
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Bisnis tanaman hias sebenarnya bukan sesuatu yang baru di Indonesia. 

Bisnis ini sangatlah potensial jika benar-benar dikelola dengan baik. Bisnis ini 

dapat berjalan dengan baik di Indonesia karena didukung oleh kondisi iklim 

Indonesia yang merupakan habitat hampir seluruh populasi tanaman yang tersebar 

di seluruh dunia ditambah lagi penghobi baik itu pemula maupun yang sudah 

berpengalaman terus mencari berbagai jenis tanaman hias yang sedang pamornya 

naik. Bisa dikatakan hobi mengoleksi tanaman hias tak kenal resesi, hal serupa 

juga diungkapkan oleh tabloid Hobiku dalam sebuah artikelnya yang menuliskan 

bisnis tanaman hias tidak ada matinya. Hampir seluruh tanaman hias yang 

diperdagangkan dapat hidup dengan subur di Indonesia. Tidaklah heran jika 

dalam beberapa dekade terakhir bisnis ini menjadi sektor bisnis yang menjanjikan 

di tengah krisis yang melanda Indonesia, karena permintaan tanaman hias tidak 

hanya datang dari dalam negeri namun juga dari luar negeri (Tabloid Hobiku, 

2008). Salah satu jenis tanaman hias yang populer di masyarakat adalah Adenium. 

Adenium adalah salah satu jenis tanaman hias yang diperdagangkan di 

Indonesia. Tanaman ini mulai masuk di Indonesia sejak tahun 2000. Tanaman 

yang akrab disapa Kamboja Jepang masih saja menjadi primadona (Tabloid 

Gallery, 2007). Tanaman ini lebih dikenal dengan nama kamboja Jepang oleh 

masyarakat kita meskipun penamaan itu tidaklah benar. Adenium dan Kamboja 

Jepang (kamboja kuburan) sangatlah berbeda. Adenium berasal dari daerah gurun 
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pasir yang kering, dari daratan Asia Barat sampai Afrika. Sebutannya disana 

adalah Mawar Padang Pasir (desert rose). Karena berasal dari daerah kering, 

tanaman ini lebih menyukai kondisi media yang kering dibanding terlalu basah. 

Disebut sebagai Adenium, karena salah satu tempat asal Adenium adalah daerah 

Aden (Ibukota Yaman). Adenium memiliki keindahan di seluruh morfologinya, 

dan keindahan inilah yang menjadi nilai jual Adenium. Baik itu bunga, bonggol 

(akar yang menggembung), sampai daunnya menjadi daya tarik tersendiri bagi 

peminat tanaman ini. Bunga Adenium yang beraneka warna, bonggol yang 

menyerupai seorang penari, bahkan daunnya yang bewarna putih bersih atau daun 

bewarna hitam legam, semuanya menjadi incaran kolektor tanaman hias. 

Adenium memiliki banyak kelebihan dibanding tanaman hias lainnya. Mulai dari 

bonggol, batang hingga daunnya bisa dinikmati penghobi. Adenium memiliki 

beberapa penggemar yang berbeda-beda, misalnya ada yang tertarik pada 

keindahan bunganya atau juga bonggolnya. Tidaklah heran bisnis tanaman hias 

Adenium memiliki prospek yang sangat besar. Adenium tidak sama dengan 

tanaman hias jenis lainnya seperti Anthurium ataupun Aglaonema Adenium 

memiliki pasar yang tetap dan penggemar yang setia terhadap tanaman ini seperti 

halnya tanaman Anggrek yang menjadi legenda dalam dunia tanaman hias di 

Indonesia.  

Adenium yang diperdagangkan dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu 

Adenium spesies alam dan Adenium hibrida (persilangan). Untuk Adenium 

spesies alam harganya jauh cenderung lebih mahal dibandingkan dengan 

Adenium hibrida karena keberadaannya langka dan pertumbuhannya yang sangat 

lambat. Adenium hibrida memiliki harga yang sangat bervariasi mulai Rp. 



 

 

3 

 

4.000,00 sampai dengan Rp. 360.000.000,00 sehingga Adenium hibrida ini sangat 

populer di hati pecinta Adenium. (Tabloid Agrobis, 2008) 

Seiiring dengan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang mengenal  

keindahan tanaman hias yang satu ini maka mulai banyak bermunculan pedagang 

tanaman hias yang menjual Adenium sebagai produk utamanya. Godong Ijo, 

Kristal nursery, Wanda nursery, Galaxy nursery, Lily nursery,   

www.Bakoelkembang.com, www.Jegegnursery.multiply.com  adalah pedagang 

yang serius terjun di dalam usaha Adenium di tanah air. Persaingan pasti terjadi 

dimana beberapa penjual yang memperdagangkan produk yang sejenis memasuki 

sebuah pasar. Pemenang dalam persaingan akan tetap bertahan namun yang kalah 

akan gulung tikar. 

Pemasaran umumnya dipandang sebagai tugas untuk menciptakan, 

memperkenalkan, dan menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen dan 

perusahaan lain (Kotler, 2005:6). Pemasaran yang dahulu dilakukan oleh para 

pedagang Adenium biasanya dilakukan hanya sekedar melalui mulut ke mulut 

atau pemasaran yang ditulis di tabloid bunga dan sejenisnya. Hal ini tentu sangat 

tidak efektif karena  dalam tabloid itu yang membaca juga orang-orang yang suka 

tanaman, dengan kata lain pasarnya tidak dapat berkembang.   

Rahmat Dharmawan, SE (2008) menyatakan e-Marketing atau pemasaran 

melalui internet atau Online Marketing adalah sesuatu kegiatan pemasaran suatu 

produk, jasa atau pembangunan branding yang dilakukan secara online atau 

menggunakan media internet atau jaringan www (world wide web).  

Secara umum, e-Marketing meliputi kegiatan-kegiatan pembuatan desain web 

(Web Design) atau Webblog, promosi melalui Search Engine, promosi melalui 
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email dan Iklan Baris Online, promosi dengan pertukaran Banner, promosi 

melalui Pemasaran Affiliasi (Affiliate Programe), promosi Interaktif. 

  e-Marketing sebagai alat bantu yang sudah terbukti efektif. Manfaat 

penggunakan e-Marketing bagi pengusaha bisnis sangatlah besar (Rahmat 

Dharmawan, 2008). e-Marketing melingkupi seluruh aktifitas bisnis melalui 

www (world wide web) dengan tujuan menarik peluang bisnis baru, 

mempertahankan pelanggan dan membangun indentitas merek. Keberhasilan 

dari perencanaan e-Marketing dicapai melalui ilmu pemasaran tradisional dan 

tehnik perencanaan dengan mengadaptasi media digital, lalu menggabungkannya 

menjadi teknik komunikasi marketing digital yang baru. Elemen-elemen dalam 

e-Marketing menurut  (Salim, 2008) ada 7, yaitu: Personalisasi (layanan bersifat 

personal), privasi, pelayanan pelanggan, situs, keamanan, komunitas dan 

promosi penjualan. 

Ketika teknologi dan internet mulai masuk di Indonesia, ini membawa 

suatu terobosan dalam bisnis tanaman hias khususnya Adenium. Internet mampu 

memperpendek jarak antara penjual dan pembeli. Internet membawa dampak yang 

luar biasa bagi perkembangan bisnis tanaman hias Adenium. Internet dapat 

beroperasi manjangkau seluruh dunia tanpa batasan waktu dan tempat,  ini berarti 

pasar untuk tanaman hias Adenium juga meluas. Para pedagang Adenium saat ini 

banyak yang menjual Adeniumnya dengan memasarkan produknya pada 

masyarakat melalui internet (e-Marketing) untuk memenangkan persaingan. 

Masalah yang sering timbul dalam penggunaan e-Marketing adalah timbulnya 

persaingan yang ketat  karena pesaing tidak hanya berasal dari Indonesia namun 

juga dari luar negeri. Hal ini tentu menuntut pedagang Adenium di Indonesia yang 
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memasarkan produknya melalui internet harus memiliki kelebihan-kelebihan 

dibanding para pesaingnya. 

Kedudukan konsumen semakin penting dalam organisasi. Konsumen 

menuntut tidak terbatas memenuhi kebutuhannya tetapi juga apa yang menjadi 

keinginannya. Peningkatan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi 

informasi yang memberikan kemudahan konsumen mengetahui, memahami, dan 

mempunyai banyak pilihan. Keputusan pembelian menunjukkan arti kesimpulan 

terbaik individu konsumen untuk melakukan pembelian. Konsumen melakukan 

kegiatan-kegiatan untuk mencapai kesimpulan terbaik tersebut. Keputusan 

pembelian konsumen bisa berasal dari dalam dirinya sendiri maupun dipengaruhi 

faktor-faktor eksternal. Keputusan pembelian internal bisa berupa motivasi 

seseorang, persepsi, pengalaman,dll sedangkan keputusan pembelian eksternal 

dipengaruhi oleh lingkungan tempat individu itu tinggal, keluarga, promosi 

penjualan, dll.  

Nursery adalah istilah dalam dunia bisnis tanaman hias yang merupakan 

pedagang dan perawat tanaman hias. Nursery sendiri berasal dari bahasa Inggris 

yang berarti kebun bibit. Saat ini nursery berkembang tidak hanya menjual dan 

merawat tanaman hias saja namun juga menjual pupuk dan obat-obatan tanaman 

hias. Produk yang ditawarkan antara nursery yang satu dengan yang lainnya 

sudah pasti berbeda. Kebanyakan nursery di Indonesia belum memanfaatkan 

teknologi dalam memasarkan produknya. Belum banyak nursery yang 

menggunakan internet ataupun media periklanan di tabloit tanaman hias. Inilah 

salah satu sebabnya pertanian kita selalu tertinggal dengan negara tetangga seperti 

Thailand. Sebenarnya produk dari segi kualitas produk tanaman hias Indonesia 
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memiliki kualitas yang tidak kalah dengan negara-negara tetangga, hanya saja 

produk dari nursery-nursery di Indonesia kurang dikenal atau bahkan tidak 

dikenal sama sekali.  

 ”Jegegnursery” adalah pedagang dan perawat Adenium dari pulau Bali  

yang menjual berbagai jenis Adenium secara lengkap. ”Jegegnursery” 

menawarkan Adenium yang dijualnya melalui internet. ”Jegegnursery” berasal 

dari bahasa Bali yang berarti perawat Adenium yang cantik. ”Jegegnursery” sudah 

tidak asing lagi keberadaannya bagi penghobi Adenium yang ingin mencari 

barang koleksinya melalui internet. ”Jegegnursery” menjual Adenium impor 

maupun hasil bibitan sendiri dengan kualitas yang bagus didukung lagi harga 

yang ditawarkan tergolong murah dibanding dengan pedagang Adenium lain yang 

menjual produknya melalui internet. ”Jegegnursery” melayani pembelian hanya 1 

Adenium maupun pembelian dalam jumlah yang besar.  

Tabel 1.1. 

Daftar Harga Adenium  “Jegegnursery” Bali (update 24 Mei 2008) 
 
no  Jenis Ukuran 

bonggol (cm) 
Harga partai/minimal 

pembelian 20 buah (Rp) 
Harga eceran 
(Rp) 

1 PNW 2-4 25.000 40.000 
2 PNW 4-6 35.000 60.000 
3 RCN 2-4 30.000 45.000 
4 RCN 4-6 50.000 75.000 
5 Black Knight 2-4 30.000 45.000 
6 Thai 

Socotranum 
2-4 75.000 112.500 

7 Yak Kasset 2-4 30.000 45.000 
8 Yak Sing Buri 2-4 25.000 37.500 
9 Dwarf 

Arabicum 
8-10 100.000 150.000 

10 Dwarf 
Arabicum 

8-10 150.000 225.000 

Sumber: www.jegegnursery.multiply.com 
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”Jegegnursery” menjadi tempat pedagang Adenium yang lain untuk 

mencari Adenium untuk dijual kembali. Adenium dari ”Jegegnursery” sering 

menjuarai kontes Adenium yang diselenggarakan baik di pulau Jawa maupun di 

pulau Bali sendiri. 

Memang ”Jegegnursery” sudah dikenal oleh penghobi yang ingin mencari 

Adenium di internet, namun perlu diingat pedagang Adenium tidak hanya 

”Jegegnursery” saja. Ada puluhan pedagang Adenium besar yang menawarkan 

produknya melalui internet. Mulai dari dalam negeri hingga pedagang-pedagang 

Adenium dari manca negara. Tentu saja hal ini menyebabkan semakin ketatnya 

persaingan penjualan Adenium yang ada, karena konsumen memiliki begitu 

banyak alternatif pilihan sebelum memutuskan untuk membeli tanaman hias 

Adenium. Perlu diingat bahwa penghobi seringkali tidak mempertimbangkan 

harga dalam mencari barang koleksinya, namun lebih ke arah kualitas. Belum 

tentu pedagang yang menawarkan Adenium dengan harga murah bisa menjual 

Adeniumnya. Adenium yang ditawarkan pedagang yang satu dengan yang lainnya 

juga berbeda, tidak ada yang sama secara fisik meskipun secara jenis sama. 

Melalui ketujuh elemen e-Marketing itulah  ”Jegegnursery” menawarkan 

Adenium lewat internet untuk memenangkan persaingan bisnis yang terjadi 

sekarang ini.  

Dengan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul: 

”Pengaruh Variabel e-Marketing Terhadap Keputusan konsumen dalam 

membeli Tanaman Hias Adenium Pada Situs 

www.jegegnursery.multiply.com.” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri dari tiga 

bagian. Rumusan masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah variabel-variabel e-Marketing secara simultan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias 

Adenium  

2. Apakah variabel e-Marketing secara parsial mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium. 

3. Diantara varibel-variabel e-Marketing, variabel mana yang berpengaruh 

dominan terhadap keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias 

Adenium 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Sesuai dengan rumusan 

permasalahan maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel e-Marketing secara simultan terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium. 

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel e-Marketing secara parsial terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium. 

3. Untuk menentukan diantara variabel e-Marketing yang berpengaruh dominan 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan penelitian ini dapat terpenuhi dengan baik, maka manfaat 

yang diharapkan adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah studi empiris tentang pengaruh 

variabel-variabel e-Marketing secara parsial maupun simultan terhadap keputusan 

pembelian tanaman hias Adenium oleh konsumen. 

b. Manfaat Praktis  

1.Bagi Penulis 

Penelitian ini memberikan pengalaman, pembelajaran dan pengetahuan 

mengenai pengaruh variabel-variabel e-Marketing secara simultan maupun parsial 

terhadap keputusan pembelian tanaman hias Adenium oleh konsumen. 

2.   Bagi Pelaku Pasar 

 Bagi pelaku pasar baik pemegang saham, investor, dan manajer 

perusahaan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan 

terkini tentang gambaran teoritis dan analitis sehingga dapat digunakan sebagai 

alternatif dasar pengambilan keputusan-keputusan manajerial dimasa mendatang. 

3.Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai bahan acuan dan referensi penelitian selanjutnya yang relevan 

mengenai e-Marketing dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian tanaman 

hias Adenium oleh konsumen. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1 Landasan Teori 

2.1.1 Definisi Pemasaran 

Dunia terus berubah sesuai dengan perkembangan budaya manusia telah 

menimbulkan terobosan baru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

telah menyebabkan bergesernya nilai-nilai yang dianut masyarakat, semakin 

hilangnya batas-batas wilayah suatu negara, timbulnya masalah lingkungan dan 

tumbuhnya kesadaran lingkungan juga semakin banyak dan beraneka ragamnya 

jumlah barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kebutuhan 

manusia juga terus berkembang seiring dengan berkembangnya budaya. Namun 

tuntutan pemenuhan kebutuhan yang terus meningkat juga semakin banyaknya 

pilihan ragam produk yang ditawarkan tidak lagi berbanding lurus dengan 

pendapatan konsumen. Pendapatan riil masyarakat pada dasarnya dalam beberapa 

tahun terakhir ini tidak meningkat, kalaupun sebagian ada yang mengalami 

peningkatan, percepatannya tidak seimbang atau kalah dengan tuntutan-tuntutan 

kebutuhan. Keadaan tersebut bukan saja menimbulkan kesulitan bagi masyarakat 

konsumen namun juga berpengaruh pada produsen yang mana timbulnya suatu 

persaingan yang semakin ketat atau meningkat.  

Untuk dapat bertahan dalam dunia bisnis yang kondisi persaingannya terus 

meningkat maka suatu perusahaan harus dituntut dapat menguasai pasar dengan 

menggunakan produk yang telah dihasilkannya. Persaingan yang semakin ketat 

membuat perusahaan dituntut untuk terus berinovasi & berpikir kreatif. Tidak 

hanya berfokus bagaimana memproduksi sebuah produk, namun juga berpikir 

bagaimana produk yang dihasilkan juga dapat diterima oleh konsumen.  
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Kegiatan suatu manajemen pemasaran akan relatif lebih sulit dan sangat 

vital bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya semua aktivitas 

dan prestasi perusahaan bermuara pada bidang pemasaran. Misalnya kemampuan 

untuk berproduksi akan ditentukan produk apa yang harus dihasilkan yang dapat 

diterima di pasar atau tidak. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pemasaran 

berperan untuk menjembatani keinginan konsumen dan perusahaan. Hal ini 

berarti pemasaran akan berhadapan secara langsung dengan manusia atau 

konsumen yang mempunyai corak serta keinginan maupun tingkah laku yang 

beraneka ragam. Kegagalan dalam mengidentifikasi keinginan konsumen oleh 

seorang pemasar adalah langkah awal kegagalan perusahaan dalam memasarkan 

produknya. Pemasaran kini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mana di 

dalamnya mencakup bagaimana kita mengetahui dan memahami apa yang 

dibutuhkan dan diinginkan kosumen.  

“Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang 

bernilai dengan pihak lain.” (Kotler, 2005:10) 

 “Pemasaran adalah proses perencanaan pemikiran dan pelaksanaan 

pemikiran, penetapan harga, promosi dan penyaluran gagasan, barang, dan jasa 

untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dan 

organisasi.” Asosiasi Pemasaran Amerika (AMA) dalam Kotler  (2005:10)  

Stanton dalam Basu Swastha (2005:5) mengatakan “Pemasaran adalah 

suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang 



 

 

12 

 

dan jasa yang yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun 

pembeli yang potensial.” 

