transaksi secara tradisional. Di 
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China sendiri, e-commerce menjadi salah satu industri yang sangat diagung-

agungkan oleh masyarakat China. Masyarakat China menganggap bahwa 

Negara mereka turut andil dalam berkembangnya e-commerce. Hal ini dapat 

dibuktikan dari perusahaan Alibaba Groups yang merupakan salah satu e-

commerce terbesar di Benua Asia. Masyarakat di Negara China tergolong sangat 

menguasai teknologi, sehingga kepraktisan dari teknologi menjadi salah satu 

daya tarik tersendiri. Masyarakat China dituntut untuk selalu bekerja keras, 

sehingga kepraktisan dari teknologi sangat dibutuhkan oleh mereka, tidak 

terkecuali pada kegiatan transaksi. Sejak e-commerce berkembang pesat di 

China, perilaku konsumsi mereka cenderung lebih memilih melakukan belanja 

secara online dibandingkan berbelanja secara tradisional. 

4.5.4 Pengaruh Media Informasi Terhadap Perilaku Konsumsi Generasi 

Millennial 

 Pada penelitian ini dinyatakan bahwa variabel media informasi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi mahasiswa 

dalam menggunakan layanan e-commerce. Yang berarti bahwa meskipun 

semakin beragam media informasi yang mengiklankan tentang e-commerce di 

Indonesia, tetapi tidak membuat perilaku konsumsi dari mahasiswa naik. Hal ini 

dikarenakan konsumen lebih mengutamakan bukti dan kualitas daripada sekedar 

informasi. Di dunia perkuliahan, mahasiswa dituntut untuk menguasai teknologi 

dan terbuka dengan berbagai informasi yang ada. Informasi tersebar secara 

cepat melalui berbagai media. Sehingga, mahasiswa  akan selalu tahu dengan 

segala informasi yang sedang hangat dibicarakan oleh banyak orang. Tidak 

terkecuali pada informasi tentang adanya e-commerce yang saat ini tersebar di 

berbagai media, meliputi televisi, internet, social media, perkuliahan maupun dari 

lingkungan pertemanan. Melalui berbagai media ini, semua kalangan masyarakat 
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dapat mencari tahu lebih dalam tentang apa itu e-commerce. Namun, informasi 

tersebut hanya menjelaskan tentang gambaran umum dari masing-masing e-

commerce itu sendiri, bukan tentang produk yang dijual pada layanan e-

commerce. Pada realitanya, konsumen menginginkan informasi yang lebih detail 

tentang suatu produk yang hendak dibelinya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

lebih dalam tentang spesifikasi dari suatu produk.  

Dalam dunia ekonomi, terdapat istilah customer sophistication yang dapat 

didefinisikan sebagai proses yang mengolah dan menerima informasi yang ada 

sebelum mengambil keputusan untuk membeli dan untuk mengevaluasi setelah 

membeli. Hal ini berarti konsumen memiliki perilaku yang tidak mudah 

terpengaruh dengan iklan dan informasi yang masih belum dibuktikan sendiri 

oleh konsumen tersebut. Sedangkan, jika konsumen hendak melakukan 

pembelian melalui layanan e-commerce, mereka tidak dapat melihat barang 

tersebut secara langsung dan hanya mengandalkan informasi yang dicantumkan 

oleh pihak e-commerce saja. Salah satu tujuan mengapa konsumen dari 

kalangan mahasiswa ini perlu mengetahui spesifikasi dari suatu produk adalah 

tindakan pencegahan agar saat barang yang dibelinya sudah diterima, mereka 

merasa puas dengan barang tersebut. Sedangkan, apabila barang yang 

diterimanya tidak sesuai dengan informasi yang dicantumkan pada produk yang 

ditawarkan oleh e-commerce, maka konsumen tersebut akan kecewa. Faktanya, 

mahasiswa merupakan salah satu bagian dari millennial yang haus akan 

informasi. Sedangkan informasi yang dicantumkan pada produk e-commerce 

sangat terbatas, sehingga bertolak belakang dengan keinginan konsumen yang 

berasal dari kalangan mahasiswa tersebut. Hal inilah yang menyebabkan 

mengapa mahasiswa lebih percaya dengan bukti dibandingkan hanya sekedar 

informasi saja. Oleh karena itu, media informasi tidak memiliki pengaruh yang 
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positif terhadap perilaku konsumsi dari mahasiswa dalam melakukan pembelian 

menggunakan layanan e-commerce.  