Dari berbagai definisi tersebut pemasaran bukan lagi diartikan sebagai 

suatu kegiatan menjual produk ke konsumen melainkan menyangkut hal-hal lebih 

kompleks. Definisi pemasaran sebenarnya berdasarkan pada konsep inti, yaitu 

kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan permintaan (demands), produk 

(barang, jasa, dan gagasan), nilai, biaya, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, 

hubungan dan jaringan pasar, serta pemasar dan prospek. 

 

2.1.2 Tujuan Pemasaran 

Dahulu produsen hanya berorientasi pada “Product knowledge” namun 

sekarang mereka lebih berorientasi pada “People knowledge”. Tujuan pemasaran 

adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau 

jasa itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya mampu menjual dirinya sendiri. 

Idealnya pemasaran harus menghasilkan pelanggan yang siap membeli, yang 

selanjutnya adalah menyediakan produk atau jasa itu. 

 

2. 2 Perkembangan Internet di Indonesia 

Pertumbuhan akses internet di Indonesia sangat pesat. Diawali dengan masuknya 

internet berkisar pada tahun 1994, saat ini pemakai internet di Indonesia sudah 

mencapai 16 juta orang, meningkat 8 kali lipat dari 2 juta pemakai internet pada 

tahun 2000 (www.apjii.or.id, Januari 2005). Hal ini mengindikasikan bahwa 

internet bukan menjadi sesuatu yang langka lagi di Indonesia. Semakin banyak 

yang memanfaatkan teknologi internet sebgai media komunikasi, berbisnis, dan 
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mencari informasi. Perkembangan dalam dunia teknologi akhir-akhir ini telah 

membawa banyak arus perubahan terutamanya dalam aktivitas belanja. 

Konsumen dapat membeli barang dengan mudah melalui internet. Dalam waktu 

beberapa menit, barang sampai di tangan konsumen. Proses demikian dikenal 

sebagai perdagangan elektronik. Usaha kecil dan menengah di Indonesia belum 

banyak menggunakan media internet sebagai salah satu media promosi dan 

penyampaian informasi (Benar Sitompul, 2007). Keuntungan menggunakan 

media internet sebagai media informasi produk kepada konsumen adalah layanan 

24 jam dalam seminggu penuh. Kebanyakan alasan perusahaan untuk tidak 

membuat informasi di media internet adalah teknologi yang mahal, sumber daya 

yang khusus dan banyak alasan lainnya. Era informasi ini akan mendorong 

berkembangnya teknologi pendukung jalur data seperti: perangkat keras, 

perangkat lunak dan teknologi jaringan. 

 

2.3 Hubungan e-Bussiness, e-Commerce, & e-Marketing 

Banyak hal yang dapat dilakukan dengan internet misalnya saja 

berkembangnya kegiatan bisnis melalui internet yang biasa disebut e-Bussiness. 

 e-Bussines menggambarkan penggunaan sarana elektronik untuk 

melakukan bisnis perusahaan (Kotler, 2005:45). Cara baru dalam kegiatan bisnis 

ini menuntut perusahaan untuk mulai mengaplikasikannya. Setiap kegiatan bisnis 

tentu tidak akan pernah terlewatkan proses transaksi. Kegiatan bisnis yang 

dilakukan dengan sarana elektronik akan memunculkan transaksi elektronik. yang 

disebut dengan e-Commerce. Jadi dengan kata lain e-Commerce adalah bagian 

dari e-Bussiness (Nofie Iman, 2008).  
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e-Commerce dapat didefinisikan segala bentuk transaksi 

perdagangan/perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik 

(Nofie Iman, 2008). Media pemasaran untuk e-Commerce adalah berbentuk 

Hypermedia Computer Mediated Environment (CME). Definisi dari hypermedia 

CME menurut Hoffman dan Novak (1995) adalah sebuah jaringan terdistribusi 

dinamik, mempunyai cakupan global, bersama dengan perangkat keras dan lunak 

yang berhubungan untuk mengakses jaringan. 

Dalam memulai sebuah bisnis yang harus dilakukan adalah melakukan 

melakukan riset pasar dan memiliki analisa SWOT (strength, weakness, 

opportunity, tread) yang solid agar berhasil. Jangan berpikir bahwa dengan 

memiliki situs web yang indah dan cantik, maka akan banyak dikunjungi oleh 

pengunjung dan mereka akan membeli. Ternyata keadaan yang terjadi adalah 

kebalikannya. Bahkan bisnis besar seperti Carrefoure yang memakan banyak 

tempat secara fisik masih memerlukan promosi untuk menarik pembeli. Dan 

setiap kali ada barang bagus, mereka pun menggunakan spanduk-spanduk besar 

yang ditaruh di jalan-jalan. Apalagi sekadar memiliki situs web di internet. Di 

Internet, bisnis kecil bisa terlihat besar, begitu pula bisnis besar bisa terlihat 

kecil. e-Commerce tidak dapat berjalan sendiri tanpa e-Marketing, seperti contoh 

analisis SWOT adalah perencanaan strategis unit bisnis dalam pemasaran 

(Kotler, 2005:114). Kesimpulannya adalah e-Marketing adalah bagian dari e-

Commerce (Jojo, 2007) dan keduanya elemen yang saling terkait. 
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2.4 e-Marketing  

2.4.1 Definisi e-Marketing 

Menurut Lennart Svanberg, Presiden dari World Association of Internet 

Marketers, semakin banyak perusahaan akan 'go internet', dan tidak akan ada 

perusahaan yang tidak 'go internet' bila mereka tidak ingin punah (walau ini 

bukan jaminan kalau mereka tidak mengetahui kekuatan dari strategi pemasaran 

di dunia online). Banyak perusahaan termasuk di Indonesia sebenarnya mampu 

dan memiliki budget untuk menjalankan bisnis secara online, namun sayang 

sekali mereka tidak kompeten untuk melakukan itu. e-Marketing adalah proses 

memasarkan sebuah brand (merek) menggunakan internet (Agwidodo:2008). e-

Marketing membantu menghubungkan bisnis dengan pelanggannya. Dari definisi 

tersebut, e-Marketing melingkupi seluruh aktifitas bisnis melalui world wide web 

(www) dengan tujuan menarik peluang bisnis baru, mempertahankan pelanggan 

dan membangun indentitas brand (merek).  

Pada dasarnya e-Marketing menggambarkan upaya perusahaan untuk 

memberikan informasi, berkomunikasi, berpromosi, dan menjual produk dan 

jasanya melalui internet (Kotler, 2005:46).  

Rahmat Dharmawan, SE (2008) menyatakan e-Marketing atau Pemasaran 

melalui Internet atau Online Marketing adalah sesuatu kegiatan pemasaran suatu 

produk, jasa atau pembangunan merek yang dilakukan secara online dengan 

menggunakan media internet atau jaringan www (world wide web).  
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2.4.2 Keuntungan Menggunakan e-Marketing 

Beberapa keuntungan yang didapat dari penggunaan e-Marketing 

dibandingkan dengan pemasaran yang lama, yaitu: (Agwidodo, 2008) 

a. Dapat meminimalkan biaya yang berarti memaksimalkan keuntungan, 

jangkauan yang tak terbatas dengan akses 24 jam sehari, dan komunikasi yang 

lebih baik dengan pelanggan. Dengan daya tarik tertentu suatu perusahaan 

harus bisa menarik pelanggan untuk mengunjungi situsnya. Suatu perencanaan 

strategi pemasaran yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan di sini, yang 

tentunya berbeda dengan yang dilakukan pada cara konvensional.  

b. Situs internet dapat dijadikan sebagai media promosi yang murah. Murah yang 

dimaksud disini adalah murah yang berkualitas. Jika memikirkan investasi 

yang ditanamkan dalam membangun situs, investasi membangun situs di 

internet jauh lebih murah dibandingkan  dengan mencetak brosur berwarna 

dan mengirimkan kepada konsumen dan calon pembeli via post.  

Di mata publik mungkin hanya citra diri yang membawa kesuksesan bagi 

sebuah perusahaan. Aktifitas pemasaran yang berkaitan langsung dengan 

konsumen adalah komponen yang paling banyak membentuk citra diri 

perusahaan tersebut, sehingga harus dibangun dengan hati-hati. Kebutuhan 

eksekutif akan training ilmu sosial yang meliputi ilmu statistik, matematika dan 

latar belakang komputer menjadi meningkat seiring dengan berkembangnya 

kegiatan pemasaran yang semakin kompleks. Pemasaran tetaplah pemasaran, 

walaupun bentuknya berubah-ubah. Metode dari pemasaran yang telah berubah 

dan berkembang semakin baik. Mulai dari metode yang primitif seperti barter 

hingga model yang sangat mengagumkan seperti e-Marketing. e-Marketing 
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adalah produk dari gabungan teknologi komunikasi modern dan prinsip 

pemasaran lama yang selalu digunakan orang.  

e-Marketing adalah aplikasi dari prinsip pemasaran dan tehnik penggunaan 

media elektronik, terutama internet.  

 

2.4.3 Elemen-Elemen dalam e-Marketing 

Ada 7 elemen utama dalam e-Marketing. Elemen-elemen tersebut adalah 

adalah   (Salim, 2008): 

1. Personalisasi : Pihak pemasar memberikan informasi kepada konsumen 

secara personal. Hal ini bisa dilakukan dengan mengirimkan privat mail. 

2. Privasi : Perusahan harus melindungi kerahasian data pribadi dan nomer 

rekening pelanggan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.  

3. Pelayanan pelanggan : Pelayanan pelanggan yang baik merupakan kunci 

untuk memenangkan persaingan di dunia bisnis. Tanpa pelayanan 

pelanggan yang baik sulit bagi sebuah perusahaan yang bergerak di dunia 

maya bertahan menghadapi persaingan. 

4. Situs : Lokasi maya dalam media digital dimana para pelanggan atau 

pengunjung dapat mengunjunginya setiap waktu dan dari segala tempat.  

5. Keamanan : Keamanan merupakan fungsi yang penting dalam sebuah 

transaksi. Konsumen tidak perlu takut akan ada gangguan dari pihak yang 

tidak bertanggung jawab jika keamanan terjamin. 

6. Komunitas : Manusia tidak bisa terlepas dari komunitas, karena manusia 

adalah mahkluk sosial yang membutuhkan tempat berbagi dan saling 

bertukar pikiran.  
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7. Promosi penjualan : Promosi penjualan seringkali digunakan untuk 

menarik minat konsumen untuk membeli barang atau menggunakan jasa 

tertentu. Salah satu contoh promosi penjualan adalah diskon. 

 

Tanpa ketujuh elemen ini e-Marketing tidak akan bisa berjalan. Karena 

elemen-elemen ini saling mempengaruhi satu dengan lainnya dan mendukung 

kegiatan e-Marketing. 

 

2.4.4 Manfaat Penggunaan e-Marketing 

Manfaat penggunakan e-Marketing bagi pengusaha bisnis adalah sebagai 

berikut (Rahmat Dharmawan, 2008): 

1. Pelaku Bisnis lewat internet yang tidak bisa mempresentasikan produk 

yang ditawarkan hanya perlu memperkenalkan alamat website (alamat 

situs) bisnisnya saja, berikutnya calon konsumen tinggal melihat dan 

membaca informasi yang  terdapat pada website tersebut. 

2. Mempermudah pelaku bisnis yang ingin mendapatkan konsumen 

dikarenakan e-Marketing bisa menjangkau banyak orang di seluruh 

dunia. 

3. Dengan e-Marketing, pelaku bisnis bisa menghemat ongkos transportasi, 

menghemat biaya promosi. Hal ini dikarenakan semuanya bisa di 

jalankan tanpa harus meninggalkan rumah. Jika ingin mengakses internet 

melalui tempat penyedia jasa internet (warnet) hanya di butuhkan 

minimal 15 menit perhari untuk mengecek apakah ada penawaran 

dagang atau tidak itupun dengan biaya kurang dari Rp3.500,00. 
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4. Waktu bukan lagi kendala, karena website bekerja 24 Jam nonstop tanpa 

harus ada kehadiran pelaku bisnis.  

e-Marketing menggunakan seluruh teknologi yang dapat membantu 

menghubungkan bisnis dengan pelanggannya (Agwidodo, 2008). 

 

2.5 Keputusan Pembelian 

Kedudukan konsumen semakin penting kedudukannya dalam organisasi. 

Konsumen menuntut tidak terbatas memenuhi kebutuhannya tetapi juga apa yang 

menjadi keinginannya. Peningkatan tersebut sejalan dengan perkembangan 

teknologi informasi yang memberikan kemudahan konsumen mengetahui, 

memahami, dan mempunyai banyak pilihan. Proses keputusan pembelian menurut 

Philip Kotler (2005:221) terdiri dari 5 tahap, yaitu : pengenalan kebutuhan, 

pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, pasca pembelian. 

Kita dapat membedakan 5 peran yang ada dalam keputusan pembelian: 

a. Pencetus: Orang yang pertama kali mengusulkan gagasan untuk membeli 

produk atau jasa. 

b. Pemberi pengaruh: Orang yang sarannya atau pandangannya mempengaruhi 

pengambilan keputusan 

c. Pengambil keputusan: Orang yang mengambil keputusan mengenai setiap 

komponen keputusan pembelian. Pakah membeli atau tidak, bagaimana 

caranya membeli, dan di mana akan membeli. 

d. Pembeli: Orang yang melakukan pembelian sesungguhnya. 

e. Pemakai: Seseorang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa 

tertentu. 
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Keputusan pembelian menunjukkan arti kesimpulan terbaik individu 

konsumen untuk melakukan pembelian. Konsumen melakukan kegiatan-kegiatan 

untuk mencapai kesimpulan terbaik tersebut.  

 

2.5.1 Pandangan-Pandangan Keputusan Pembelian 

Perilaku konsumen berkaitan dengan proses pemilihan produk yang akan 

dibeli, yang terdapat dalam proses pembelian. Proses pembelian ini perlu di 

pelajari untuk mengetahui mengapa seseorang memilih dan membeli, serta lebih 

senang dengan produk merek tertentu. Hal ini berkaitan dengan persepsi dan 

pilihan seseorang akan produk merek tertentu tersebut. Beberapa teori tentang 

perilaku konsumen yang perlu di pelajari untuk mengetahui proses motivasi yang 

mendasari dan mengarahkan perilaku konsumen dalam melaksanakan keputusan 

pembelian adalah teori yang di dasarkan pada: 

1.Pandangan Ekonomi  

Menyatakan bahwa keputusan seseorang untuk melaksanakan pembelian 

merupakan hasil perhitungan ekonomis rasional yang sadar, sehingga mereka 

akan memilih produk yang dapat memberikan kegunaan yang paling besar, sesuai 

dengan selera dan biaya secara relatif. 

2. Pandangan Psikologi 

Menyatakan bahwa seseorang akan selalu didorong oleh kebutuhan dasarnya, 

yang terbentuk dari pengaruh lingkungan dimana ia berada atau tinggal. 

3. Pandangan Sosiologi 

Menyatakan bahwa keinginan dan perilaku seseorang sebagian dibentuk oleh 

kelompok sosial tempat ia menjadi anggotanya  
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4. Pandangan Antropologi 

Hampir sama dengan teori yang didasarkan pada pandangan sosial, namun lebih 

mengutamakan kelompok sosial yang lebih besar, yang ruang lingkupnya lebih 

luas seperti kebudayaan dan kelas sosial.  

Pembelian yang dilakukan oleh para konsumen atau pembeli dipengaruhi oleh 

kebiasaan pembelian. Dalam kebiasaan pembelian tercakup kapan waktunya 

Pembelian dilakukan, dalam jumlah berapa pembelian tersebut dilaksanakan, dan 

dimana pembelian tersebut dilakukannya. Cara konsumen memilih produk 

dipengaruhi oleh pengalaman dan kebiasaan masa lalu yang menyenangkan. 

Faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal dari individu, serta kekuatan 

pendorong (stimulus) akan menentukan respon konsumen dalam pengambilan 

keputusan. 
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2.5.2 Model Keputusan Pembelian Konsumen 

  Menurut Schiffman dan Kanuk gambar model keputusan pembelian 

konsumen sebagai berikut:  

Gambar 2.1 

Model Keputusan Pembelian Konsumen 

INPUT       PENGARUH EXTERNAL 

 

 

PROSES      PENGARUH INTERNAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUTPUT 
 
 
 

 
Sumber: Schiffman & Kanuk (554) 

Upaya Marketing Perusahaan Lingkungan Sosial dan Kebudayaan 

• Produk 

• Promosi 

• Harga 

• Saluran distribusi 

• Keluarga 

• Pemberi informasi informal 

• Sumber informasi nonprofit 

• Kelas sosial 

• kebudayaan 

Pengenalan kebutuhan 
 
 

Pencarian sebelum 
pembelian 

 
 

Evaluasi alternatif 
 

Psikologi individu: 
• Motivasi 
• Persepsi 
• Kepribadian 
• Pembelajaran 
• Sikap  

Pengalaman 

Pembelian:  1.Mencoba 
2.Pembelian berulang 

Proses Evaluasi 



 

 

23 

 

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Input 

Faktor-faktor dari luar yang terdiri dari bauran pemasaran dan faktor sosial. 

Bauran pemasaran untuk menjangkau, memberi informasi dan mendorong 

keputusan pembelian konsumen. Faktor sosial budaya yang meliputi keluarga, 

sumber informal, sumber nonprofit, kelas sosial dan kebudayaan memberikan 

pengaruh bagaimana konsumen melakukan evaluasi dalam menerima atau 

menolak produk perusahaan. 

2. Proses 

Proses keputusan pembelian dipengaruhi unsur psikologis yang menentukan 

tipe pembelian yang mereka buat meliputi motivasi, persepsi, belajar, 

kepribadian dan sikap. 

a. Adanya kebutuhan 

Kesenjangan antara keadaan faktual dengan keadaan yang diinginkan 

konsumen. Kebutuhan ini dapat dirasakan baik melalui rangsangan dari dalam 

maupun dari luar diri konsumen seperti lapar dan haus. 

b. Pencarian informasi sebelum pembelian 

Informasi dibutuhkan sebagai alat pertimbangan dari berbagai alternatif yang 

ada. Informasi tersebut, dikumpulkan dalam jumlah lebih dari satu yang dapat 

mempunyai kesamaan, melengkapi bahkan berbeda dalam keberadaannya.  

c. Evaluasi alternatif yaitu perbandingan dari berbagai alternatif yang 

tersedia sehingga diperoleh pilihan terbaik. 
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3. Output 

Perilaku setelah pengambilan keputusan yang terdiri dari perilaku 

pembelian dan evaluasi setelah pembelian: 

a. Pembelian  

Pembelian ada 2 jenis, yaitu pembelian coba-coba dan pembelian berulang. 