Dalam melakukan promosi, e-commerce menggunakan berbagai macam 

media dalam menyebarkan informasi tentang pelayanannya. Media yang biasa 

digunakan e-commerce dalam mempromosikan pelayanannya antara lain media 

masa, media sosial maupun dari iklan internet. Karena saat ini masyarakat mulai 

beralih dari media masa menjadi media online, maka perusahaan e-commerce 

lebih tertarik menggunakan jasa layanan online advertising dalam 

mempromosikan layanannya. Hal ini dapat dilihat dari data berikut.  

Gambar 4.8 Pendapatan Online Advertising (dalam jutaan dolar) 

 

Sumber: Ken Research, 2017 

Dari data tersebut, dapat diketahui jika pendapatan yang diterima oleh jasa 

online advertising semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat 

dilihat dari tren yang terus meningkat dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar konsumen yang saat ini lebih suka menjelajahi 
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internet dan sosial media dalam mencari informasi. Sehingga online advertising 

menjadi target utama dalam mempromosikan layanan e-commerce. 

4.5.5 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Perilaku Konsumsi Generasi 

Millennial 

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi mahasiswa dalam 

menggunakan layanan e-commerce. Yang berarti bahwa jika semakin tinggi 

kepercayaan konsumen terhadap layanan e-commerce, maka perilaku konsumsi 

dari mahasiswa juga akan naik. Hal ini berarti kepercayaan generasi millennial 

terhadap era digital economy sudah mulai tertanam. Kepercayaan millennial 

terhadap transaksi digital tersebut dapat tumbuh karena mereka merasa aman 

dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh e-commerce. Rasa aman 

dan nyaman yang dirasakan oleh konsumen selama menggunakan layanan e-

commerce dapat timbul berdasarkan pengalaman yang didapatkannya. Jika 

seorang mahasiswa mendapatkan pelayanan yang baik saat dia melakukan 

pembelian suatu produk dari e-commerce, maka mahasiswa tersebut akan 

merasa nyaman. Kenyamanan ini perlahan-lahan akan menimbulkan rasa 

percaya. Selain timbul dari rasa nyaman, kepercayaan mahasiswa terhadap 

layanan e-commerce juga dapat timbul dari pengalaman setelah barang yang 

dipesannya melalui e-commerce sudah diterima dan barang tersebut sesuai 

dengan ekspektasinya. Sehingga mahasiswa sebagai konsumen akan memiliki 

kepercayaan bahwa barang yang ditawarkan oleh e-commerce benar-benar 

sesuai dengan barang aslinya. Kepercayaan dari mahasiswa sebagai konsumen 

e-commerce dapat dilihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang 

mengunjungi situs e-commerce dari data berikut ini. 
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Tabel 4.11 Peringkat 5 Teratas E-Commerce Terbaik di Indonesia 

E-Commerce Visitors January 2017 Visitors June 2017 % change 

Lazada 13,256 21,235 +60% 

Blibli 7,527 15,556 +107% 

Matahari Mall 4,165 12,520 +201% 

Zalora 5,101 9,052 +77% 

JD.id 2,354 5,532 +135% 

Sumber: Ilmuone, 2017 

Dari data tersebut maka dapat diketahui jika lima e-commerce terbaik di 

Indonesia memiliki jumlah pengunjung situs yang berbeda-beda. Di posisi 

pertama diduduki oleh Lazada dengan 13,256 pengunjung pada bulan januari 

2017. Kemudian mengalami peningkatan jumlah pengunjung pada bulan juni 

2017 yang cukup signifikan sebesar 21,235 pengunjung. Sehingga peningkatan 

pengunjung dari bulan januari hingga bulan juni sebesar 60 persen. Dari data 

tersebut dapat diketahui jika saat mahasiswa sudah memiliki kepercayaan yang 

tinggi terhadap e-commerce, maka akan timbul keinginan untuk melakukan 

pembelian melalui layanan e-commerce lagi. Keinginan yang timbul dikarenakan 

rasa percaya inilah yang dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi dari 

para mahasiswa ini. Mahasiswa yang merupakan bagian dari millennial ini akan 

cenderung lebih konsumtif dan konsumsinya menjadi meningkat terhadap 

layanan e-commerce. Peningkatan konsumsi ini akan berdampak pada 

kebiasaan yang menjadikan mahasiswa sebagai generesi millennial cenderung 

memilih belanja secara online daripada belanja secara langsung. Hal ini 

dikarenakan, para mahasiswa tersebut sudah memiliki kepercayaan terhadap 

keamanan dan kemudahan bertransaksi menggunakan layanan e-commerce. 