Pembelian coba-coba merupakan awal melakukan hubungan dengan produk 

dan dengan perusahaan yang menawarkan produknya tersebut sedang kan 

pembelian berulang terjadi ketika konsumen mempunyai pengalaman dengan 

produk maupun perusahaan sebagai indikasi adanya kepercayaan atau 

kepuasan. 

b. Evaluasi setelah pembelian 

Penilaian terhadap pembelian yang telah dilakukan dari terpenuhinya 

kebutuhan, keinginan dan harapan. Penilaian ini menimbulkan rasa puas atau 

tidak puas konsumen yang akan memberikan pengaruh terhadap tindakan 

selanjutnya yang akan diambil konsumen terhadap produk maupun 

perusahaan. 

Sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk, seorang konsumen 

pada dasarnya akan melakukan suatu proses pengambilan keputusan terlebih 

dahulu. Proses pengambilan keputusan merupakan tahapan konsumen dalam 

memutuskan suatu produk tertentu yang menurutnya sudah paling baik.  
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2.5.3 Konsep Keterlibatan Konsumen dan Hubungannya dengan Keputusan 

Pembelian (Aruman, 2008) 

Mulyana meneliti tentang keputusan pembelian yang dilakukan konsumen, 

ternyata hal itu tidak terlepas dari konsep keterlibatan. Tingkat keterlibatan 

konsumen dalam keberadaannya dipengaruhi kepentingan masing-masing yang 

timbul dari kekuatan rangsangan. Seseorang merasa terlibat dengan produk 

merupakan dampak dari penting atau tidaknya dia terhadap produk. Mereka akan 

terlibat bila penting, dan bila tidak penting tidak akan terlibat. Satu fakta yang 

terungkap, ternyata kepentingan konsumen terhadap produk dapat disentuh dan 

dibangkitkan oleh rangsangan dari luar. Terdapat dua tipe keterlibatan 

konsumen,yaitu, keterlibatan sementara, dan keterlibatan permanen. Keterlibatan 

sementara terjadi seketika pada situasi tertentu dan temporer sifatnya. Sedangkan 

keterlibatan permanen terjadi saat konsumen begitu pentingnya terhadap produk 

yang akan dibelinya. Seperti seorang konsumen yang selalu sepeda motor dengan 

merek tertentu karena dia merasa mampu mengekspresikan citra dirinya. 

Keterlibatan permanen mendorong keputusan pembelian yang penuh 

pertimbangan, informasi alternatif banyak dikumpulkan, dan evaluasi alternatif 

pun dilakukan namun lebih cenderung loyal. Semakin permanen keterlibatan 

konsumen, maka semakin sukar konsumen untuk memutuskan pembeliannya 

Membeli sebuah tanaman hias bernilai ratusan ribu rupiah tidak sama ketika 

konsumen memutuskan untuk membeli garam dapur.  
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2.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian    

Proses pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa 

keputusan. Suatu keputusan  (decision) melibatkan pilihan di antara dua atau lebih 

alternatif tindakan (perilaku). Keputusan selalu mensyaratkan pilihan di antara 

beberapa perilaku yang berbeda. Keputusan pembelian dari pembeli sangat 

dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologi dari pembeli. 

Sebagian besar adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, 

tetapi harus benar-benar diperhitungkan. Berikut pengaruh tiap faktor terhadap 

keputusan pembelian: 

a. Faktor Kebudayaan  

Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari keinginan dan 

perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, 

maka perilaku manusia umumnya dipelajari. 

b. Faktor Sosial 

Kita dapat membedakan antara dua keluarga dalam kehidupan konsumen: 

1. Keluarga Orientasi 

Seseorang mendapatkan pandangan tentang agama, politik, ekonomi dan 

merasakan pandangan ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta dari orang tua. 

2. Keluarga Prokreasi 

Keluarga merupakan organisasi pembeli dan konsumen yang paling penting 

dalam suatu masyarakat, ketika hal ini diteliti secara cermat didapati bahwa 

keluarga memiliki peran yang besar dalam pembelian sebuah produk. 
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c. Faktor Pribadi  

1. Umur dan Tahapan dalam Siklus Hidup 

Konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Orang-

orang dewasa biasanya mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat 

mereka menjalani hidupnya. 

2. Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi seseorang terdiri dari: Pendapatan yang dibelanjakan, tabungan 

dan hartanya, dan kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap menabung 

3. Gaya Hidup 

Gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh 

kegiatan, minat dan pendapat seseorang. Gaya hidup menggambarkan ”seseorang 

secara keseluruhan” yang berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga 

mencerminkan sesuatu dibalik kelas sosial seseorang. 

4. Kepribadian dan Konsep Diri 

Kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dari setiap orang yang 

memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten. Kepribadian 

dapat merupakan suatu variabel yang sangat berguna dalam menganalisa perilaku 

konsumen. 

d. Faktor Psikologis  

1. Motivasi 

Beberapa kebutuhan timbul dari suatu keadaan  fisik tertentu, seperti rasa lapar, 

haus, dan tidak nyaman. Sedangkan kebutuhan lain bersifat psikogenik yaitu 

kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk di 

akui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan di terima. 
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2. Teori-Teori Psikologi 

2.1 Teori Motivasi Freud  

Mengasumsikan bahwa kekuatan-kekuatan psikologis yang sebenarnya 

membentuk perilaku manusia sebagian bersifat di bawah sadar. Freud melihat 

bahwa seseorang akan menekan berbagai keinginan seiring dengan proses 

pertumbuhannya dan proses penerimaan aturan sosial. Keinginan-keinginan ini 

tidak pernah berhasil dihilangkan atau dikendalikan secara sempurna dan biasanya 

muncul kembali dalam bentuk mimpi, salah bicara. 

2.2 Teori Motivasi Maslow  

Menjelaskan mengapa seseorang di dorong oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu 

pada saat-saat tertentu. Mengapa seseorang menggunakan waktu dan energi yang 

besar untuk keamanan pribadi sedangkan orang lain menggunakan waktu dan 

energi yang besar untuk mengejar harga diri. Jawabannya adalah bahwa 

kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki, dari kebutuhan yang paling 

mendesak hingga yang kurang mendesak. 

2.3 Teori Motivasi Herzberg  

Mengembangkan teori motivasi 2 faktor yang membedakan antara antara faktor 

yang menyebabkan ketidakpuasan dan faktor yang menyebabkan kepuasan. Teori 

ini memiliki dua implikasi yang pertama, penjual haruslah menghindari faktor-

faktor yang menimbulkan ketidakpuasan seperti pelayanan yang kurang baik. 

Kedua produsen haruslah mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan 

kepuasan atau motivator-motivator utama dari pembelian di pasar dan 

memastikan hal-hal ini tersedia. Faktor-faktor yang memuaskan ini akan membuat 

perbedaan utama antara merek yang di beli oleh pelanggan. 
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Perilaku paska pembelian 

Keputusan pembelian 

Evaluasi alternatif 

Pencarian informasi 

Pengenalan masalah 

2.5.5  Tahap Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Konsumen  

Gambar 2.2.  

 

  

 

 

 

  

 

 

Sumber: Kotler, 2005:224 

Secara rinci tahap-tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pengenalan masalah 

Proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. 

Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dengan 

kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan 

internal dalam kasus pertama dari kebutuhan normal seseorang, yaitu rasa lapar, 

dahaga atau seks meningkat hingga suatu tingkat tertentu dan berubah menjadi 

dorongan. 
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2. Pencarian informasi 

Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari 

informasi yang lebih banyak. Kita dapat membedakan 2 tingkat pencarian 

informasi: 

1. Keadaan tingkat pencarian informasi yang sedang-sedang saja yang 

disebut perhatian yang meningkat. 

2. Proses mencari informasi secara aktif  dimana ia mencari bahan-bahan 

bacaan, menelpon teman-temannya dan melakukan kegiatan-kegiatan 

mencari untuk mempelajari yang lain. 

Sumber-sumber informasi yang diperoleh seorang konsumen bisa didapatkan dari 

4 sumber, yaitu: 

1. Sumber pribadi  : Keluarga, teman, tetangga, kenalan  

2. Sumber komersial  : Iklan, tenaga penjualan, penyalur, kemasan 

3. Sumber umum  : Media massa, organisasi konsumen  

4. Sumber Pengalaman  : Pernah menangani, menguji, menggunakan produk  

3. Evaluasi alternatif 

Ada beberapa proses evaluasi keputusan, kebanyakan model dari proses evaluasi 

konsumen sekarang bersifat kohgnitif, yaitu mereka memandang konsumen 

sebagai pembentuk penilaian terhadap produk terutama berdasarkan pada 

pertimbangan yang sadar dan rasioanal. 

4. Keputusan membeli 

Ada dua faktor yang mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan membeli: 
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a. Sikap orang lain. 

Sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan seseorang akan 

tergantung pada Intensitas sikap negatif orang lain tersebut terhadap alternatif 

pilihan konsumen & motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain 

tersebut.   

b. Keadaan yang tak terduga. 

Hal- hal ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen seperti 

pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan dan manfaat produk 

yang diharapkan. 

5. Perilaku paskapembelian 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau 

ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja ketika produk 

dibeli. Para pemasar harus memantau kepuasan paskapembelian, tindakan 

paskapembelian, dan pemakaian produk paskapembelian. 

a. Kepuasan paskapembelian, para konsumen membentuk harapan mereka 

berdasarkan pesan  yang diterima oleh para penjual, teman atau sumber-

sumber informasi lain. Semakin besar kesenjangan antara harapan dan 

kinerja, semakin besar ketidakpuasan konsumen. 

b. Tindakan paskapembelian, kepuasan atau ketidakpuasan terhadap produk 

akan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen tersebut 

puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli 

kembali produk tersebut. Para pelanggan yang tidak puas mungkin 

membuang atau mengembalikan produk tersebut. Hal ini bisa saja mendorong 

konsumen yang tidak puas menyebarkan hal yang negatif mengaenai produk 
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yang dijual kepada orang lain. Tentu saja ini sangat merugikan bagi pihak 

pemasar. 

c. Pemakaian produk paskapembelian, para pemasar juga harus memantau cara 

pembeli memakai dan membuang produk tertentu. Jika parqa konsumen 

menyimpan sebuah produk kedalam lemari, produk tersebut mungkin kurang 

memuaskan baginya. 

 

2.6 Jenis-Jenis Adenium 

Adenium merupakan tanaman daerah gurun yang memiliki banyak 

beragam jenis. Ada dua penggolongan jenis-jenis Adenium, yaitu adenium spesies 

alam dan adenium hibrida (hasil persilangan yang dilakukan manusia antara 

Adenium spesies alam). Baik adenium spesies alam maupun adenium hibrida 

semuanya memiliki pangsa pasar tersendiri. Adenium spesies alam yang harganya 

sangat mahal biasanya dicari oleh kolektor-kolekor Adenium. 

2.6.1 Adenium Spesies Alam 

Mark A. Dimmitt dan Chuck Hanson (1991 -1998) mengutarakan 

pembagian Adenium species adalah sebagai berikut: 

a. Adenium Multifluorum sp (Sabi Star) 

Adenium spesies yang satu ini banyak ditemukan di bagian Timur Afrika 

Selatan dan bagian barat serta selatan Mozambik. dihabitat aslinya Multifluorum 

tumbuh tinggi dan memiliki akar yang besar. Adenium ini memiliki masa dorman 

(istirahat) yang panjang pada musim dingin. Multifluorum memiliki daun 

berukuran besar dan bunga dalam jumlah banyak, terutama pada musim dingin 

ketika daunnya rontok. Bunganya berukuran 6-7 cm, berbentuk bintang dengan 
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warna merah dibagian pinggirnya dan warna putih di bagian tengahnya. Adenium 

ini memiliki ukuran akar yang jauh lebih besar daripada Adenium Obessum. 

pertumbuhan Adenium ini sangat cepat bila ditanam dari biji . hingga umur 4-5 

tahun Adenium spesies ini jarang berbunga, tetapi setelah itu sangat rajin 

berbunga. 

b. Adenium Boehmianum sp 

Adenium ini banyak ditemukan di bagian utara Namibia dan selatan 

Angola. Boehmianum tumbuh di daerah bebatuan dengan tinggi bisa mencapai 3 

meter. Adenium ini memiliki daun paling lebar dibandingkan dengan Adenium 

jenis lainnya. Adenium ini memiliki bunga yang mirip dengan bunga adenium 

Swazicum sp dan bewarna merah muda pucat. Adenium ini sangat lambat 

pertumbuhannya dan sangat lama berbunga. 

c. Adenium Swazicum sp 

Adenium spesies ini terdapat di daerah timur pesisir Afrika Selatan dan 

mozambik. Pertumbuhan Adenium ini termasuk lambat. Adenium Swazicum 

memiliki daun bewarna hijau tua dengan bulu-bulu halus dibagian bawah daun. 

Mahkota bunga dan corong bunga Adenium ini bewarna merah muda pucat, ungu, 

hingga putih. Diameter bunganya 6-7 cm bewarna keunguan dengan gradasi 

warna yang cantik. 

d. Adenium Socotranum sp 

Adenium ini hanya terdapat di pulau Socotra, di selatan Laut Hindia, 

semenanjung Arab. Socotranum berukuran besar dan dapat mencapai tinggi lebih 

dari 2,4 m. daunnya bewarna hijau tua dengan perpaduan warna merah bata. 

bunganya bewarna merah muda, dengan diameter 10-13 cm. 
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e. Adenium Somalense sp 

Adenium ini banyak ditemukan di selatan somalia, Kenya, dan di selatan 

Tanzania. pertumbuhannya cepat dan memiliki batang yang tinggi. daunnya 

meruncing seperti pedang dan bunganya berdiameter kurang dari 5 cm (kecil) 

dengan mahkota berbentuk bintang bewrana merah muda hingga merah. 

somalense termasuk adenium yang mudah tumbuh dan berbunga. 

f. Adenium Oleifolium sp 

Adenium ini banyak ditemukan di Afrika selatan , Gurun Kalahari, Selatan 

botswana, dan selatan Namimbia. Oleifolium memiliki daun yang panjang dan 

tumbuh berdekatan. diameter bunganya 2-5 cm dengan kelopak bunga bewarna 

merah muda dan corong bunga bewarna putih dan berukuran agak besar. 

g. Adenium Obessum sp 

Adenium ini merupakan Adenium yang paling banyak ditemui di 

Indonesia dan yang paling sering diperjualbelikan dalam setiap pameran-pameran 

tanaman hias yang ada. Adenium ini memiliki corak warna bunga yang sangat 

beragam (100 lebih jenis kultivar bunga yang ada saat ini). Adenium ini berasal 

dari daerah gurun Sahara, menyebar mulai dari Senegal hingga Kenya. di habitat 

aslinya , obessum tumbuh sebagai tanaman semak dengan batang besar dan kaku. 

daunnya bervariasi mulai dari membulat hingga meruncing. adenium ini termasuk 

rajin berbunga 

h. Adenium Arabicum sp 

Adenium Arabicum banyak ditemukan banyak ditemukan ditemukan 

disemenanjung Arab. Arabicum tingginya bisa mencapai 4 meter, dengan akar 

berukuran besar dan kuat. Adenium ini memiliki daun berukuran besar bewarna 
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hijau dan memiliki bunga berdiameter sekitar 4cm. di selatan Yaman, tanaman ini 

tumbuh pendek dan memiliki akar berukuran besar. Di daerah ini, daun arabicum 

bisa mencapai panjang hingga 20 cm dan lebar sekitar 12 cm. Bunga arabicum 

bewarna putih dengan warna merah muda di tepinya. 

2.6.2 Adenium Hibrida 

Adenium hibrida (persilangan) juga memiliki banyak jenis, Ada beberapa 

macam adenium hibrida yang sudah dihasilkan melalui persilangan antar species 

alam Adenium. Persilangan ini banyak dilakukan oleh pemulia-pemulia Adenium 

yang ada di seluruh dunia (pusatnya di Taiwan, Thailand, dan USA). Inilah jenis-

jenis Adenium hibrida yang sering diperjualbelikan di Indonesia: (Lutfi, 2007) 

1. Adenium Arabicum hibrida (Arabicum mix) 

Adenium Arabicum ini merupakan silangan antara Adenium Arabicum 

Species dataran rendah dengan dataran tinggi, tidak ada yang tahu dengan jelas 

darimana muncul persilangan-persilangan itu. namun jenis ini menjadi komoditas 

yang sering diperdagangkan komunitas adenium. 

a. Adenium Thai soco  

Ini adalah jenis Adenium Hibrida yang paling mahal harganya, untuk satu 

butir bijinya harganya menembus kisaran Rp 22.000,00-Rp 25.000,00. 

Adenium ini sulit diperbanyak, namun dari semua jenis Adenium hibrida 

yang ada jenis ini paling bagus dengan cabang yang kompak meskipun 

tidak dibentuk secara intensif. Adenium ini dikembangkan oleh Thailand 

oleh karenanya dinamakan Thai Soco. Thai soco merupakan Adenium elit, 

yang biasanya dimiliki oleh kolektor papan atas. harga terakhir untuk 



 

 

36 

 

sebuah Thai soco yang berhasil meraih juara dalam kontes Adenium di 

Bangkok, Thailand ditawar dengan harga Rp 390.000.000,00 

b. PNW (Peth Na Wang/ Mutiara) 

Arabicum silangan yang satu ini merupakan jenis Arabicum yang paling 

baik dijadikan dalam bentuk dwarf (bonsai) dengan percabangan yang 

besar dan jumlah percabangan yang banyak. Arabicum ini menjadi 

komoditas yang sering diperdagangkan kolektor Adenium. 

c. PMK (Peth Muang Kong)  

Arabicum ini diambil dari nama kota di Thailand. Adenium ini berbentuk 

seperti menara. 

d. Black Giant  

Arabicum silangan generasi pertama. dinamakan black karena bewarna 

coklat kehitaman baik itu cabang maupun bonggolnya. 

e. Black Knight  

Arabicum ini memiliki warna yang lebih gelap dibanding generasi pertama 

versi black yaitu Black Giant. Harga mahal karena jarang mendapatkan 

yang benar-benar Black Knight. 

f. Yak kasset  

Arabicum silangan yang memiliki keistimewaan dibanding dengan yang 

lainnya, yaitu daun berbentuk bulat.  

g. RCN (Ra Chine)  

RCN termasuk Adenium persilangan dari Adenium Arabicum spesies. 