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zhe (2017) yang berjudul E-

commerce trend and E-customer analyzing. Pada penelitian tersebut dinyatakan 
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bahwa variabel Trust atau kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel Online Shopping Behavior. Zhe (2017) menjelaskan bahwa 

konsumen di Negara Finlandia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap 

E-commerce, sehingga mereka lebih suka belanja secara online dibandingkan 

belanja di pasar tradisional. Pada penelitiannya Zhe (2017) menemukan 

berbagai jenis online shops yang berbeda-beda. Terdapat e-commerce yang 

hanya menjual perlengkapan rumah tangga, pakaian, maupun alat-alat kosmetik. 

Pada e-commerce di Finlandia, terdapat lebih banyak discounts yang ditawarkan 

dibandingkan dengan toko biasa. Hal ini dapat membuat masyarakat Finlandia 

lebih memilih e-commerce dibandingkan toko biasa. Selain itu, konsumen dapat 

lebih mudah dalam bertransaksi, karena layanan e-commerce menyajikan cara 

pembayaran yang lebih cepat dan menghemat waktu. Konsumen hanya perlu 

menyelesaikan pembayaran melalui gadget maupun atm, kemudian barang akan 

diantar sesuai pesanan. Menurut penelitian Zhe (2017), dijelaskan bahwa produk 

yang dijual pada e-commerce selalu sesuai dengan barang aslinya. Hal ini lah 

yang menjadi faktor utama yang membuat masyarakat di Finlandia percaya 

terhadap layanan e-commerce.  

Penelitian ini juga didukung oleh Gupta (2015) dari penelitiannya yang 

berjudul Comparative Study of Online and Offline Shopping: A Case Study of 

Rourkela in Odisha. Pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa variabel 

kepercayaan konsumen berpengaruh positif terhadap perilaku konsumen dalam 

menggunakan layanan E-commerce. Gupta (2015) menjelaskan bahwa 

peradaban masyarakat di negara India saat ini sedang dalam masa 

perkembangan dan mulai menerima budaya baru, sehingga kepercayaan 

terhadap online shopping dan E-commerce demi sedikit mulai tumbuh pada 

masyarakat India. Pada penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui 
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bagaimana konsumen yang berasal dari India dapat berpindah dari yang 

awalnya lebih suka melakukan transaksi secara langsung menjadi cenderung 

lebih memilih melakukan transaksi secara online. Terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan transaksi secara 

online, antara lain adalah harga, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan 

kepercayaan. Dari keempat faktor tersebut, tingkat kepercayaan konsumen 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi konsumen terhadap 

keputusan untuk memilih belanja secara online di India. Hal ini sama dengan 

penelitian ini yang menyatakan bahwa kepercayaan konsumen terhadap e-

commerce dapat mempengaruhi keputusan dalam melakukan belanja secara 

online. 

Dari analisis pada kelima variabel, maka dapat diketahui jika variabel 

harga, gaya hidup, kepraktisan dan kepercayaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel perilaku konsumsi. Hal ini dapat mencerminkan 

bahwa mahasiswa di Kota Malang cenderung akan melakukan pembelian 

menggunakan layanan e-commerce jika harga yang ditawarkan oleh e-

commerce sesuai dengan kualitas dari barang itu sendiri. Selain itu, konsumsi 

mahasiswa melalui layanan e-commerce akan meningkat karena gaya hidup dari 

mahasiswa tersebut cenderung konsumtif. Sifat mahasiswa yang menjadi 

konsumtif tersebut dapat dikarenakan lingkungan sosial yang menuntut untuk 

selalu mengutamakan penampilan. Penyebab lain dari sifat mahasiswa yang 

konsumtif adalah karena mahasiswa tersebut memiliki uang saku yang tergolong 

tinggi, sehingga mereka bisa membelanjakan uangnya lebih banyak 

dibandingkan mahasiswa yang hanya memiliki uang saku cukup rendah. 