RCN termasuk Adenium unggul karena memiliki tingkat pertumbuan yang 

cepat, banyak memiliki cabang, berbunga lebat.  
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2. Adenium Minicompacta 

Adenium ini tidak bisa tumbuh besar, semacam bonsai Adenium. 

Pertumbuhan sangat lambat, untuk mencapai ukuran 5 cm butuh waktu kira-kira 

4-5 tahun. Adenium ini tanpa dibentuk tetap akan berbentuk seperti bonsai. Itulah 

alasan mengapa Adenium hibrida ini tetap dicari oleh konsumen. 

3. Adenium cabang seribu 

Adenium ini memiliki cabang yang sangat rimbun cocok untuk bentuk 

bonsai, pertumbuhan relatif cepat. namun untuk membentuk cabang yang 

proporsional diperlukan keuletan dan ketelatenan. 

4. Adenium plastik 

Daunnya mirip terbuat dari plastik, mengkilap seperti daun imitasi dari plastik. 

5. Adenium Obessum dengan beraneka ragam motif bunga 

Adenium hibrida Obessum ini yang paling sering diperjualbelikan. 

Komoditi yang dijual adalah  ragam warna bunganya. Bunga Adenium Obessum 

persilangan ini muncul hingga lebih dari 150 varietas bunga. mulai dari warna 

kuning hingga hitam pekat. 
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2.7.Kerangka Pemikiran  

 

Gambar 2.4 

Sumber: Peneliti, 2009 
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2.8.Hipotesis Penelitian 

2.8.1.Hipotesis Pertama 

 Hipotesis pertama diajukan untuk menguji apakah variabel 

personalisasi, privasi, pelayanan pelanggan, situs, keamanan, komunitas dan 

promosi penjualan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium.  

 

2.8.2.Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua diajukan untuk menguji apakah variabel personalisasi, 

privasi, pelayanan pelanggan, situs, keamanan, komunitas dan promosi penjualan 

secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli tanaman hias Adenium.  

 

2.8.3. Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga diajukan untuk menguji diantara varibel-variabel 

personalisasi, privasi, pelayanan pelanggan, situs, keamanan, komunitas dan 

promosi penjualan variabel mana yang dominan pengaruhnya terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium. Dalam penelitian ini menduga 

bahwa variabel privasi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian konsumen dibanding variabel-variabel lain, hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian Sularto (2008).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

variabel-variabel e-Marketing terhadap keputusan pembelian tanaman hias 

Adenium oleh konsumen, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian explanatory (penelitian penjelasan). Penelitian explanatory adalah 

penelitian yang menjabarkan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian 

melalui pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan data yang 

dikumpulkan selama penelitian. Penelitian explanatory (penelitian penjelasan) ini 

untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara variabel-variabel e-Marketing 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium dalam situs 

www.Jegegnursery.multiply.com. 

 

3.2. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian ini adalah keputusan konsumen dalam membeli 

tanaman hias Adenium sebagai variabel yang terikat dan variabel bebas meliputi 

personalisasi, privasi, pelayanan pelanggan, situs, keamanan, komunitas dan 

promosi penjualan. Definisi operasional dan pengukuran masing–masing 

variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keputusan 

konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium. Keputusan konsumen 

40 
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dalam membeli tanaman hias Adenium dalam arti membeli dan puas akan 

seluruh proses transaksi yang dilakukan dalam e-Marketing. Indikator dari 

variabel terikat ini, yaitu: 

Y.1: Pembelian di situs ”Jegegnursery” didasari dengan coba-coba. 

Y.2: Konsumen merasa membeli Adenium di”Jegegnursery” sudah tepat. 

Y.3: Adenium yang dijual di situs ”Jegegnursery” sudah memenuhi harapan 

konsumen. 

b. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat ke arah 

positif atau negatif dan akan mempengaruhi keragaman dari variabel terikat. 

Adapun definisi operasional untuk variabel terikat yang dalam hal ini adalah: 

1. Personalisasi (X1): Pelayanan yang bersifat pribadi akan memberikan 

perhatian yang lebih mengena dibandingkan pelayanan secara masal, disini 

berarti pihak pemasar memberikan informasi produk yang ditawarkan kepada 

konsumen secara personal. Dalam kasus e-Marketing indikator dari variabel 

personalisasi, yaitu: 

X1.1: Penawaran barang secara personal kepada konsumen melalui privat 

mail  

X1.2: Pengiriman informasi mengenai spesifikasi produk dan harga kepada 

konsumen secara personal. 

2. Privasi (X2) : Percaya atau tidaknya konsumen pada sebuah transaksi yaitu 

ketika perusahaan mampu menjaga privasi dari konsumennya. Ketika 

perusahaan mampu menjaga privasi dari konsumennya berarti perusahaan itu 

bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Indikator dari variabel privasi, yaitu: 
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X2.1: Perusahaan menjaga identitas pribadi dari konsumennya, identitas 

pribadi meliputi: Nama konsumen, alamat konsumen, dan sebagainya. 

X2.2: Perusahaan menjaga kerhasiaan nomer rekening konsumennya.  

3. Pelayanan pelanggan (X3) : Aktifitas penting yang dibutuhkan dalam 

mendukung fungsi pelayanan atau transaksi terhadap pelanggan atau calon 

pelanggan, jika dahulu pelayanan kepada pelanggan hanya berfokus 

bagaimana memuaskan pelanggan saja namun sekarang pelayanan 

berkembang lebih luas lagi. Indikator variabel pelayanan pelanggan, yaitu:  

X3.1: Harga yang bersaing di situs ”Jegegnursery”. 

X3.2: Banyaknya pilihan Adenium yang ditawarkan di situs ”Jegegnursery”. 

X3.3: Kelengkapan jenis Adenium yang ditawarkan  di situs”Jegegnursery”. 

X3.4: Pelayanan yang cepat dan tanggap di situs ”Jegegnursery”. 

X3.5: Transaksi yang tidak berbelat-belit di situs ”Jegegnursery”. 

X3.6: Adanya garansi pembelian Adenium di situs ”Jegegnursery”. 

4. Situs (X4) : Istilah yang popular adalah website, merupakan lokasi maya 

dalam media digital dimana para pelanggan atau pengunjung dapat 

mengunjunginya setiap waktu dan dari segala tempat. Indikator dari variabel 

situs, yaitu: 

X4.1: Nama situs ”Jegegnursery”mudah diingat oleh konsumen. 

X4.2: Ketenaran nama situs ”Jegegnursery”. 

X4.3: Foto-foto Adenium di situs  ”Jegegnursery”. 

X4.4: Penjelasan yang detail mengenai Adenium yang ditawarkan di situs 

”Jegegnursery”. 

X4.5: Informasi yang jelas mengenai ”Jegegnursery”  
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5. Keamanan (X5) : Keamanan merupakan fungsi yang penting dalam sebuah 

transaksi. Konsumen tidak perlu takut akan ada gangguan dari pihak yang 

tidak bertanggung jawab jika keamanan terjamin. Seringkali transaksi melalui 

internet mengalami gangguan dari hacker. Hacker bisa membobol kartu kredit 

konsumen. Kejahatan yang dilakukan seperti ini dalam dunia kriminal ini 

biasa disebut cybercrime. Kejujuran dari pemilik situs ”Jegegnursery” juga 

termasuk dalam variabel keamanan ini. Indikator dari variabel keamanan, 

yaitu:  

X5.1:  Proses transaksi yang aman 

X5.2: Tidak ada gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab 

di situs ”Jegegnursery”. 

X5.3: Kejujuran pemilik situs ”Jegegnursery”. 

6. Komunitas : Membangun komunitas dalam jaringan para pelanggan dimana 

mereka saling berinteraksi merupakan suatu yang penting dalam bisnis. 

Manusia tidak bisa terlepas dari komunitas, karena manusia adalah mahkluk 

sosial yang membutuhkan tempat berbagi dan saling bertukar pikiran. 

Indikator dari variabel komunitas, yaitu: 

X6.1: Adanya forum diskusi yang membahas tutorial mengenai perawatan 

Adenium di situs ”Jegegnursery”. 

X6.2: Adanya forum diskusi yang menarik di situs ”Jegegnursery”, forum 

diskusi ini merupakan tempat saling berbagi di antara penggemar 

Adenium di Indonesia. 

7. Promosi penjualan (X7) : Promosi penjualan seringkali digunakan dalam 

pemasaran konvensional merupakan sarana komunikasi yang baik untuk 
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meraih jumlah taget penjualan. Promosi penjualan seringkali digunakan untuk 

menarik minat konsumen untuk membeli barang atau menggunakan jasa 

tertentu. Indikator variabel promosi penjualan, yaitu: 

X7.1: Potongan harga Adenium di situs ”Jegegnursery”. 

X7.2: Adanya potongan harga untuk pembelian Adenium secara partai di 

situs ”Jegegnursery”. 

X7.3: Pemberian bonus berupa tambahan tanaman Adenium kepada 

konsumen yang membeli di situs ”Jegegnursery”. 

 

Untuk mempermudah pemahaman, penjelasan dari masing-masing 

variabel yang telah dibahas tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1 
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Tabel 3.1 
Konsep, Variabel, Indikator dan Item Penelitian  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep Variabel Indikator Item 

1.   Privat mail bisa menarik 
konsumen untuk membeli 
Adenium 

2.   Informasi yang 
disampaikan secara personal  
mempengaruhi konsumen 
membeli Adenium  

1.   Kerahasiaan data pribadi;

2. Kerahasiaan  nomer 
rekening konsumen. 
1.    Harga Adenium yang 
bersaing.

2.    Banyaknya pilihan 
Adenium yang ditawarkan .

3.      Kelengkapan jenis 
Adenium di “Jegegnursery”.

4.      Pelayanan yang cepat  
“Jegegnursery”.
5.      Transaksi yang tidak 
berbelat-belit di 
“Jegegnursery”.
6.      Adanya garansi 
pembelian di 
“Jegegnursery”.
1.   Nama situs yang mudah 
diingat.
2.   Ketenaran nama 
“Jegegnursery”.
3.   Foto Adenium di situs 
“Jegegnursery”.
4.   Penjelasan yang detail  
mengenai Adenium yang 
ditawarkan.
5. Informasi yang jelas 
mengenai nursery ini.

e-Marketing 
(X)

Situs (X4)
Nama situs; 
Informasi yang ada 
dalam situs

Personalisasi 
(X1)            

Sumber: 
Hanson,2000 

Privasi (X2)

Pelayanan 
konsumen (X3)     

Sumber: 
Dahwan, 2008 

Kerahasiaan data 
konsumen

Penawaran barang 
secara personal; 
pengiriman 
informasi produk 
secara personal

Harga bersaing; 
Ragam pilihan 
produk;
Cepatnya transaksi;
Garansi.      
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Sumber: Peneliti ,2009 

 

Konsep Variabel Indikator Item 

1.   Anda  membeli Adenium 
“Jegegnursery” karena 
proses transaksi aman

2. Anda akan membeli 
Adenium di “Jegegnursery” 
karena tidak ada gangguan 
dari orang-orang yang tidak 
bertanggung jawab (hacker)

3. Anda membeli Adenium 
di “Jegegnursery” karena 
kejujuran pemilik situs ini.

1.   Tutorial mengenai 
perawatan Adenium di situs 
“Jegegnursery”.
2. Forum diskusi yang 
menarik di”Jegegnursery” 
seputar Adenium.

1.   Adanya potongan harga 
pembelian Adenium.
2.   Adanya potongan harga 
untuk pembelian Adenium 
secara partai.

3. Bonus yang diberikan 
“Jegegnursery”  (bonus 
berupa tanaman Adenium). 

1. Anda membeli Adenium 
di “Jegegnursery” karena 
mencoba pembelian 
adenium di situs ini.

2. Anda merasa membeli 
Adenium di “Jegegnursery” 
sudah tepat.

3. Membeli Adenium di 
“Jegegnursery sudah 
memenuhi harapan anda.

Potongan harga; 
Bonus Adenium  

Promosi 
penjualan (X7)

Keputusan 
pembelian (Y)

Keputusan 
Pembelian 
konsumen

Pembelian karena 
coba-coba; Merasa 
tepat membeli 
Adenium di 
"jegegnursery"; 
Pembelian adenium 
sudah memenuhi 
harapan anda

Proses transaksi 
yang aman; 
Kejujuran pemilik 
“Jegegnursery”

Keamanan 
(X5)

Komunitas 
(X6)

Tempat diskusi 
Adenium yang 
menyenangkan
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3.3.  Teknik Pengumpulan Data  

 Menurut Sukarrumidi (2006:69) dilihat dari teknik pengumpulan data, 

maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, 

kuisioner (angket). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara 

langsung dengan pihak pedagang Adenium, yaitu ”Jegegnursery”. Beberapa 

model wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara 

melalui telepon, ataupun wawancara dengan menggunakan email (surat 

elektronik) dengan pihak perusahaan, dan juga menggunakan fasilitas sms 

(short message service). Jenis wawancara ini adalah wawancara terbuka, yaitu 

sumber informasi bebas dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan 

yang diajukan.Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan data 

mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi, kegiatan pemasaran, dan 

informasi lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian ini. 

b. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sukarrumidi, 2006). Responden dari metode 

kuesioner adalah anggota milis-milis Adenium yang telah terbuka di internet 

dan yang sering membeli Adenium melalui internet. 
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3.4. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini berasal dari 2 sumber yaitu: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

penelitian. Data ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner melalui internet 

kepada responden, dalam hal ini adalah ”Jegegnursery” pedagang tanaman 

hias Adenium yang sudah  menawarkan Adenium melalui internet, anggota 

milis-milis Adenium yang ada di internet (karena di milis ini semua 

penggemar Adenium berkumpul, share, dan melakukan transaksi jual beli 

tanaman hias Adenium) 

b.  Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data 

primer yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. 

Misalnya dari testimonial-testimonial mengenai ”jegegnursery” yang ditulis 

oleh konsumen, literatur, website, maupun jurnal yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

 

3.5.   Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari semua elemen yang memiliki 

sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti. 

Populasi dapat juga diartikan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari lalu ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005:90). Populasi dalam 
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penelitian ini adalah seluruh penghobi tanaman hias Adenium yang pernah 

membeli tanaman hias Adenium atau yang pernah mencari informasi mengenai 

tanaman hias Adenium di situs www.jegegnursery.multiply.com. Populasi yang 

ada sebanyak 202 orang, orang-orang ini merupakan pelanggan setia, pembeli 

coba-coba dan yang sekedar mencari informasi mengenai Adenium di situs 

www.jegegnursery.multiply.com. 

 3.5.2. Sampel 

 Sugiyono (2005:91) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam menentukan sampel 

digunakan rumus slovin dalam Husein Umar (2007:78) adalah sebagai berikut:  

                                         

 

Keterangan: 

 n  : Ukuran sampel 

 N : Ukuran populasi 

 e : Toleransi ketidaktelitian (dalam persen) 

Berdasarkan rumus slovin diperoleh sampel sebanyak  67 orang dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

 

    

 

 

 

 

N 

1+ N (e)2 n = 

202 

1+ 202 (0,1)2 n = = 66,88 dibulatkan menjadi 67 orang 



 

 

50 

 

3.6. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

probability sampling dimana sampel dipilih dengan acak. Metode yang digunakan 

adalah Simple random sample dengan cara undian yaitu, pemilihan Tiap elemen 

populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk terpilih sebagai subyek 

(Sekaran, 2006:127).  

 

3.7. Skala Pengukuran 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan skala untuk 

mengukur jawaban dari masing-masing pertanyaan. Skala pengukuran 

dipergunakan untuk mengukur variabel-variabel yang akan diteliti. Pengukuran 

merupakan pemberian tanda berupa angka (numeric) untuk mewakili sifat-sifat 

dari sistem-sistem material selain dari bilangan (numbers), dengan menggunakan 

aturan tertentu. Skala yang digunakan adalah skala likert dengan jenis skalanya 

berupa skala interval dengan skor 1 sampai 5. Skala likert adalah cara pengukuran 

dengan menghadapkan responden dengan sebuah pertanyaan dan kemudian 

diminta untuk memberikan jawaban ”sangat setuju”, ”setuju”, ”netral”, ”tidak 

setuju”, ”sangat tidak setuju”. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat danpersepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena 

sosial (Sugiyono, 2005:107). Sebagai alternatif jawaban yang digunakan untuk 

butir pertanyaan adalah sebagai berikut: 
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a. Sangat setuju (SS)  : Skor jawaban 5 

b. Setuju (S)   : Skor jawaban 4 

c. Netral (N)   : Skor jawaban 3 

d. Tidak setuju (TS)  : Skor jawaban 2 

e. Sangat tidak setuju (STS) : Skor jawaban 1 

 

3.8. Uji Instrumen Penelitian 

3.8.1. Uji Validitas 

 Uji Validitas merupakan esensi dari kebenaran penelitian. Sebuah item 

pertanyaan dikatakan valid bila mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat 

mengungkapkan data, dari variabel yang akan diteliti secara tepat. Sedangkan 

menurut Sugiyono (2005:137), validitas merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan instrumen yang dipakai mengukur variabel tersebut sesuai dan 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Valid tidaknya 

instrumen dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi Pearson 

product moment atau membandingkan koefisien korelasi produk momen (Rhitung) 

dengan nilai kritisnya. Rhitung dicapai dengan rumus sebagai berikut:  

 

Keterangan: 

rxy : Koefisien korelasi produk momen 

n : Jumlah sampel responden 

X : Skor item x 

Y : Skor item y 
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 Apabila probabilitas hasil korelasi kurang dari 0,3 maka instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid namun apabila hasil korelasi lebih dari 0,3 maka 

dinyatakan valid.  

 

3.8.2. Uji realibilitas 

 Realibilitas adalah indeks yang yang menunjukkan sejauh mana alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 1995). Penelitian 

ini uji realibilitas menggunakan pendekatan  Alpha Cronbach. Uji realibilitas data 

menggunakan pendekatan alpha dengan rumus sebagai berikut: 

  

Keterangan: 

r : Realibilitas instrumen 

k : Banyaknya butir pertanyaan 

∑σb
2 : Jumlah varians butir 

∑σt
2 : Varians total 

 Instrumen dapat dikatakan reliabel jika memiliki koefisien realibilitas 

sebesar 0,6 atau lebih. 

 

3.9.  Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda untuk 

menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian yang 

menggunakan analisis regresi berganda terlebih dahulu perlu melakukan 
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pengujian persyaratan terhadap asumsi-asumsi yang digunakan, diantara lain uji 

normalitas, uji Non-Multikolinearitas, uji Non-Heteroskedastisitas 

 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji asumsi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data 

normal atau mendekati normal (Santoso, 2004;212-215).  

Normalitas yang diuji dalam asumsi ini adalah normalitas residual regresi. 

Untuk menguji apakah residual dari hasil regresi menyebar secara normal, maka 

digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap model yang 

diuji. Adapun pengambilan keputusannya adalah : 

1. Jika probabilitas > 0,05 maka menunjukkan distribusi yang normal pada model yang 

digunakan.  

2.  Jika probabilitas < 0,05 maka menunjukkan distribusi yang tidak normal pada model yang 

digunakan. 

 

3.9.2 Uji Non-Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang "sempurna" atau 

pasti diantara beberapa atau semua variabel bebas yang menjelaskan dari model 

regresi.  Uji non multikolinearitas diperlukan karena bila terjadi kolinearitas 

sempurna diantara Variabel bebas, koefisien regresinya tak tertentu dan kesalahan 

standarnya tak terhingga. Jika  kolinearitas tingkatnya tinggi tetapi tidak 

sempurna, penaksiran koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan 
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standarnya cenderung besar. Sebagai hasilnya, nilai populasi dari koefisien tidak 

dapat ditaksir dengan tepat.  

Multikolinieritas mengindikasikan adanya korelasi linier yang tinggi 

(mendekati sempurna) di antara dua atau lebih variabel bebas. Multikolinieritas 

diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflating Factor). Bila nilai VIF 

lebih kecil dari 5 maka tidak terjadi multikolinieritas atau non multikolinieritas. 

(Ghozali, 2006:91) 

3.9.3 Uji Non-Heteroskedastisitas 

Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa 

gangguan (disturbance) yang muncul dalam regresi populasi adalah 

homoskedastisitas (non heteroskedastisitas), yaitu semua gangguan tadi 

mempunyai varians yang sama. Jika varians bersifat variabel atau tidak sama 

maka terjadi gangguan heteroskedastik.  

Adapun metode yang akan dibahas disini adalah pengujian rank korelasi 

dari Spearman yang menggunakan rumus:   
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di mana di  = perbedaan dalam rank yang ditepatkan untuk dua karakteristik yang 

beda dari tiap responden ke i dan N = banyaknya responden yang di ranking. 

Tingkat signifikan r kemudian diuji dengan pengujian t. Jika nilai signifikansi t 

yang dihitung melebihi tingkat kesalahan 5% (0.05), maka asusmi non-

heteroskedastisitas terpenuhi. (Ghozali, 2006:108) 
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3.10.  Teknik Analisa Data 

3.10.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Model ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan sebab-

akibat antara variabel bebas (X) yaitu variabel-variabel personalisasi, privasi, 

pelayanan pelanggan, situs, keamanan, komunitas, promosi penjualan terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium (Y). Formula yang 

digunakan: 

 

Keterangan : 

Y  = Keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias 

Adenium 

a  = Konstanta regresi 

X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7  = Personalisasi,  Privasi, Pelayanan pelanggan, situs, 

Keamanan, Komunitas, Promosi penjualan 

b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7 = Koefisien regresi 

e = Faktor penggangu 

 

3.10.2 Pengujian hipotesis 

3.10.2.1.  Uji F (Uji Hipotesis Pertama)  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel terikat.  

 

( )
( ) ( )knR

kR
Fstatistik −−

−=
/1
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7+ e 
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Keterangan: 

R2 = Koefisien determinasi berganda 

k  = Jumlah varibel bebas 

n  = Jumlah sampel 

Uji F dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Merumuskan hipotesis 

2. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah α = 5% atau tingkat kepercayaan 

sebesar 95%. 

3. Menghitung nilai Fhitung 

4. Membandingkan nilai signifikansi  

Jika nilai signifikansi F > 0.05 maka variabel e-Marketing (personalisasi, 

privasi, pelayanan pelanggan, situs, keamanan, komunitas, promosi penjualan) 

tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli tanaman hias Adenium. 

Jika signifikansi F < 0.05 maka variabel e-Marketing (personalisasi, privasi, 

pelayanan pelanggan, situs, keamanan, komunitas, promosi penjualan) 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli tanaman hias Adenium. 
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3.10.2.2. Uji t (Uji hipotesis kedua) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Uji ini berfungsi untuk menguji signifikasi 

konstanta dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Jika nilai signifikansi t > 0.05 maka variabel e-Marketing (personalisasi, 

privasi, pelayanan pelanggan, situs, keamanan, komunitas, promosi penjualan) 

tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli tanaman hias Adenium. 

Jika signifikansi t < 0.05 maka variabel e-Marketing (personalisasi, 

privasi, pelayanan pelanggan, situs, keamanan, komunitas, promosi penjualan) 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli tanaman hias Adenium. 

 

3.10.2.3. Uji Koefisien Regresi Variabel Bebas (Uji Hipotesis 3) 

Uji koefisien regresi variabel bebas merupakan suatu pengujian dari 

masing-masing nilai koefisien regresi variabel bebas yang diperoleh dari koefisien 

Beta (Standardized Coefficient Beta). Sritua Arief (1993) dalam Tsabib Hazimi 

(2006) menyatakan bahwa untuk menentukan varibel bebas yang dominan dalam 

mempengaruhi nilai variabel terikat dalam suatu model regresi linear digunakan 

koefisien Beta (Standardized Coefficient Beta). Pengujian ini untuk mengetahui 

mana diantara variabel-variabel bebas tersebut yang mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap variabel terikatnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Profil Perusahaan 

4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan 

 www.Jegegnursery.multiply.com adalah sebuah situs yang 

memperdagangkan Adenium sebagai komoditas utama. “Jegegnursery” 

merupakan pedagang Adenium yang menawarkan berbagai produknya baik 

Adenium lokal maupun Adenium import dengan harga bervariasi. “Jegegnursery” 

memanfaatkan kemajuan teknologi internet untuk memasarkan Adeniumnya 

dengan harapan memperluas pasar sasaran yang ada. “Jegegnursery” berada di 

pulau Bali, tepatnya di Singaraja. “Jegegnursery” memang berada di luar Jawa 

yang notabene sentra tanaman hias Indonesia, namun bukan berarti tidak ada 

pembeli dari pulau Jawa. Banyak pedagang Adenium yang mengambil Adenium 

di “Jegegnursery” untuk dijual lagi,  hal ini tidak terlepas dari kualitas Adenium 

yang ditawarkan oleh “Jegegnursery” ditambah lagi pihak “Jegegnursery” sangat 

menjaga privasi dari pelanggannya. 

 “Jegegnursery”  didirikan pada tanggal 1 Oktober 2006 oleh Hidayat 

Adriansyah. Kata “Jegegnursery” berasal dari bahasa Bali yang memiliki arti 

perawat yang cantik, tentu saja yang dirawat adalah tanaman hias Adenium. 

www.Jegegnursery.multiply.com menawarkan Adenium dengan berbagai ukuran 

dan jenis. “Jegegnursery” juga menyediakan Adenium kualitas kontes yang 

memiliki kualitas yang sangat istimewa.  
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Jenis-jenis Adenium yang ditawarkan “Jegenursery” adalah:  

1. Arabicum hibrida (Arabicum persilangan dari alam) 

2. Adenium Obessum dengan berbagai corak warna bunga terbaru    

          

4.1.2. Struktur organisasi “Jegegnursery”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi “Jegegnursery” 

(Sumber: Pemilik situs “Jegegnursery”) 

 
 

“Jegegnursery” memiliki 7 orang yang terlibat dalam sebuah tim, dimana 

di dalamnya ada pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas tersebut dibagi 

menjadi 5 divisi kerja, dimana seluruh divisi berjalan bersama-sama untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

1. Owner (pemilik): Hidayat Adriansyah 

Pemilik bertugas untuk mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan 

menjual maupun membeli Adenium di “Jegegnursery”, pemilik juga 

mengkoordinir kerja dari kelima divisi yang dipimpinnya. 
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2. Penyilang (Pollination): Sofyan Hadi 

budidaya Adenium tidak lepas dari kegiatan mengawin silangkan 

Adenium-Adenium yang dimiliki untuk mendapatkan Adenium jenis-jenis 

terbaru. Adenium jenis terbaru seringkali diinginkan oleh hobiis Adenium 

untuk melengkapi koleksi mereka. 

3. Public relationship: Dodi Suparno 

Tugas seorang public relationship adalah memperkenalkan situs 

www.Jegegnursery.multiply.com  kepada masyarakat luas melalui 

internet. 

4. Breeder (pembiak) & Reseach and development: Yossi Mardoni & Ahmad 

sofian 

Breeder bertugas untuk mengembangbiakkan dan merawat Adenium dari 

biji. Mulai proses menanam hingga Adenium siap untuk dijual. Pihak 

resarch & development terus meneliti Adenium untuk menghasilkan jenis-

jenis baru dan inovasi terbaru di bidang Adenium. 

5. Trainer  : Bagus Maruta 

Trainer untuk Adenium hampir sama dengan trainer bonsai. Trainer 

bertugas untuk mempersiapkan Adenium untuk ikut kontes, disamping itu 

trainer juga berkewajiban membentuk Adenium yang kurang bagus 

menjadi Adenium yang bagus disamping menjaga keindahan Adenium 

yang sudah ada. 

6. Administrasi : Sherly 

Bagian administrasi mencatat semua keluar masuk barang dan keuangaan 

yang ada di “Jegegnursery” 
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4.2. Karakteristik Responden Penelitian 

 Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu akan 

dipaparkan karakteristik responden yang dijadikan subyek penelitian.  

Tabel 4.1. 

Karakteristik Responden Penelitian 

 

No KARAKTERISTIK RESPONDEN PENELITIAN 

Karakterisktik Jumlah 
(Orang) 

Persentase 

Pria 42 62,7 
Wanita 25 37,3 

1 Berdasarkan jenis kelamin 
konsumen 

Total 67 100,0 

Karakterisktik Jumlah 
(Orang) 

Persentase 

< 19 th 9 13.4 

20-25 th 37 55.2 

26-30 th 16 23.9 

31-35 th 3 4.5 

> 36 th 2 3.0 

2 Berdasarkan usia konsumen 

Total 67 100.0 

Kriteria Jumlah 
(Orang) 

Persentase 

Pelajar/mhs 23 34.3 

Karyawan 29 43.3 

Wiraswasta 14 20.9 

Ibu RT 1 1.5 

3 
Berdasarkan pekerjaan 

konsumen 

Total 67 100.0 

Kriteria Jumlah 
(Orang) 

Persentase 

<500 rb 11 16.4 

500 rb - 1 jt 25 37.3 

4 
Berdasarkan pendapatan 

konsumen tiap bulan 

1 - 1.5 jt 7 10.4 
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1.5 - 2 jt 2 3.0 

> 2 jt 22 32.8 

Total 67 100.0 

Kriteria Jumlah 
(Orang) 

Persentase 

<500 rb 59 88.1 

500 rb - 1 jt 7 10.4 

1 - 1.5 jt 0 0.0 

1.5 - 2 jt 0 0.0 

> 2 jt 1 1.5 

5 
Berdasarkan pengeluaran tiap 
bulan untuk membeli tanaman 

hias Adenium 

Total 59 88.1 

Sumber: Data primer diolah 

4.2.1. Karakteristik Jenis Kelamin Responden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan salah satu variabel yang dapat dijadikan 

indikator keputusan pembelian konsumen. Perbedaan jenis kelamin antara pria 

dan wanita bisa mempengaruhi keputusan pembelian tanaman hias Adenium. 

Faktor psikologis dalam membeli Adenium antara pria dan wanita dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian Adenium. Berdasarkan tabel 4.1 dari 67 
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responden, jumlah responden pria sebanyak 42 orang atau 62.7%. Sedangkan 

responden wanita sebanyak 25 orang atau 37.3%. Hal ini memang disebabkan 

bahwa dalam semua anggota forum-forum Adenium online, peserta kontes 

Adenium, penghobi Adenium memang didominasi oleh pria. 

4.2.2. Karakteristik Usia Responden 

 

Gambar 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

Tingkat usia erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang. Perbedaan usia 

seseorang akan berpengaruh pada sikap seseorang pada suatu obyek. Perbedaan 

usia dapat mencerminkan tingkat kematangan jiwa seseorang. Sehingga ada 

kecenderungan semakin tinggi usia seseorang, semakin rasional dalam berpikir 

dan bertindak. Berdasarkan tabel 4.1, responden berusia 20 hingga 25 tahun 

mendominasi penelitian ini, sebanyak 37 orang atau 55.2% Berikutnya, 23.9% 

responden atau 16 orang berusia antara 26 hingga 30 tahun. 13.4% responden atau 

9 orang berusia kurang dari 19 tahun, 4.5% atau 3 orang berusia antara 31 hingga 

35 tahun, dan hanya 3% atau 2 orang berusia di atas 36 tahun. Hal ini dapat 

mengindikasikan usia 20-25 tahun adalah usia produktif dimana kepribadian 
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responden telah terbentuk dan responden dapat membuat keputusan sendiri dalam 

membeli tanaman hias Adenium.    

4.2.3. Karakteristik Pekerjaan Responden 

 

Gambar 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan  

Pekerjaan sangat mempengaruhi keputusan responden dalam membeli 

Adenium. Pekerjaan erat kaitannya dengan tingkat pendapatan seseorang. 

Berdasarkan tabel 4.1 dari 67 responden, 53.3% atau 29 orang di antaranya 

bekerja sebagai karyawan. 34.3% atau 23 orang adalah pelajar atau mahasiswa, 

20.9% atau 14 orang bekerja sebagai wiraswasta, dan hanya 1 orang atau 1.5% 

sebagai ibu rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang karyawan 

dapat membuat keputusan sendiri dalam membeli tanaman hias Adenium karena 

mereka memperoleh gaji yang rutin setiap bulannya yang mereka sisihkan untuk 

membeli tanaman hias Adenium. Begitu juga dengan pelajar atau mahasiswa, 

mereka mendapat uang saku dari orang tua setiap bulan yang dapat disisihkan 

untuk membeli tanaman hias Adenium. 
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4.2.4. Karakteristik Pendapatan Responden Tiap Bulan 

 

Gambar 4.5 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Tiap Bulan 

Pendapatan setiap bulan dari responden sangat mempengaruhi pola 

pembelian tanaman hias Adenium. Tidak mungkin seseorang yang memiliki 

penghasilan Rp. 500.000,- membeli Adenium yang seharga Rp. 300.000,-. 

Berdasarkan tabel 4.1 penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki 

pendapatan antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,- , yaitu sebanyak 25 orang 

atau 37.3%. Terdapat 22 orang atau 32.8% responden yang berpendapatan lebih 

dari Rp.2.000.000,-. 11 orang atau 16.4% berpendapatan kurang dari Rp. 

500.000,- , 7 orang atau 10.4% berpendapatan antara Rp.1.000.000,- hingga Rp 

1.500.000,- , dan 2 orang atau 3% berpendapatan antara Rp.1.500.000,- hingga 

Rp.2.000.000,-. Pendapatan responden sangat mempengaruhi tingkat pengeluaran 

seseorang. Dalam penelitian ini pendapatan responden didominasi oleh responden 

yang memiliki pendapatan antara Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,-. Sehingga 

kecil sekali kemungkinan responden menjawab untuk membeli tanaman hias 

Adenium tiap bulan di atas Rp.1.000.000,-.  
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4.2.5. Karakteristik Pengeluaran Responden Tiap Bulan Untuk Membeli 

Tanaman Hias Adenium  

 
 

Gambar 4.5 
 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Karakteristik Responden Berdasar Pengeluaran Tiap Bulan Untuk Membeli 

Tanaman Hias Adenium 

Tingkat pengeluaran secara tidak langsung dapat menggambarkan tingkat 

penghasilan seseorang. Pada penelitian ini didominasi oleh responden yang 

memiliki pengeluaran tiap bulan untuk membeli tanaman hias Adenium kurang 

dari Rp.500.000,-, yaitu sebanyak 59 orang atau 88.1%. 7 orang atau 10.4% 

memiliki pengeluaran tiap bulan untuk membeli tanaman hias Adenium  

Rp.500.000,- hingga Rp.1.000.000,-, dan hanya ada 1 orang atau 1.5% memiliki 

pengeluaran tiap bulan untuk membeli tanaman hias Adenium lebih dari 

Rp.2.000.000,- untuk membeli tanaman hias Adenium. Berdasarkan tabel 4.1 

responden yang membeli Adenium tiap bulannya dibawah Rp.500.000,- 

menempati posisi yang teratas. Hal ini menunjukkan tanaman hias Adenium 

bukan merupakan kebutuhan pokok yang harus selalu dipenuhi setiap bulan.  
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4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

4.3.1. Uji Validitas Instrumen 

Alat analisis untuk menguji validitas dalam penelitian ini digunakan 

korelasi product moment antara item dengan skor total item. Hasil pengujian 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Indikator r Keterangan 
Personalisasi (X1) X1.1 0.883 Valid 
 X1.2 0.892 Valid 
Privasi (X2) X2.1 0.863 Valid 
 X2.2 0.863 Valid 
Pelayanan pelanggan (X3) X3.1 0.504 Valid 
 X3.2 0.634 Valid 
 X3.3 0.621 Valid 
 X3.4 0.604 Valid 
 X3.5 0.600 Valid 
 X3.6 0.697 Valid 
Situs (X4) X4.1 0.632 Valid 
 X4.2 0.750 Valid 
 X4.3 0.760 Valid 
 X4.4 0.574 Valid 
 X4.5 0.563 Valid 
Keamanan (X5) X5.1 0.697 Valid 
 X5.2 0.796 Valid 
 X5.3 0.834 Valid 
Komunitas (X6) X6.1 0.867 Valid 
 X6.2 0.879 Valid 
Promosi Penjualan (X7) X7.1 0.735 Valid 
 X7.2 0.738 Valid 
 X7.3 0.853 Valid 
Keputusan pembelian (Y) Y.1 0.731 Valid 

 Y.2 0.761 Valid 
 Y.3 0.837 Valid 

Sumber: Lampiran 4 
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 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi semua di atas 0,3. 