Kepraktisan dari teknologi yang diterapkan pada layanan e-commerce juga dapat 

membuat mahasiswa mendapatkan sensasi baru dalam berbelanja. Para 
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mahasiswa yang merupakan generasi millennial ini akan lebih sering 

menggunakan gadget yang dimilikinya untuk membeli maupun sekedar melihat 

barang yang ditawarkan pada e-commerce. Kepraktisan yang disediakan oleh 

layanan e-commerce juga akan membuat konsumen lebih nyaman dan dapat 

menghemat waktu dalam berbelanja. Selain praktis, e-commerce juga 

memberikan pelayanan yang lebih aman dari resiko penipuan, karena 

pengiriman barang dilakukan langsung oleh pihak e-commerce, sehingga resiko 

penipuan dapat diminimalisir. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 

terdapat empat variabel yang dapat mempengaruhi perilaku konsumsi 

mahasiswa dalam menggunakan layanan e-commerce, yaitu harga, gaya hidup, 

kepraktisan dan kepercayaan.  

Sedangkan variabel media informasi berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap variabel perilaku konsumsi. Hasil penelitian tersebut 

membuktikan bahwa mahasiswa di Kota Malang tidak begitu terpengaruh 

terhadap banyaknya informasi tentang e-commerce pada berbagai media. 

Meskipun semakin beragam media informasi yang mengiklankan tentang e-

commerce di Indonesia, tetapi tidak membuat perilaku konsumsi dari mahasiswa 

meningkat. Hal ini dikarenakan konsumen lebih mengutamakan bukti dan 

kualitas daripada hanya sekedar informasi. Di dunia perkuliahan, mahasiswa 

dituntut untuk menguasai teknologi dan terbuka dengan berbagai informasi yang 

ada. Informasi tersebar secara cepat melalui berbagai media. Sehingga, 

mahasiswa  akan selalu tahu dengan segala informasi yang sedang hangat 

dibicarakan oleh banyak orang. Tidak terkecuali pada informasi tentang adanya 

e-commerce yang saat ini tersebar di berbagai media, meliputi televisi, internet, 

social media, perkuliahan maupun dari lingkungan pertemanan. 
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4.6 Implikasi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan analisis pada variabel harga yang berpengaruh terhadap 

perilaku konsumsi, maka dapat diketahui beberapa implikasi dari adanya 

pengaruh tersebut. Jika ditinjau dari sisi mahasiswa yang berperan sebagai 

konsumen, maka dapat diketahui jika harga dari suatu produk yang sesuai 

dengan kualitas produk tersebut, maka akan membuat konsumsi dari mahasiswa 

tersebut menjadi meningkat. Sedangkan apabila ditinjau dari sisi e-commerce, 

dari adanya peningkatan konsumsi yang dilakukan oleh mahasiswa yang selaku 

konsumennya, akan meningkatkan pendapatan bagi pihak e-commerce. Namun, 

akibat dari adanya peningkatan konsumsi dari mahasiswa dalam menggunakan 

layanan e-commerce, akan berdampak buruk bagi toko konvensional. Dampak 

buruk yang diterima oleh toko konvensional adalah semakin menurunnya 

konsumen. Hal ini dikarenakan adanya e-commerce menggeser eksistensi dari 

toko konvensional akibat dari adanya perubahan pandangan konsumen yang 

mulai beralih menjadi lebih suka melakukan pembelian secara online 

menggunakan layanan dari e-commerce. 

 Jika dilihat dari analisis yang telah dilakukan pada variabel Gaya hidup 

yang berpengaruh terhadap variabel perilaku konsumsi mahasiswa dalam 

menggunakan layanan dari e-commerce, maka dapat diketahui beberapa 

implikasi dari adanya pengaruh tersebut. Apabila dilihat dari sisi mahasiswa 

sebagai konsumen dari e-commerce, dapat diketahui jika semenjak adanya e-

commerce, para mahasiswa beralih dari yang awalnya hanya bisa melakukan 

belanja atau pembelian secara langsung pada toko-toko konvensional, menjadi 

lebih memilih untuk melakukan pembelian menggunakan layanan dari e-

commerce. Hal ini dapat terjadi karena mahasiswa merasakan sensasi baru 

dalam berbelanja. Para mahasiswa beranggapan bahwa karena semakin 
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mudahnya melakukan pembelian dan bertransaksi, hal tersebut membuat para 

mahasiswa tersebut menjadi ingin melakukan pembelian menggunakan layanan 

e-commerce lagi. Kemudahan berbelanja inilah yang menyebabkan perilaku 

konsumsi dari mahasiswa menjadi semakin konsumtif. Sedangkan apabila 

ditinjau dari sisi e-commerce yang berperan sebagai produsen, maka dapat 

diketahui implikasi dari penelitian ini jika dengan semakin tingginya perilaku 

konsumsi dari mahasiswa, dapat membuat pendapatan yang diterima oleh e-

commerce, menjadi semakin tinggi.  

 Berdasarkan analisis pada variabel Kepraktisan yang berpengaruh 

terhadap perilaku konsumsi mahasiswa, maka dapat diketahui beberapa 

implikasi dari adanya pengaruh tersebut. Jika dilihat dari sisi mahasiswa sebagai 

konsumen dari e-commerce, dapat diketahui jika semenjak adanya e-commerce, 

para mahasiswa beralih dari yang awalnya hanya bisa melakukan belanja atau 

pembelian secara langsung pada toko-toko konvensional, menjadi lebih memilih 

untuk melakukan pembelian menggunakan layanan dari e-commerce tersebut. 

Hal ini dikarenakan, mahasiswa beranggapan bahwa dengan melakukan 

pembelian melalui layanan e-commerce, mereka dapat menghemat waktu. Di 

samping itu, dunia perkuliahan merupakan dunia dimana mahasiswa dituntut 

untuk melakukan berbagai kegiatan yang tergolong cukup sibuk, sehingga 

apabila ada suatu teknologi yang dapat mereka gunakan untuk menghemat 

waktu, mereka akan beralih menggunakan teknologi tersebut. Sedangkan dari 

sisi e-commerce, semakin banyaknya konsumen yang menggunakan 

layanannya, akan berdampak pada teknologi yang digunakan oleh e-commerce 

itu sendiri. Pihak e-commerce, harus lebih pandai-pandai dalam berinovasi. 

Inovasi baru perlu dilakukan agar daya saing dari setiap e-commerce semakin 

tinggi. Karena masing-masing e-commerce memiliki keunggulan tersendiri dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

berinovasi. Di samping itu, kemajuan teknologi dari hari ke hari menunjukkan 

perkembangan yang sangat signifikan, sehingga akan terus bermunculan 

inovasi-inovasi baru dalam teknologi yang semakin canggih. Oleh karena itu, 

pihak e-commerce harus mampu dalam memanfaatkan teknologi, agar 

konsumen dapat terus menggunakan layanannya. Hal ini bertujuan agar e-

commerce dapat terus eksis di dunia perdagangan. 

 Dilihat dari analisis pada variabel Media informasi yang tidak berpengaruh 

terhadap perilaku konsumsi mahasiswa, maka dapat diketahui beberapa 

implikasi dari tidak adanya pengaruh tersebut. Apabila ditinjau dari sisi 

mahasiswa, dapat diketahui jika sebagian besar dari mahasiswa yang 

merupakan generasi millennial dan tergolong sebagai generasi yang melek akan 

teknologi, maka dapat diketahui bahwa kemampuan mereka dalam memahami 

dan memanfaatkan informasi juga menjadi hal yang wajar. Hal ini dikarenakan di 

dunia perkuliahan, mahasiswa dituntut untuk mengerti dan memahami bagaiman 

cara memanfaatkan informasi yang baik. Hal tersebut berhasil mereka gunakan 

dalam memahami informasi tentang e-commerce dan produk-produknya. 

Sehingga, informasi yang disediakan oleh e-commerce menjadi tidak terlalu 

diperhitungkan oleh mahasiswa selaku konsumen, mereka akan lebih puas 

apabila sudah membuktikannya sendiri secara langsung dengan melakukan 

pembelian menggunakan layanan dari e-commerce. Sedangkan apabila ditinjau 

dari pihak e-commerce, maka akan berdampak pada penyediaan informasi yang 

diberikan oleh mereka harus lebih diperbaiki. Mengingat, informasi yang mereka 

berikan masih belum dapat membuat pembacanya puas. Namun, akibat dari 

penyediaan informasi yang diberikan oleh pihak e-commerce yang kurang baik. 