Dengan demikian kesemua item pertanyaan yang diuji adalah valid karena 

memiliki nilai korelasi di atas 0,3 seperti yang telah disyaratkan, sehingga dapat 

digunakan analisis tahap selanjutnya. 

4.3.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Hasil perhitungan reliabilitas instrumen dengan menggunakan Alpha 

Cronbach ditunjukkan tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Alpha Keterangan 

Personalisasi (X1) 0.730 Reliabel 

Privasi (X2) 0.659 Reliabel 

Pelayanan pelanggan (X3) 0.662 Reliabel 

Situs  (X4) 0.665 Reliabel 

Keamanan  (X5) 0.669 Reliabel 

Komunitas  (X6) 0.687 Reliabel 

Promosi Penjualan (X7) 0.672 Reliabel 

keputusan pembelian konsumen (Y) 0.657 Reliabel 

Sumber: Lampiran 4 

Dari hasil reliabilitas di atas menunjukkan ketujuh variabel yang diteliti 

nilai alpha seluruhnya adalah reliabel karena memiliki alpha di atas 0,6 sehingga 

seluruh variabel yang diteliti adalah reliabel dan dapat digunakan dalam tahap 

analisis selanjutnya. 
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4.4. Deskripsi Variabel Penelitian 

 Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah untuk mengetahui distribusi 

frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan dan 

menggambarkan secara mendalam variabel yang terlibat dalam penelitian ini yang 

meliputi variabel Personalisasi (X1), Privasi (X2), Pelayanan pelanggan (X3), 

situs (X4), keamanan (X5), komunitas (X6), Promosi Penjualan (X7), dan 

keputusan pembelian konsumen (Y). Berikut disajikan hasil analisis statistika 

deskriptif ke tujuh variabel penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4.4. 

Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian 
Skor Jawaban 

1 2 3 4 5 Variabel/Indikator  
f % f % f % f % f % 

Rata-
rata 

Personalisasi (X1)           4.09 
X1.1 0 0.0 1 1.5 12 17.9 31 46.3 23 34.3 4.13 
X1.2 0 0.0 1 1.5 16 23.9 29 43.3 21 31.3 4.04 

Privasi (X2)           4.36 
X2.1 0 0.0 1 1.5 6 9.0 28 41.8 32 47.8 4.36 
X2.2 0 0.0 1 1.5 6 9.0 28 41.8 32 47.8 4.36 

Pelayanan 
pelanggan (X3)           

4.17 

X3.1 0 0.0 1 1.5 10 14.9 38 56.7 18 26.9 4.09 
X3.2 0 0.0 0 0.0 9 13.4 35 52.2 23 34.3 4.21 
X3.3 0 0.0 5 7.5 8 11.9 31 46.3 23 34.3 4.07 
X3.4 0 0.0 2 3.0 13 19.4 24 35.8 28 41.8 4.16 
X3.5 0 0.0 1 1.5 7 10.4 32 47.8 27 40.3 4.27 
X3.6 0 0.0 4 6.0 8 11.9 24 35.8 31 46.3 4.22 

Situs (X4)           3.90 
X4.1 3 4.5 12 17.9 17 25.4 28 41.8 7 10.4 3.36 
X4.2 2 3.0 4 6.0 17 25.4 33 49.3 11 16.4 3.70 
X4.3 0 0.0 3 4.5 11 16.4 33 49.3 20 29.9 4.04 
X4.4 0 0.0 1 1.5 10 14.9 29 43.3 27 40.3 4.22 
X4.5 0 0.0 0 0.0 13 19.4 29 43.3 25 37.3 4.18 

Keamanan (X5)           4.21 
X5.1 0 0.0 0 0.0 5 7.5 38 56.7 24 35.8 4.28 
X5.2 0 0.0 3 4.5 11 16.4 30 44.8 23 34.3 4.09 
X5.3 0 0.0 1 1.5 12 17.9 23 34.3 31 46.3 4.25 
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Komunitas (X6)           3.89 
X6.1 0 0.0 6 9.0 11 16.4 26 38.8 24 35.8 4.01 
X6.2 1 1.5 7 10.4 15 22.4 28 41.8 16 23.9 3.76 

Promosi penjualan 
(X7)           

4.05 

X7.1 0 0.0 1 1.5 16 23.9 28 41.8 22 32.8 4.06 
X7.2 0 0.0 4 6.0 9 13.4 34 50.7 20 29.9 4.04 
X7.3 1 1.5 4 6.0 10 14.9 27 40.3 25 37.3 4.06 

Keputusan 
pembelian (Y)            

3.87 

Y.1 0 0.0 6 9.0 15 22.4 38 56.7 8 11.9 3.72 
Y.2 0 0.0 1 1.5 15 22.4 37 55.2 14 20.9 3.96 

Sumber: Lampiran 5 
Keterangan: f menyatakan frekuensi atau banyaknya responden yang menjawab skor tersebut 
 % menyatakan persentase responden yang menjawab skor tersebut 
 

 Dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa secara umum, responden 

mempersepsikan baik pada variabel personalisasi (X1), privasi (X2), pelayanan 

pelanggan (X3), situs (X5), dan promosi penjualan (X7), karena nilai rata-rata 

skor di atas 4 (setuju). Sedangkan variabel situs (X4), komunitas (X6), dan 

keputusan pembelian konsumen (Y), juga dipersepsikan baik oleh responden, 

karena meski nilai rata-rata di bawah 4, akan tetapi nilai tersebut cukup dekat 

dengan 4 (setuju).  

4.5. Pengujian Asumsi Klasik  

 Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu akan diuji asumsi yang 

melandasi analisis regresi yang meliputi asumsi normalitas, non-multikolinieritas 

dan asumsi non-heteroskedastisitas. 
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4.5.1Uji Asumsi Normalitas 

Tabel 4.5. Hasil Uji Asumsi Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

67

.0000000

.97860599

.083

.083

-.076

.680

.745

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Bila nilai signifikansi (prob) hasil 

pengujian lebih besar dari 0,05 (5%), maka terdistribusi normal, sebaliknya maka 

terdistribusi tidak normal. Hasil pengujian pada tabel 4.5 terlihat nilai signifikansi 

Kolmogorov Smirnov sebesar 0.745 lebih besar dari 0.05. Hal ini 

menigndikasikan asumsi normalitas terpenuhi. 

4.5.2. Uji Asumsi Non-Multikolinieritas 

Uji asumsi multikolinieritas diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance 

Inflating Factor). Hasil pengujian asumsi multikolinieritas ditunjukkan tabel 

berikut: 
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Tabel 4.6. Hasil Uji Asumsi Non-Multikolinieritas 

Variabel bebas VIF Keterangan 

Personalisasi (X1) 1.145 Non multikolinieritas 

Privasi (X2) 1.279 Non multikolinieritas 

Pelayanan pelanggan (X3) 1.188 Non multikolinieritas 

Situs (X4) 1.224 Non multikolinieritas 

Keamanan (X5) 1.194 Non multikolinieritas 

Komunitas (X6) 1.232 Non multikolinieritas 

Promosi Penjualan (X7) 1.280 Non multikolinieritas 
Sumber: Lampiran 6B 

 Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai VIF seluruhnya di bawah 

5 sehingga seluruh variabel bebas tidak mengandung multikolinieritas (non 

multikolinieritas). Artinya ketujuh variabel bebas yang diteliti tidak saling 

berhubungan sehingga tepat digunakan sebagai variabel bebas dalam model. 

Dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terjadinya multikolineritas terpenuhi. 

4.5.3. Uji Asumsi Non-Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank 

Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan 

semua variabel bebas. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.7. Hasil Uji Asumsi Non-Heteroskedastisitas 

Variabel bebas Probabilitas (p) Keterangan 

Personalisasi (X1) 0.552 Non-Heteroskedastisitas 

Privasi (X2) 0.179 Non-Heteroskedastisitas 

Pelayanan pelanggan (X3) 0.100 Non-Heteroskedastisitas 

Situs (X4) 0.693 Non-Heteroskedastisitas 

Keamanan (X5) 0.178 Non-Heteroskedastisitas 

Komunitas (X6) 0.286 Non-Heteroskedastisitas 

Promosi Penjualan (X7) 0.292 Non-Heteroskedastisitas 
Sumber: Lampiran 6C 
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Berdasarkan tabel 4.7. menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak 

mengandung heteroskedastisitas atau dengan kata lain bersifat homoskedastisitas, 

karena nilai signifikansi (probabilitas) lebih besar dari 5% (0,05). Artinya tidak 

ada korelasi antara besarnya data dengan residual sehingga bila data diperbesar 

tidak menyebabkan residual (kesalahan) semakin besar pula. Sehingga asumsi 

non-heteroskedastisitas telah terpenuhi. 

4.6. Hasil Uji Teknik Analisis Data 

4.6.1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

        Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh variabel bebas yaitu Variabel Personalisasi (X1), Privasi (X2), 

Pelayanan pelanggan (X3), Situs (X4), Keamanan (X5), Komunitas (X6), dan 

Promosi Penjualan (X7), terhadap variabel terikat dalam penelitian ini yaitu 

keputusan pembelian konsumen (Y). Hasil yang diperoleh setelah melakukan 

analisis regresi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Hasil Uji Regresi 

Variabel 
Unstandardized 
Coefficients (B) thitung Sig t 

Keterangan 

Konstanta (α) -3.525    

Personalisasi (X1) 0.085 0.857 0.395 Nonsignifikan 

Privasi (X2) 0.583 4.969 0.000 Signifikan 

Pelayanan pelanggan (X3) 0.144 2.966 0.004 Signifikan 

Situs (X4) 0.071 1.407 0.165 Nonsignifikan 

Keamanan  (X5) 0.101 1.266 0.210 Nonsignifikan 

Komunitas (X6) 0.249 2.964 0.004 Signifikan 

Promosi Penjualan (X7) 0.097 1.349 0.183 Nonsignifikan 

R2 = 0.653      

F-hitung = 15.829     

Sig F = 0.000      
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Berdasarkan hasil uji regresi seperti pada tabel 4.8, maka didapatkan 

persamaan regresi linier berganda untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = -3,525 + 0.085 Personalisasi + 0.583 Privasi + 0.144 Pelayanan pelanggan + 

0.071 Situs + 0.101Keamanan + 0.249 Komunitas + 0.097 Promosi penjualan 

       Adapun penjelasan yang dapat diberikan berkaitan dengan persamaan regresi 

tersebut adalah: 

1. α = -3,525 

Jika tidak ada variabel e-Marketing maka keputusan konsumen dalam 

membeli tanaman hias Adenium akan berkurang. 

2. Koefisien regresi untuk Personalisiasi = 0.085 (positif) 

Setiap terjadi peningkatan pelayanan secara personal hal tersebut semakin 

mempengaruhi peningkatan keputusan konsumen dalam membeli tanaman 

hias Adenium.  

3. Koefisien regresi untuk privasi = 0.583 (positif) 

Semakin terjaganya privasi konsumennya hal tersebut semakin 

mempengaruhi peningkatan keputusan konsumen dalam membeli tanaman 

hias Adenium.  

4. Koefisien regresi untuk pelayanan pelanggan = 0.144 (positif) 

Hal ini berarti jika pemasar semakin meningkatkan pelayanan kepada setiap 

pelanggannya akan mempengaruhi peningkatan keputusan konsumen dalam 

membeli tanaman hias Adenium. 

5. Koefisien regresi untuk situs = 0.071 (positif) 
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Semakin bagus, menarik dan lengkapnya informasi yang terdapat dalam 

sebuah situs hal tersebut semakin mempengaruhi peningkatan keputusan 

konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium.  

6. Koefisien regresi untuk keamanan = 0.101 (positif) 

Semakin aman transaksi yang dilakukan hal tersebut semakin mempengaruhi 

peningkatan keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium.  

7. Koefisien regresi untuk komunitas= 0.101 (positif) 

Semakin baik da menarik forum-forum diskusi yang ada, penjelasan tutorial-

tutorial yang ada dalam sebuah situs akan semakin mempengaruhi 

peningkatan keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium.  

8. Koefisien regresi untuk promosi pejualan = 0.097 (positif) 

Semakin baik promosi penjualan yang dilakukan akan mengakibatkan 

semakin meningkatnya keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias. 

 

4.6.2. Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan metode perhitungan uji-F, uji-t, 

Uji Koefisien Regresi Variabel Bebas. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

apakah variabel personalisasi, privasi, pelayanan pelanggan, situs, keamanan, 

komunitas, promosi penjualan berpengaruh secara simultan maupun parsial 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium, variabel 

manakah yang mempunyai pengaruh dominan pada keputusan konsumen dalam 

membeli tanaman hias Adenium. Berikut ini hasil perhitungan uji-F, uji-t, dan Uji 

Koefisien Regresi Variabel Bebas (Standardized Coefficients Beta). 
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4.6.2.1. Hasil uji F (Uji Hipotesis Pertama) 

Tabel 4.9. Hasil Uji F 

ANOVAb

118.704 7 16.958 15.829 .000a

63.206 59 1.071

181.910 66

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X7, X4, X5, X3, X1, X6, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Uji F digunakan untuk mengkaji apakah variabel-variabel e-Marketing 

secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli tanaman hias Adenium. Dalam uji ini akan diketahui besarnya 

tingkat signifikansi mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara bersama-sama (simultan). Nilai signifikansi F (sig F) sebesar 0.000. Karena 

nilai signifikansi F < 0.05. Artinya bahwa secara bersama-sama variabel Variabel 

Personalisasi (X1), Privasi (X2), Pelayanan pelanggan (X3), Situs (X4), 

Keamanan (X5), Komunitas (X6), dan Promosi Penjualan (X7) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias 

Adenium (Y).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

77 

 

4.6.2.2. Hasil Uji t (Uji Hipotesis Kedua) 

Tabel 4.10. Hasil Uji t 

Variabel 
Unstandardized 
Coefficients (B) thitung Sig t 

Keterangan 

Konstanta (α) -3.525    

Personalisasi (X1) 0.085 0.857 0.395 Nonsignifikan 

Privasi (X2) 0.583 4.969 0.000 Signifikan 

Pelayanan pelanggan (X3) 0.144 2.966 0.004 Signifikan 

Situs (X4) 0.071 1.407 0.165 Nonsignifikan 

Keamanan  (X5) 0.101 1.266 0.210 Nonsignifikan 

Komunitas (X6) 0.249 2.964 0.004 Signifikan 

Promosi Penjualan (X7) 0.097 1.349 0.183 Nonsignifikan 

R2 = 0.653      

F-hitung = 15.829     

Sig F = 0.000      
 

Uji t digunakan untuk mengkaji pengaruh signifikan secara parsial 

variabel-variabel e-Marketing terhadap keputusan konsumen dalam membeli 

tanaman hias Adenium. Dalam uji ini akan diketahui besarnya tingkat 

signifikansi mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

parsial. Uji t dilakukan dengan membandingkan besarnya nilai signifikansi t (sign 

of t). Jika nilai signifikansi t > 0.05 maka hipotesis nol diterima, sebaliknya jika 

signifikansi t < 0.05 maka hipotesis nol ditolak. 

        Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari Tabel 4.7, penjelasan yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji parsial variabel Personalisasi (X1) terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium (Y), diperoleh nilai 

signifikansi t (tingkat kesalahan prediksi atau p) sebesar 0.395. Berdasarkan 

hasil tersebut, karena tingkat kesalahan prediksi (p) lebih besar dari α=5% hal 
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ini mengindikasikan bahwa secara parsial Personalisasi (X1) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli 

tanaman hias Adenium (Y).  

2. Berdasarkan hasil uji parsial variabel Privasi (X2) terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium (Y), diperoleh nilai 

signifikansi t sebesar 0.000. Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat 

kesalahan prediksi (p) lebih kecil dari α=5% hal ini mengindikasikan bahwa 

secara parsial Privasi (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium (Y).  

3. Berdasarkan hasil uji parsial variabel pelayanan pelanggan (X3) terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium (Y), diperoleh 

nilai signifikansi t sebesar 0.004. Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat 

kesalahan prediksi (p) lebih kecil dari α=5% hal ini mengindikasikan bahwa 

secara parsial Pelayanan pelanggan (X3) berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias 

Adenium (Y).  

4. Berdasarkan hasil uji parsial variabel Situs (X4) terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium (Y), diperoleh nilai 

signifikansi t sebesar 0.165. Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat 

kesalahan prediksi (p) lebih besar dari α=5% hal ini mengindikasikan bahwa 

secara parsial Komunitas (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium (Y).  

5. Berdasarkan hasil uji parsial variabel Keamanan (X5) terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium (Y), diperoleh nilai 
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signifikansi t sebesar 0.210. Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat 

kesalahan prediksi (p) lebih besar dari α=5% hal ini mengindikasikan bahwa 

secara parsial Keamanan (X5) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium (Y).  

6. Berdasarkan hasil uji parsial variabel Komunitas (X6) terhadap keputusan 

keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium (Y), diperoleh 

nilai signifikansi t sebesar 0.004. Berdasarkan hasil tersebut, tingkat 

kesalahan prediksi (p) lebih kecil dari α=5% hal ini mengindikasikan bahwa 

secara parsial komunitas (X6) berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium (Y).  