Akan memunculkan peluang bagi para penyedia jasa layanan informasi, seperti 

media sosial, media massa, maupun para desainer grafis. Para penyedia jasa 
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layanan informasi tersebut, menjadi sangat dibutuhkan oleh e-commerce untuk 

dapat menyebarkan informasi tentang produk-produknya. Sehingga hal tersebut 

dapat menjadi sumber keuntungan apabila dapat dimanfaatkan dengan baik oleh 

para penyedia jasa layanan informasi. 

Berdasarkan analisis pada variabel Kepercayaan yang berpengaruh 

terhadap perilaku konsumsi mahasiswa, maka dapat diketahui beberapa 

implikasi dari adanya pengaruh tersebut. Apabila ditinjau dari sisi mahasiswa 

sebagai konsumen, maka dapat diketahui jika semakin tingginya 

kepercayaannya terhadap layanan e-commerce, maka akan semakin 

meningkatkan konsumsinya. Semakin tingginya kepercayaan konsumen 

terhadap layanan e-commerce, akan berdampak pada toko-toko konvensional. 

Toko konvensional menjadi kurang diminati oleh para mahasiswa sejak e-

commerce semakin berkembang dengan baik. Hal ini akan menyebabkan 

kurangnya pendapatan yang diterima oleh konvensional, karena para mahasiswa 

selaku konsumen beralih menggunakan cara belanja secara online dan perlahan 

meninggalkan budaya belanja secara langsung. Sedangkan apabila ditinjau dari 

sisi e-commerce, akan berdampak pada semakin bertambahnya konsumen yang 

beralih menggunakan layanannya dibandingkan belanja secara langsung. Hal ini 

harus dimanfaatkan dengan baik oleh pihak e-commerce dengan cara 

menambah dan mengembangkan kualitas pelayanannya agar konsumen dapat 

terus percaya terhadap layanan yang diberikan oleh pihak e-commerce. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya mengenai pengaruh harga, gaya hidup, kepraktisan, media 

informasi, dan kepercayaan terhadap perilaku konsumsi, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Harga yang sesuai dengan kualitas akan meningkatkan keinginan 

konsumen terhadap perilaku konsumsinya dengan menggunakan 

layanan e-commerce. Sehingga saat konsumen menganggap 

semakin tinggi kesesuaian harga yang ditawarkan oleh pihak e-

commerce dengan kualitasnya, maka akan semakin tinggi pula 

keinginan konsumen dalam melakukan pembelian menggunakan 

layanan e-commerce. 

2. Gaya Hidup dari mahasiswa sebagai konsumen dari e-commerce juga 

dapat berpengaruh terhadap konsumsinya. Semakin tinggi gaya hidup 

dari mahasiswa, maka akan semakin tinggi pula perilaku konsumsinya 

dalam menggunakan e-commerce. 

3. Kepraktisan dari layanan yang disediakan oleh pihak e-commerce 

juga membuat konsumen merasa semakin mudah dalam melakukan 

pembelian. Sehingga semakin tinggi kepraktisan teknologi dari 

layanan e-commerce maka akan semakin tinggi pula perilaku 

konsumsi mahasiswa dengan menggunakan layanan dari e-

commerce.  
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4. Media Informasi yang beragam tidak dapat mempengaruhi perilaku 

konsumsi mahasiswa dalam menggunakan e-commerce. Meskipun 

informasi tentang e-commerce semakin banyak dan berasal dari 

berbagai media, tetapi tidak berpengaruh terhadap perilaku konsumsi 

mahasiswa dalam melakukan pembelian menggunakan layanan e-

commerce. 

5. Kepercayaan mahasiswa yang tinggi terhadap e-commerce juga 

dapat mempengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa dalam melakukan 

pembelian menggunakan layanan e-commerce. Sehingga semakin 

tinggi tingkat keamanan yang diberikan oleh pihak e-commerce, maka 

akan semakin tinggi juga konsumsi mahasiswa dalam melakukan 

pembelian menggunakan layanan e-commerce. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran antara lain : 

1. Ditinjau dari harga yang ditawarkan oleh e-commerce, ada baiknya 

jika pihak e-commerce melakukan evaluasi dari reviewer, terutama 

tentang kesesuaian harga dengan kualitas produk. Hal ini perlu 

dilakukan agar pihak e-commerce dapat lebih tepat dalam 

menentukan harga produknya. 

2. Dilihat dari gaya hidup mahasiswa yang semakin konsumtif, maka ada 

baiknya jika mahasiswa lebih selektif dalam memilih barang yang 

sesuai dengan kondisi keuangan, hal ini berguna agar kebutuhan 

pokok yang lebih penting juga dapat terpenuhi. 
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3. Ditinjau dari sisi mahasiswa sebagai konsumen, maka ada baiknya 

jika mahasiswa tersebut menggunakan produk-produk fintech atau e-

money yang saat ini juga semakin berkembang di dunia e-commerce. 

Hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan para mahasiswa dalam 

bertransaksi melalui e-commerce. Selain itu dengan menggunakan e-

money maka akan semakin banyak diskon dan potongan harga yang 

diberikan oleh pihak e-commerce. 

4. Dilihat dari keuntungan yang menjanjikan dari industri e-commerce, 

maka semakin banyak juga e-commerce baru yang bermunculan. Hal 

ini dapat semakin memperketat persaingan usaha antar e-commerce. 

Untuk itulah, disarankan kepada pihak e-commerce agar terus 

mengembangkan daya tarik promosi dan fitur-fitur yang disediakan 

oleh e-commerce itu sendiri agar dapat terus eksis di industri 

perbelanjaan modern. 

5. Ditinjau dari sisi mahasiswa sebagai konsumen, maka ada baiknya 

jika pihak e-commerce melakukan evaluasi dari testimoni yang telah 

diberikan oleh konsumen, terutama tentang keamanan dan 

kenyamanan dalam menggunakan layanan e-commerce. Hal ini perlu 

dilakukan untuk mengetahui apa saja fitur yang perlu diperbaiki dan 

dipertahankan pada layanan e-commerce itu sendiri.  
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Lampiran 1: Tabel Sampling Krejcie dan Morgan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2: Kuesioner Penelitian 

Nama :  

E-mail :  

Program Studi :  

Fakultas :  

Universitas :  

1. Jenis Kelamin 

a. Pria 

b. Wanita 

2. Berapakah usia anda saat ini ? 

a. 18 - 20 tahun 

b. 21 - 25 tahun 

3. Semester yang anda tempuh saat ini 

a. 2 

b. 4 

c. 6 

d. 8 

e. >8 

4. Uang saku dan pendapatan selama 1 bulan 

a. < Rp.1.000.000 

b. Rp.1.000.000 – 2.500.000 

c. Rp.2.500.000 – Rp.5.000.000  

d. > Rp.5.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Konsumsi melalui layanan e-commerce selama 1 bulan  

e. < Rp.100.000 

f. Rp.100.000 – 500.000 

g. Rp.500.000 – Rp.1.000.000  

h. > Rp.1.000.000 

6. Media informasi yang pertama kali anda ketahui tentang e-commerce ? 

a. Televisi 

b. Social Media 

c. Surat kabar 

d. Teman 

7. Produk yang biasa anda beli melalui layanan e-commerce ? 

a. Fashion 

b. Barang Elektronik 

c. Produk Kesehatan 

d. Buku 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kuesioner dengan Skala Likert 

Keterangan pilihan jawaban : 

1. TS = Tidak Setuju 

2. KS  = Kurang Setuju 

3. B  = Biasa Saja 

4. S = Setuju 

5. SS  = Sangat Setuju 

No Pertanyaan 
Skala 

TS KS B S SS 

 Perilaku Konsumsi (Y)      

1 Saya lebih menyukai belanja menggunakan e-

commerce dibandingkan membeli secara 

langsung (Gupta, 2015) 

     

2 Saya lebih menyukai pembayaran dengan e-

money dibandingkan secara tunai  

     

3 Saya hanya melakukan pembelian melalui e-

commerce jika sedang ada diskon 

     

4 Saya merasa bahwa hampir semua barang 

yang saya butuhkan tersedia pada e-

commerce  

     

5 Saya merasa bahwa e-commerce 

menyediakan produk-produk yang sangat 

bervariasi 

     

6 Saya merasa puas dengan pelayanan yang      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

dilakukan oleh e-commerce (Lodhi, 2017) 

7 Saya selalu melakukan pembelian secara 

online 

     