7. Berdasarkan hasil uji parsial variabel Promosi Penjualan (X7) terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium (Y), diperoleh 

nilai signifikansi t sebesar 0.183. Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat 

kesalahan prediksi (p) lebih besar dari α=5% hal ini mengindikasikan bahwa 

secara parsial Promosi Penjualan (X7) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium (Y).  
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4.6.2.3. Hasil Uji Koefisien Regresi Variabel Bebas (Uji Hipotesis 3) 

Tabel 4.11. Hasil Uji Koefisien Regresi Variabel Bebas 

Coefficientsa

-3.525 1.687 -2.090 .041

.085 .100 .070 .857 .395 .873 1.145

.583 .117 .431 4.969 .000 .782 1.279

.144 .048 .248 2.966 .004 .842 1.188

.071 .050 .119 1.407 .165 .817 1.224

.101 .080 .106 1.266 .210 .838 1.194

.249 .084 .252 2.964 .004 .812 1.232

.097 .072 .117 1.349 .183 .781 1.280

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
 

Pengujian ini digunakan untuk menentukan diantara varibel-variabel e-

Marketing yang mempengaruhi pengaruh dominan terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli tanaman hias Adenium. Pengujian variabel yang memiliki 

pengaruh dominan terhadap keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias 

Adenium adalah dengan melihat nilai koefisien Beta (Standardized Coefficient 

Beta). Dari nilai koefisien Beta (Standardized Coefficient Beta) tertinggi dengan 

nilai 0,431, jadi variabel Privasi (X2) adalah variabel yang memiliki pengaruh 

dominan terhadap keputusan keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias 

Adenium (Y). Privasi dituntut mutlak oleh konsumen. Seorang pemasar yang 

baik adalah seseorang yang mampu menjaga kerahasiaan identitas pribadi 

maupun nomer rekening  konsumen. Privasi berhubungan erat dengan 

kepercayaan (Sularto,2008). Jika seorang konsumen sudah percaya kepada 

perusahaan maka konsumen akan menganggap bahwa perusahaan tersebut adalah 

perusahaan yang bertanggung jawab. 
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4.7. Implikasi Hasil penelitian 

Implikasi dari hasil penelitian yang didapatkan di situs 

www.jegegnursey.multiply.com adalah sebagai berikut: 

1. Variabel e-Marketing yang meliputi personalisasi, privasi, pelayanan 

pelanggan, situs, keamanan, komunitas dan promosi penjualan secara simultan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli tanaman hias Adenium www.jegegnursery.multiply.com. 

2. Personalisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium “Jegegnursery”. Hal ini 

disebabkan konsumen seringkali merasa tidak nyaman ketika selalu dikirimi 

privat mail terus menerus padahal mereka tidak menginginkannya. Meskipun 

pesan yang disampaikan itu bersifat personal namun jika selalu dilakukan 

maka  konsumen akan merasa tidak nyaman dan akhirnya akan mengurungkan 

niatnya untuk membeli.  

3. Privasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli 

tanaman hias Adenium di “Jegegnursery”. Seorang pemasar yang baik adalah 

seseorang yang mampu menjaga kerahasiaan identitas pribadi maupun nomer 

rekening  konsumen. Privasi berhubungan erat dengan kepercayaan 

(Sularto,2008). Jika seorang konsumen sudah percaya kepada perusahaan 

maka konsumen akan menganggap bahwa perusahaan tersebut adalah 

perusahaan yang bertanggung jawab. Tentu saja bagi perusahaan yang mampu 

menjaga privasi dari konsumennya akan mendapat dampak yang positif dari 

konsumen tersebut, seperti kepercayaan dari konsumen. Dalam penelitian ini 

Privasi adalah variabel dalam e-Marketing yang berpengaruh dominan 
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terhadap keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium di 

”Jegegnursey”. ”Jegegnursery” harus lebih meningkatkan penjagaan 

kerahasiaan privasi konsumen untuk mendapatkan kepercayaan konsumen 

lebih lagi. 

4. Pelayanan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli tanaman hias Adenium di “Jegegnursery”.Konsumen adalah 

raja. Hal ini yang harus ditanamkan dalam benak pemasar untuk 

memenangkan persaingan dalam dunia bisnis yang semakin ketat. Pemasar 

yang mampu memberikan pelayanan pelanggan yang baik terhadap 

pelanggannya dapat membuat konsumen itu puas dan akhirnya menjadi 

seseorang yang loyal pada perusahaan kita. 

5. Situs tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli tanaman hias Adenium di situs 

www.jegegnursery.multiply.com. Hal ini bisa saja disebabkan konsumen tidak 

terlalu percaya akan kredibel atau tidaknya situs ini dan informasi mengenai 

Adenium yang ditawarkan tidak jelas. Konsumen juga seringkali merasa 

tertipu karena apa yang ditawarkan baik itu gambar ataupun informasi di situs 

tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah yang menyebabkan situs tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli 

tanaman hias Adenium. Untuk mengindari hal tersebut maka ”Jegegnursery” 

harus menyertakan informasi dan foto-foto Adenium yang diperdagangkan 

dengan benar. Informasi maupun foto Adenium  yang ada adalah sesuai 

dengan kenyataan sehingga konsumen tidak ragu untuk memutuskan membeli 

Adenium di situs www.jegegnursery.multiply.com.  
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6. Keamanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan konsumen 

dalam membeli tanaman hias Adenium di situs 

www.jegegnursery.multiply.com. Hal ini mungkin terlihat tidak wajar, karena 

keamanan adalah hal yang mutlak dibutuhkan dari transaksi perdagangan. 

Namun perlu diketahui, semua responden membeli Adenium di situs ini 

melalui transfer di bank tidak memakai kartu kredit. Sehingga kemungkinan 

hacker untuk membobol kartu kredit sangat kecil sekali. Jadi keamanan dalam 

penelitan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium di ”Jegegnursery”. Perlu 

diketahui lagi bahwa jika ”Jegegnursery” hendak melakukan perluasan usaha 

lagi yaitu dengan menyediakan jasa pembelian melalui kartu kredit secara 

online maka keamanan harus ditingkatkan lagi. Karena jika kondisi seperti 

demikian maka keamanan bisa saja menjadi variabel yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli tanaman hias 

Adenium.  

7. Komunitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli tanaman hias Adenium di “Jegegnursery”. Manusia adalah mahluk 

sosial, manusia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi, saling 

menolong, saling menguatkan. Komunitas mempengaruhi keputusan 

pembelian, ketika dalam sebuah situs terdapat orang-orang yang memiliki 

hobi yang sama tentang Adenium dan mereka bisa saling bertukar informasi 

tentang Adenium, maka seseorang merasa bertemu dengan ’keluarganya” 

sehingga dia merasa nyaman untuk membeli di situs tersebut. Dari komunitas 

ini seseorang merasa yakin jika membeli di situs ini aman atau tidak, 
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Adeniumnya baik atau tidak, dan sebagainya. Sampai saat ini di situs 

www.jegegnursery.multiply.com belum ada forum-forum diskusi yang efektif 

dan menarik, sehingga pemilik ”Jegegnursery” seharusnya menambahkan 

ruang kepada calon konsumen yang ingin berdiskusi dan berkonsultasi dangan 

sesama penghobi Adenium.  

8. Promosi penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium “Jegegnursery”. Promosi 

penjualan bukanlah hal yang terpenting dalam pemasaran. Memang promosi 

penjualan itu penting, namun tidak semua promosi penjualan dapat diterapkan 

sama pada industri yang berbeda. Kebanyakan responden tidak memutuskan 

untuk membeli Adenium meskipun ada bonus, diskon yang diberikan. 

Konsumen berpikir ketika ada diskon atau potongan harga itu dikarenakan 

Adenium yang dijual sedang tidak sehat dan kualitasnya tidak baik. Jadi pihak 

”Jegegnursery” harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memberikan 

diskon, bonus atau potongan penjualan.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-

hal berikut: 

1. Variabel Personalisasi (X1), Privasi (X2), Pelayanan pelanggan (X3), Situ 

(X4), Keamanan (X5), Komunitas (X6), dan Promosi Penjualan (X7) 

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen 

dalam membeli tanaman hias Adenium (Y).  

2. Secara parsial, hanya Variabel Privasi (X2), Pelayanan pelanggan (X3),  

dan Komunitas (X6) yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium (Y).  

3. Dari nilai Standardized Coefficients Beta tertinggi, diperoleh bahwa 

variabel Privasi (X2) adalah variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian konsumen dalam membeli tanaman hias Adenium 

(Y). 

5.2. Saran 

 Saran-saran yang dapat diberikan peneliti setelah penelitian ini adala 

sebagai berikut: 

1. ”Jegegnursery” hendaknya sampai kapanpun tetap mempertahankan privasi 

konsumennya karena privasi yang terjaga merupakan pengaruh keputusan 

pembelian konsumen yang paling dominan & menjaga kepuasan konsumen 
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dengan memberikan pelayanan yang baik. ”Jegegnursery” perlu 

memberikan informasi yang lebih jelas dalam situsnya mengenai Adenium 

yang dijual sehingga konsumen menjadi jelas mengenai Adenium yang 

akan dibelinya. Dalam situs www.jegegnursery.multiply.com belum begitu 

digencarkan forum-forum diskusi dan tanya jawab. Komunitas merupakan 

salah satu variabel e-Marketing yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen, oleh sebab itu pihak pemasar harus jeli mengingat manusia 

adalah mahkluk sosial. ”Jegegnursery” tidak perlu memberikan promosi 

penjualan yang terlalu berlebihan, karena bisa mengurangi kepercayaan 

konsumen akan produk yang ditawarkan.  

2. Bagi dunia pendidikan penelitian ini diarapkan bisa digunakan sebagai 

media penambah wawasan, pengetahuan, serta ketrampilan yang relevan 

untuk meningkatkan kompetensi dan kecerdasan intelektual. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk terus mengamati perkembangan 

situs www.jegegnursery.multiply.com, jika mulai ada transaksi 

menggunakan kartu kredit maka peneliti harus lebih dalam meneliti 

variabel keamanan. 
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Lampiran 1. Kuesioner 

 
KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 

2009 

 

 
Responden yang terhormat, 

Sehubungan dengan penyusunan skripsi saya yang berjudul pengaruh 

variable e-Marketing: ”Pengaruh Variabel e-Marketing Terhadap Keputusan 

Konsumen Dalam Membeli Tanaman Hias Adenium Pada Situs 

www.jegegnursery.multiply.com.” Saya mengharap kesediaan saudara/saudari 

untuk meluangkan waktu mengisi daftar pertanyaan ini. 

Penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dan kewajiban dalam 

memperoleh gelar sarjana (S1) Universitas Brawijaya Malang. 

Keberhasilan saya melakukan penelitian ini tidak lepas dari kerelaan dan 

kesediaan saudara/saudari untuk menjawab semua pertanyaan dengan lengkap. 

Jawaban yang saudara/saudari berikan saya jamin kerahasiaannya, karena data ini 

saya pergunkan untuk kepentingan akademis dalam penyusunan skripsi. 

Terima kasih atas bantuan dan kesediaan saudara/saudari untuk mengisi 

kuesioner ini. 
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DATA RESPONDEN 

(petunjuk; beri tanda ”x”  untuk jawaban yang anda pilih pada pertanyaan no.3, 

no.5, no 6) 

1. Nama: 

2. Alamat: 

3. Usia:  a.<19  tahun 

b.>19-25 tahun 

c.>25-30 tahun 

d.>30-35 tahun 

e.>35  tahun 

4. Pekerjaan: 

5. Pendapatan per bulan: a.<Rp.500.000,- 

b.>Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- 

c.>Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.1.500.000,- 

d.>Rp.1.500.000,-sampai dengan Rp.2.000.000,- 

e.>Rp.2.000.000,- 

6. Pengeluaran per bulan untuk membeli Adenium:  

a.<Rp.500.000,- 

b.>Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- 

c.>Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.1.500.000,- 

d.>Rp.1.500.000,- sampai dengan Rp.2.000.000,- 

e.> Rp.2.000.000 
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KUOSIONER (beri tanda checklist untuk mengisi jawaban anda) 
 

 
PERSONALISASI (X1) 
 
PRIVASI (X2) 

Jawaban 

no Pernyataan 
Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju 

1 

Data pribadi anda yang terjaga 
membuat anda merasa nyaman 
akhirnya anda membeli Adenium di 
“Jegegnursery”           

2 

Terjaganya kerahasiaan  nomer 
rekening anda ketika bertransaksi 
secara online di “Jegegnursery” 
membuat anda membeli Adenium di 
nursery ini.           

 
PELAYANAN PELANGGAN (X3) 

Jawaban 

no Pernyataan Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju 

1 
Anda memilih untuk membeli  di 
“Jegegnursery” karena harga 
Adenium di situs ini yang bersaing           

2 
Banyaknya pilihan Adenium yang 
ditawarkan membuat anada membeli 
di “Jegegnursery”.           

3 

Banyaknya kelengkapan jenis 
Adenium yang ditawarkan membuat 
anda membeli 
Adenium“Jegegnursery”           

Jawaban 

no Pernyataan 
Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju 

1 
Privat mail bisa menarik konsumen 
untuk membeli Adenium di 
“Jegegnursery”           

2 
Informasi yang disampaikan secara 
personal  mempengaruhi anda beli 
Adenium  di“Jegegnursery”           
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4 
Transaksi yang cepat dan tanggap 
membuat anda membeli Adenium di 
“Jegegnursery”           

5 
Transaksi yang tidak berbelat-belit 
membuat anda membeli Adenium di 
“Jegegnursery” 

     

6 
Adanya garansi Adenium yang akan 
anda beli membuat anda membeli di 
“Jegegnursery”           

 
SITUS (X4) 

Jawaban 

no Pernyataan 
Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju 

1 

Nama situs yang mudah diingat 
membuat anda mencari informasi 
dan ingin membeli Adenium di 
“Jegeg nursery”           

2 
Ketenaran nama situs membuat anda 
membeli Adenium di “Jegeg 
nursery”           

3 
Foto-foto Adenium di situs ini 
membuat anda membeli Adenium 
“Jegegnursery”           

4 

Penjelasan yang detail  mengenai 
Adenium yang ditawarkan membuat 
anda membeli Adenium di 
“Jegegnursery”           

5 

Informasi yang jelas mengenai lokasi 
dan alamat “Jegegnursery” membuat 
anda percaya dan akhirnya membeli 
Adenium di situs ini. 

          
 
KEAMANAN (X5) 

Jawaban 

no Pernyataan 
Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju 

1 

Anda akan membeli Adenium di 
“Jegegnursery” karena proses 
transaksi yang aman 
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2 

Anda akan membeli Adenium di 
“Jegegnursery” karena tidak ada 
gangguan dari orang-orang yang 
tidak bertanggung jawab. 

          

3 

Anda membeli Adenium di 
“Jegegnursery” karena kejujuran 
pemilik situs 

          
 
KOMUNITAS  (X6) 

Jawaban 

no Pernyataan 
Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju 

1 

Tutorial mengenai perawatan 
Adenium di situs ini membuat anda 
membeli Adenium di “Jegegnursery” 

          

2 

Forum diskusi yang menarik 
di”Jegegnursery” dapat menarik anda 
untuk membeli Adenium 

          
 
PROMOSI PENJUALAN (X7) 

Jawaban 

no Pernyataan 
Sangat 
Setuju 

Setuju Netral Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju 

1 

Anda memilih untuk membeli di 
“Jegegnursery” karena adanya 
potongan harga pembelian 

          

2 

Anda memilih membeli Adenium di 
“Jegegnursery karena adanya 
potongan harga untuk pembelian 
Adenium secara partai 

          

3 

Bonus yang diberikan 
“Jegegnursery” ketika anda membeli 
Adenium (bonus berupa tanaman 
Adenium) membuat anda membeli 
Adenium di “Jegegnursery           

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

95 

 

KEPUTUSAN PEMBELIAN (Y) 
Jawaban 

no Pernyataan 
Sangat 
Setuju 

Setuju Ragu-
ragu 

Tidak 
setuju 

Sangat 
tidak 
setuju 

1 

Anda membeli Adenium di 
“Jegegnursery” karena mencoba 
pembelian adenium di situs ini 

          

2 
Anda merasa membeli Adenium di 
“Jegegnursery” sudah tepat           

3 
Membeli Adenium di “Jegegnursery 
sudah memenuhi harapan anda.           
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Lampiran 2. Jawaban Responden 
 

No X1.1 X1.2 X2.1 X2.2 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 
1 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 4 4 
2 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 3 
3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 5 
5 5 5 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 
6 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 
7 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 1 4 4 5 
8 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
9 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 
11 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
12 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 2 5 4 5 
13 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 5 
14 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 3 3 5 4 
15 5 5 5 5 5 4 3 4 4 2 5 4 5 4 
16 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
17 4 3 4 5 3 4 5 4 5 3 4 5 4 4 
18 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 5 
19 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 
20 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 
21 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 2 4 4 5 
22 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 
23 5 5 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 
24 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 
25 3 4 5 4 3 4 5 5 4 2 4 4 4 4 
26 5 5 4 2 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 
27 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 2 2 2 5 
28 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 
29 5 4 5 5 3 4 4 5 5 5 3 4 5 5 
30 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
31 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 
32 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 
33 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 5 2 
34 5 5 4 4 4 4 2 5 4 5 2 3 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 3 2 2 4 
36 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 
37 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 
38 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 5 5 
39 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 
40 5 5 3 3 5 4 3 4 5 3 1 4 3 4 
41 3 3 3 3 4 5 5 5 4 5 2 1 2 3 
42 4 4 5 5 3 4 4 3 5 5 4 3 4 3 
43 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 
44 3 2 3 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 
45 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 
46 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 1 1 3 4 
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No X1.1 X1.2 X2.1 X2.2 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 
47 4 4 2 4 2 4 2 2 3 4 4 2 3 4 
48 4 3 5 5 4 5 4 5 4 5 3 3 4 3 
49 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 
50 3 3 5 4 5 5 4 5 4 5 2 4 4 4 
51 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
52 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 5 
53 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
54 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 5 5 
55 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 
56 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 4 
57 5 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 5 
58 4 3 4 4 5 4 4 5 3 4 2 3 3 4 
59 3 4 5 5 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 
60 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 3 5 4 
61 4 4 4 5 4 3 5 4 4 4 3 2 3 3 
62 2 3 5 5 4 4 2 4 4 3 4 4 4 5 
63 5 4 5 5 4 3 4 3 4 2 4 4 4 5 
64 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 2 4 4 5 
65 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 3 
66 5 4 5 3 3 5 3 5 4 4 4 4 4 5 
67 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 5 5 
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No X4.5 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X7.1 X7.2 X7.3 Y.1 Y.2 Y.3 

1 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
2 5 4 5 4 2 2 3 3 3 2 4 4 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 
4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 

5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 
6 5 3 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 
7 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 

8 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
9 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 
10 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 

11 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 
12 3 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 
13 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 

14 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
15 4 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 
16 5 5 4 5 3 3 4 2 4 2 4 4 