 Harga (X1)      

1 Saya merasa harga pada e-commerce lebih 

murah dibandingkan toko biasa (Gupta, 2015) 

     

2 Sering terdapat diskon yang ditawarkan oleh 

e-commerce 

     

3 Saya merasa harga yang ditawarkan sesuai 

dengan kantong mahasiswa (Zhou, 2007) 

     

4 Saya merasa bahwa biaya ongkos kirim 

menjadi pertimbangan dalam online shopping 

     

5 Harga pada e-commerce sering mengalami 

perubahan  

     

6 Kualitas dari setiap barang sesuai dengan 

harga yang ditawarkan (Gupta, 2015) 

     

7 Menurut saya setiap e-commerce menawarkan 

harga yang berbeda-beda, meskipun pada 

barang yang sama 

     

 Gaya Hidup (X2)      

1 Saya merasa tingkat kekayaan menjadi faktor 

utama dalam melakukan konsumsi (Zhou, 

2007) 

     

2 Saya suka mengisi waktu luang dengan 

melihat barang melalui internet 

     

3 Online shopping telah menjadi bagian dari      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

kebutuhan saat ini  

4 Saya suka menghabiskan tabungan untuk 

membeli barang pada e-commerce 

     

5 Lingkungan sehari-hari menjadi alasan utama 

saya dalam melakukan belanja menggunakan 

e-commerce 

     

6 Online shopping telah menjadi suatu  

keinginan yang harus terpenuhi (Lodhi, 2017) 

     

7 Saya merasa bahwa saya menjadi malas 

keluar terutama belanja semenjak adanya e-

commerce 

     

 Kepraktisan (X3)      

1 Saya merasa bahwa belanja melalui e-

commerce lebih efektif dan efisien (Gupta, 

2015) 

     

2 Belanja melalui e-commerce dapat 

menghemat waktu saya 

     

3 Saya merasa dapat berbelanja secara privasi 

dengan adanya e-commerce 

     

4 Saya merasakan sensasi baru dalam membeli 

barang (Zhou, 2007) 

     

5 Saya dapat membeli banyak tanpa kerepotan 

jika menggunakan layanan e-commerce 

     

6 Saya merasa belanja melalui e-commerce 

tidak perlu mengantri 

     

7 Dengan adanya e-commerce saya bisa      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

melakukan pembelian dimanapun saya 

berada 

 
Media Informasi (X4) 

     

1 E-commerce memiliki web design yang 

menarik (Lodhi, 2017) 

     

2 Cara promosi produk e-commerce membuat 

saya tertarik untuk melihat produk-produknya  

     

3 Informasi barang yang disediakan oleh e-

commerce sesuai dengan barang aslinya 

(Gupta, 2015) 

     

4 Internet merupakan media yang paling sering 

saya gunakan 

     

5 E-commerce menjadi iklan yang sering 

muncul di televisi 

     

6 Saya merupakan pengguna sosial media 

yang aktif hampir setiap hari 

     

7 Informasi dan bantuan yang disediakan e-

commerce sangat membantu dalam 

melakukan transaksi 

     

 Kepercayaan (X5)      

1 Identitas pribadi disimpan baik oleh pihak e-

commerce (Gupta, 2015) 

     

2 Saya memiliki rasa kepercayaan yang tinggi 

terhadap online shop (Zhou, 2007) 

     

3 Saya tetap merasa percaya terhadap layanan      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e-commerce meskipun tidak dapat mencoba 

produknya  

4 Saya merasa produk yang saya terima tidak 

sesuai dengan pesanan saya 

     

5 Adanya kemungkinan salah mengirim barang       

6 Pengiriman yang dilakukan oleh pihak e-

commerce memakan waktu yang lama 

     

7 Saya merasa bahwa resiko penipuan masih 

cukup tinggi dalam dunia online shopping 

(Lodhi, 2017) 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3: Hasil Regresi Partial Least Square 

1. Partial Least Square Regression Model 

 

2. Path Coefficients PLS Algorithm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Outer Model: Construct Reliability and Validity 

 

 

4. Grafik Average Variance Extracted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Grafik Cronbach’s Alpha 

 

 

6. Grafik Composite Reliability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Inner Model: Path Coefficients Bootstrapping 

 

8. R Square 

 

9. Grafik R Square 
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