17 5 5 5 5 4 2 4 4 5 4 4 4 
18 5 4 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 
19 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 4 3 

20 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 
21 4 5 5 5 2 3 4 5 5 4 4 4 
22 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

23 4 3 4 3 5 4 5 3 3 3 4 2 
24 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 
25 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 

26 4 4 5 4 5 5 4 2 4 4 4 5 
27 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
28 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 

29 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
30 5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 
31 5 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 

32 3 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
33 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 
34 4 4 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3 

35 4 5 5 5 4 3 4 4 4 2 4 4 
36 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 
37 4 5 4 5 3 3 3 3 4 4 3 5 

38 4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 
39 5 4 2 4 3 4 4 4 5 3 4 4 
40 5 5 4 5 4 4 4 3 2 3 3 3 

41 3 5 4 4 2 5 5 5 5 4 3 3 
42 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 
43 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 

44 3 4 5 4 4 4 3 5 3 3 3 3 
45 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 
46 4 4 4 5 2 2 5 4 5 4 3 4 
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No X4.5 X5.1 X5.2 X5.3 X6.1 X6.2 X7.1 X7.2 X7.3 Y.1 Y.2 Y.3 

47 3 4 4 5 3 4 4 4 4 2 4 3 
48 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 
49 3 4 3 4 5 3 5 4 5 4 4 4 
50 5 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 

51 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 
52 4 4 4 3 5 5 2 4 4 4 3 4 
53 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 

54 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 
55 4 4 3 4 4 4 4 5 4 2 5 4 
56 5 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 

57 5 3 5 3 5 4 4 4 5 3 4 4 
58 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
59 3 4 3 4 4 1 3 2 1 3 4 4 

60 5 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 
61 3 4 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 
62 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

63 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 
64 4 5 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 
65 5 4 4 5 3 3 5 5 4 4 3 4 

66 4 5 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 
67 5 3 3 3 3 2 4 5 4 3 4 4 
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Lampiran 3. Karakteristik Responden 
A. Jenis Kelamin 

jen_kel

42 62.7 62.7 62.7

25 37.3 37.3 100.0

67 100.0 100.0

Pria

Wanita

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
B. Usia 

usia

9 13.4 13.4 13.4

37 55.2 55.2 68.7

16 23.9 23.9 92.5

3 4.5 4.5 97.0

2 3.0 3.0 100.0

67 100.0 100.0

< 19 th

20-25 th

26-30 th

31-35 th

> 36 th

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
C. Jenis Pekerjaan 

pekerjaan

23 34.3 34.3 34.3

29 43.3 43.3 77.6

14 20.9 20.9 98.5

1 1.5 1.5 100.0

67 100.0 100.0

pelajar/mahasiswa

karyawan

wiraswasta

ibu rumah tangga

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
D. Pendapatan 

pendapatan

11 16.4 16.4 16.4

25 37.3 37.3 53.7

7 10.4 10.4 64.2

2 3.0 3.0 67.2

22 32.8 32.8 100.0

67 100.0 100.0

<500 rb

500 rb - 1 jt

1-1.5 jt

1.5-2 jt

>2 jt

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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E. Pengeluaran per bulan untuk membeli Adenium 

pengeluaran

59 88.1 88.1 88.1

7 10.4 10.4 98.5

1 1.5 1.5 100.0

67 100.0 100.0

<500 rb

500 rb - 1 jt

>2 jt

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lampiran 4. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
 
A. Variabel Personalisasi (X1) 

Correlations

1 .575** .883**

.000 .000

67 67 67

.575** 1 .892**

.000 .000

67 67 67

.883** .892** 1

.000 .000

67 67 67

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x1.1

x1.2

X1

x1.1 x1.2 X1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Reliability 
 

Reliability Statistics

.730 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item-Total Statistics

4.0448 .619 .575 .a

4.1343 .573 .575 .a
x1.1

x1.2

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

The value is negative due to a negative average covariance
among items. This violates reliability model assumptions. You
may want to check item codings.

a. 
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B. Variabel Privasi (X2) 

Correlations

1 .491** .863**

.000 .000

67 67 67

.491** 1 .863**

.000 .000

67 67 67

.863** .863** 1

.000 .000

67 67 67

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x2.1

x2.2

X2

x2.1 x2.2 X2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Reliability 
Reliability Statistics

.659 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item-Total Statistics

4.3582 .506 .491 .a

4.3582 .506 .491 .a
x2.1

x2.2

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

The value is negative due to a negative average covariance
among items. This violates reliability model assumptions. You
may want to check item codings.

a. 
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C. Variabel Pelayanan pelanggan (X3) 
Correlations

1 .256* .189 .182 .105 .215 .504**

.036 .125 .140 .398 .081 .000

67 67 67 67 67 67 67

.256* 1 .207 .316** .201 .435** .634**

.036 .092 .009 .103 .000 .000

67 67 67 67 67 67 67

.189 .207 1 .249* .333** .213 .621**

.125 .092 .042 .006 .084 .000

67 67 67 67 67 67 67

.182 .316** .249* 1 .178 .234 .604**

.140 .009 .042 .149 .057 .000

67 67 67 67 67 67 67

.105 .201 .333** .178 1 .410** .600**

.398 .103 .006 .149 .001 .000

67 67 67 67 67 67 67

.215 .435** .213 .234 .410** 1 .697**

.081 .000 .084 .057 .001 .000

67 67 67 67 67 67 67

.504** .634** .621** .604** .600** .697** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000

67 67 67 67 67 67 67

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x3.1

x3.2

x3.3

x3.4

x3.5

x3.6

X3

x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3.6 X3

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Reliability 
Reliability Statistics

.662 6

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item-Total Statistics

20.9403 6.693 .291 .651

20.8209 6.240 .462 .600

20.9552 5.862 .373 .628

20.8657 5.997 .362 .631

20.7612 6.275 .404 .616

20.8060 5.462 .476 .586

x3.1

x3.2

x3.3

x3.4

x3.5

x3.6

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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D. Variabel Situs (X4) 

Correlations

1 .271* .396** .109 .113 .632**

.026 .001 .382 .364 .000

67 67 67 67 67 67

.271* 1 .488** .359** .325** .750**

.026 .000 .003 .007 .000

67 67 67 67 67 67

.396** .488** 1 .307* .318** .760**

.001 .000 .012 .009 .000

67 67 67 67 67 67

.109 .359** .307* 1 .226 .574**

.382 .003 .012 .066 .000

67 67 67 67 67 67

.113 .325** .318** .226 1 .563**

.364 .007 .009 .066 .000

67 67 67 67 67 67

.632** .750** .760** .574** .563** 1

.000 .000 .000 .000 .000

67 67 67 67 67 67

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x4.1

x4.2

x4.3

x4.4

x4.5

X4

x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5 X4

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Reliability 
Reliability Statistics

.665 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item-Total Statistics

16.1493 5.280 .320 .674

15.8060 4.856 .538 .552

15.4627 5.101 .588 .538

15.2836 6.024 .349 .642

15.3284 6.103 .342 .645

x4.1

x4.2

x4.3

x4.4

x4.5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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E. Variabel Keamanan (X5) 

Correlations

1 .314** .447** .697**

.010 .000 .000

67 67 67 67

.314** 1 .465** .796**

.010 .000 .000

67 67 67 67

.447** .465** 1 .834**

.000 .000 .000

67 67 67 67

.697** .796** .834** 1

.000 .000 .000

67 67 67 67

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x5.1

x5.2

x5.3

X5

x5.1 x5.2 x5.3 X5

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Reliability 
Reliability Statistics

.669 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item-Total Statistics

8.3433 1.956 .443 .634

8.5373 1.434 .469 .599

8.3731 1.359 .560 .459

x5.1

x5.2

x5.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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F. Variabel Komunitas (X6) 

Correlations

1 .524** .867**

.000 .000

67 67 67

.524** 1 .879**

.000 .000

67 67 67

.867** .879** 1

.000 .000

67 67 67

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x6.1

x6.2

X6

x6.1 x6.2 X6

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Reliability 
Reliability Statistics

.687 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item-Total Statistics

3.7612 .972 .524 .a

4.0149 .894 .524 .a
x6.1

x6.2

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

The value is negative due to a negative average covariance
among items. This violates reliability model assumptions. You
may want to check item codings.

a. 

 
 



 

 

108 

 

G. Variabel Promosi Penjualan (X7)  

Correlations

1 .273* .476** .735**

.025 .000 .000

67 67 67 67

.273* 1 .460** .738**

.025 .000 .000

67 67 67 67

.476** .460** 1 .853**

.000 .000 .000

67 67 67 67

.735** .738** .853** 1

.000 .000 .000

67 67 67 67

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x7.1

x7.2

X7.3

X7

x7.1 x7.2 X7.3 X7

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Reliability 
Reliability Statistics

.672 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item-Total Statistics

8.1045 2.307 .446 .626

8.1194 2.258 .436 .638

8.1045 1.671 .586 .429

x7.1

x7.2

X7.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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H. Variabel Keputusan Pembelian Konsumen (Y) 

Correlations

1 .220 .408** .731**

.073 .001 .000

67 67 67 67

.220 1 .590** .761**

.073 .000 .000

67 67 67 67

.408** .590** 1 .837**

.001 .000 .000

67 67 67 67

.731** .761** .837** 1

.000 .000 .000

67 67 67 67

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

y.1

y.2

Y3

Y

y.1 y.2 Y3 Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Reliability 
Reliability Statistics

.657 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item-Total Statistics

7.8955 1.459 .348 .740

7.6567 1.471 .460 .571

7.6716 1.375 .631 .359

y.1

y.2

Y3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Lampiran 5. Deskripsi Variabel Penelitian 
 
A. Variabel Personalisasi (X1) 

x1.1

1 1.5 1.5 1.5

12 17.9 17.9 19.4

31 46.3 46.3 65.7

23 34.3 34.3 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x1.2

1 1.5 1.5 1.5

16 23.9 23.9 25.4

29 43.3 43.3 68.7

21 31.3 31.3 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Descriptive Statistics

67 2.00 5.00 4.1343 .75670

67 2.00 5.00 4.0448 .78688

67

x1.1

x1.2

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 
 
B. Variabel Privasi (X2) 

x2.1

1 1.5 1.5 1.5

6 9.0 9.0 10.4

28 41.8 41.8 52.2

32 47.8 47.8 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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x2.2

1 1.5 1.5 1.5

6 9.0 9.0 10.4

28 41.8 41.8 52.2

32 47.8 47.8 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Descriptive Statistics

67 2.00 5.00 4.3582 .71141

67 2.00 5.00 4.3582 .71141

67

x2.1

x2.2

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
C. Variabel Pelayanan pelanggan (X3) 

x3.1

1 1.5 1.5 1.5

10 14.9 14.9 16.4

38 56.7 56.7 73.1

18 26.9 26.9 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x3.2

9 13.4 13.4 13.4

35 52.2 52.2 65.7

23 34.3 34.3 100.0

67 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x3.3

5 7.5 7.5 7.5

8 11.9 11.9 19.4

31 46.3 46.3 65.7

23 34.3 34.3 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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x3.4

2 3.0 3.0 3.0

13 19.4 19.4 22.4

24 35.8 35.8 58.2

28 41.8 41.8 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x3.5

1 1.5 1.5 1.5

7 10.4 10.4 11.9

32 47.8 47.8 59.7

27 40.3 40.3 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x3.6

4 6.0 6.0 6.0

8 11.9 11.9 17.9

24 35.8 35.8 53.7

31 46.3 46.3 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Descriptive Statistics

67 2.00 5.00 4.0896 .69044

67 3.00 5.00 4.2090 .66372

67 2.00 5.00 4.0746 .87583

67 2.00 5.00 4.1642 .84561

67 2.00 5.00 4.2687 .70886

67 2.00 5.00 4.2239 .88456

67

x3.1

x3.2

x3.3

x3.4

x3.5

x3.6

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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D. Variabel Situs (X4) 

x4.1

3 4.5 4.5 4.5

12 17.9 17.9 22.4

17 25.4 25.4 47.8

28 41.8 41.8 89.6

7 10.4 10.4 100.0

67 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x4.2

2 3.0 3.0 3.0

4 6.0 6.0 9.0

17 25.4 25.4 34.3

33 49.3 49.3 83.6

11 16.4 16.4 100.0

67 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x4.3

3 4.5 4.5 4.5

11 16.4 16.4 20.9

33 49.3 49.3 70.1

20 29.9 29.9 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x4.4

1 1.5 1.5 1.5

10 14.9 14.9 16.4

29 43.3 43.3 59.7

27 40.3 40.3 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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x4.5

13 19.4 19.4 19.4

29 43.3 43.3 62.7

25 37.3 37.3 100.0

67 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Descriptive Statistics

67 1.00 5.00 3.3582 1.04013

67 1.00 5.00 3.7015 .92138

67 2.00 5.00 4.0448 .80590

67 2.00 5.00 4.2239 .75520

67 3.00 5.00 4.1791 .73702

67

x4.1

x4.2

x4.3

x4.4

x4.5

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
E. Variabel Keamanan (X5) 

x5.1

5 7.5 7.5 7.5

38 56.7 56.7 64.2

24 35.8 35.8 100.0

67 100.0 100.0

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x5.2

3 4.5 4.5 4.5

11 16.4 16.4 20.9

30 44.8 44.8 65.7

23 34.3 34.3 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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x5.3

1 1.5 1.5 1.5

12 17.9 17.9 19.4

23 34.3 34.3 53.7

31 46.3 46.3 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Descriptive Statistics

67 3.00 5.00 4.2836 .59813

67 2.00 5.00 4.0896 .82996

67 2.00 5.00 4.2537 .80422

67

x5.1

x5.2

x5.3

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
F. Variabel Komunitas (X6) 

x6.1

6 9.0 9.0 9.0

11 16.4 16.4 25.4

26 38.8 38.8 64.2

24 35.8 35.8 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x6.2

1 1.5 1.5 1.5

7 10.4 10.4 11.9

15 22.4 22.4 34.3

28 41.8 41.8 76.1

16 23.9 23.9 100.0

67 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Descriptive Statistics

67 2.00 5.00 4.0149 .94536

67 1.00 5.00 3.7612 .98611

67

x6.1

x6.2

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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G. Variabel Promosi Penjualan (X7)  

x7.1

1 1.5 1.5 1.5

16 23.9 23.9 25.4

28 41.8 41.8 67.2

22 32.8 32.8 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x7.2

4 6.0 6.0 6.0

9 13.4 13.4 19.4

34 50.7 50.7 70.1

20 29.9 29.9 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X7.3

1 1.5 1.5 1.5

4 6.0 6.0 7.5

10 14.9 14.9 22.4

27 40.3 40.3 62.7

25 37.3 37.3 100.0

67 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Descriptive Statistics

67 2.00 5.00 4.0597 .79545

67 2.00 5.00 4.0448 .82449

67 1.00 5.00 4.0597 .95156

67

x7.1

x7.2

X7.3

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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H. Variabel keputusan pembelian konsumen (Y) 

y.1

6 9.0 9.0 9.0

15 22.4 22.4 31.3

38 56.7 56.7 88.1

8 11.9 11.9 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

y.2

1 1.5 1.5 1.5

15 22.4 22.4 23.9

37 55.2 55.2 79.1

14 20.9 20.9 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y3

1 1.5 1.5 1.5

13 19.4 19.4 20.9

42 62.7 62.7 83.6

11 16.4 16.4 100.0

67 100.0 100.0

2.00

3.00

4.00

5.00

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Descriptive Statistics

67 2.00 5.00 3.7164 .79403

67 2.00 5.00 3.9552 .70567

67 2.00 5.00 3.9403 .64856

67

y.1

y.2

Y3

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Lampiran 6. Uji Asumsi Klasik 
A. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

67

.0000000

.97860599

.083

.083

-.076

.680

.745

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
 
B. Uji Non Multikolinieritas 

Coefficientsa

-3.525 1.687 -2.090 .041

.085 .100 .070 .857 .395 .873 1.145

.583 .117 .431 4.969 .000 .782 1.279

.144 .048 .248 2.966 .004 .842 1.188

.071 .050 .119 1.407 .165 .817 1.224

.101 .080 .106 1.266 .210 .838 1.194

.249 .084 .252 2.964 .004 .812 1.232

.097 .072 .117 1.349 .183 .781 1.280

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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C. Uji Non Heteroskedastisitas 
Correlations

1.000

.

67

-.074

.552

67

.166

.179

67

-.203

.100

67

-.049

.693

67

.166

.178

67

.132

.286

67

-.131

.292

67

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

abs_res

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Spearman's rho
abs_res

 
 
 
D. Uji Non Autokorelasi 

Model Summaryb

.808a .653 .611 1.03503 1.947
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X7, X4, X5, X3, X1, X6, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Lampiran 7. Analisis Regresi Linier Berganda 
Regression 

Variables Entered/Removedb

X7, X4, X5,
X3, X1, X6,
X2

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 

Model Summaryb

.808a .653 .611 1.03503 1.947
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X7, X4, X5, X3, X1, X6, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 

ANOVAb

118.704 7 16.958 15.829 .000a

63.206 59 1.071

181.910 66

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X7, X4, X5, X3, X1, X6, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
Coefficientsa

-3.525 1.687 -2.090 .041

.085 .100 .070 .857 .395 .873 1.145

.583 .117 .431 4.969 .000 .782 1.279

.144 .048 .248 2.966 .004 .842 1.188

.071 .050 .119 1.407 .165 .817 1.224

.101 .080 .106 1.266 .210 .838 1.194

.249 .084 .252 2.964 .004 .812 1.232

.097 .072 .117 1.349 .183 .781 1.280

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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Lampiran 8 
 

Banyaknya pilihan Adenium yang ditawarkan “Jegegnursery” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibitan Arabicum RCN    Bibitan Thai socotranum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adenium dengan ragam motif bunga yang ditawarkan “Jegegnursery” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar Adenium kualitas kontes 
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Arabicum RCN “Jegegnursery” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thai Socotranum “Jegegnursery” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arabicum Giant size “Jegegnursery” 
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Arabicum Yak Kasset  & Arabicum Peth Muang Kong (PMK) 
www.SiamAdenium.com 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arabicum Peth Na Wang (PNW) &Thai socotranum 
www.SiamAdenium.com 
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Arabicum Black Knight & Thai Socotranum 
www.SiamAdenium.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


