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Pengaruh Interaktivitas dan Vividness Website terhadap Pembelian Impulsif 

melalui Pleasure (Studi pada Konsumen Lazada.co.id) 

 

Citra Juwita Banjarnahor 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Citrajuwita94@gmail.com 

Dosen Pembimbing: 

Ida Yulianti SE., MBA., MM. 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh interaktivitas dan 

vividness website serta pleasure  terhadap  pembelian impulsif konsumen lazada.co.id 

baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Jenis penelitian ini adalah 

explanatory research yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel- variabel 

melalui pengujian hipotesis.  

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang diambil 

dari populasi konsumen  lazada.co.id. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling karakteristik sampel yang dipilih yaitu, minimal berusia 17 tahun, 

minimal pernah mengakses dan membeli di website lazada.co.id. Alat uji yang 

digunakan untuk menguji instrumen penelitian ini beupa uji validitas, uji reliabilitas, 

dan uji asumsi klasik. Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji t. Teknik analisis data 

menggunakan analisis jalur (path analysis).  

Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa variabel interaktivitas 

mempunyai pengaruh langsung secara signifikan terhadap variabel pleasure 

konsumen lazada.co.id sebesar 0,358. Variabel vividness mempunyai pengaruh 

langsung secara signifikan terhadap variabel pleasure konsumen lazada.co.id sebesar 

0,446. Variabel pleasure mempunyai pengaruh langsung secara signifikan terhadap 

variabel pembelian impulsif konsumen lazada.co.id sebesar 0,377. Variabel 

interaktivitas tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel 

pembelian impulsif konsumen lazada.co.id. Variabel vividness mempunyai pengaruh 

langsung secara signifikan terhadap variabel pembelian impulsif konsumen 

lazada.co.id sebesar 0,405 Variabel interaktivitas mempunyai pengaruh tidak 

langsung secara signifikan terhadap variabel pembelian impulsif melalui pleasure 

konsumen lazada.co.id sebesar 0,182. Variabel vividness mempunyai pengaruh tidak 

langsung secara signifikan terhadap variabel pembelian impulsif melalui pleasure 

konsumen lazada.co.id sebesar 0,226. 

Kata kunci: Interaktivitas, Vividness, Pleasure, Pembelian Impulsif. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Internet merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang sangat akrab 

dengan masyarakat dunia saat ini, termasuk masyarakat Indonesia. Masyarakat dari 

berbagai kalangan dapat menikmati berbagai kemudahan melalui akses internet. 

Kemunculan internet membawa banyak perubahan dan hal-hal baru di Indonesia. 

Internet membuka interaksi baru tanpa batas ruang dan waktu, internet juga membuka 

peluang tempat pemasaran baru, dan juga membuka jaringan bisnis baru bagi 

berbagai kalangan. Internet memudahkan kegiatan perorangan, kelompok, 

perusahaan, instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Teknologi internet juga 

semakin banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari misalnya untuk seleksi 

perguruan tinggi, seleksi pegawai pemerintahan bahkan diaplikasikan juga untuk 

kegiatan bisnis contohnya toko online. Semua kegiatan dan manfaat internet tersebut 

dapat dirasakan dengan mudah tentunya karena kemudahan akses jaringan internet.  

Pada awalnya jaringan internet masuk ke Indonesia pada tahun 1989 hanya 

dengan menggunakan jaringan radio amatir. Pada tahun 1992-1994, jaringan internet 

berkembang dengan menggunakan teknologi paket radio yang diadopsi oleh ITB, UI 

dan LAPAN. Selanjutnya pada tahun 1994-1995 internet mulai dapat  digunakan dan 

diakses secara komersial dengan munculnya IndoNet sebagai penyedia layanan 

internet pertama di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan ISP (Internet Service 

Provider) (Hidayat, 2011). Jumlah ISP di Indonesia terus berkembang sampai pada 
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tahun 2013 terdapat 245 ISP yang semakin memudahkan akses dan memperluas 

jangkauan internet di Indonesia (www.kominfo.go.id).  

Komunikasi dan interaksi semakin mudah dan tanpa batas melalui jaringan 

internet. Salah satu bentuk interaksi yang saat ini mulai banyak dilakukan oleh 

pengguna internet Indonesia adalah transaksi jual beli secara online atau yang lebih 

dikenal dengan istilah online shopping. Menurut penelitian yang dilakukan Business 

Monitor International (2015), penetrasi pasar belanja online pada tahun 2014 sebesar 

24 persen dengan nilai mencapai 21 triliun rupiah dan diproyeksikan naik dua kali 

lipat pada tahun 2015 menjadi 57 persen dengan nilai mencapai 50 triliun rupiah. 

Uraian data tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar belanja online di Indonesia.  

Sejalan dengan besarnya potensi pasar belanja online, brand online shop pun 

terus berkembang di Indonesia. Terdapat sekitar 28 situs belanja online besar di 

Indonesia yang menjual berbagai kategori produk, mulai dari pakaian, peralatan 

rumah tangga, elektronik, peralatan olahraga, otomotif, sampai penjualan rumah. 

Beberapa diantaranya yaitu Berniaga.com, Tokopedia, OLX, Elevenia, Zalora, 

Berrybenka, Kaskus, Blibli, Bhineka, Bukalapak, MatahariMall, Groupun, Lamido, 

Rakuten, Qoo10, dan Lazada.  

Lazada merupakan salah satu situs online shopping terpopuler di Indonesia 

dengan jumlah total kunjungan dekstop yang mencapai 48,3 kunjungan pada Agustus 

2015. Saat ini, Lazada Indonesia menjadi pemimpin nasional situs e-commerce  

business to consumer (Cosseboom, 2015). Sebagai online mall  terbesar di Indonesia, 

sampai tahun 2015 terdapat 10 juta pilihan produk yang tersedia pada 13 kategori di 

situs belanja online lazada.co.id. Sampai September 2015 terdapat 30 ribu penjual 

http://www.kominfo.go.id/
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lokal dan internasional yang tercatat di platform lazada.  Setiap harinya, lazada 

memiliki lalu lintas online lebih dari 4 juta kunjungan tiap harinya. Lazada juga 

memiliki pengikut terbanyak di facebook hingga 13 juta pengguna (Jawa Pos,11 

November 2015). Untuk memudahkan konsumen mengakses lazada, disediakan  

aplikasi mobile yang dapat diakses melalui smartphone dan juga akses melalui 

dekstop. Lazada terus meningkatkan kualitas untuk memberikan kemudahan dan 

kenyamanan pengalaman berbelanja online bagi konsumennya. 

Besarnya potensi pasar dan meningkatnya jumlah pesaing membuat situs 

belanja online menerapkan berbagai strategi pemasaran guna memimpin pasar online 

shopping di Indonesia. Strategi-strategi pemasaran yang diciptakan sedemikian rupa 

oleh para pengusaha online secara tidak langsung mempengaruhi perilaku pembelian 

konsumen, salah satunya perilaku pembelian impulsif. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh User Interface Engineering 

terhadap pengalaman belanja konsumen, pembelian impulsif direpresentasikan oleh 

40 persen dari semua uang yang dihabiskan di situs perdagangan online (Shen dan 

Khalifa, 2012). Sejalan dengan hal tersebut, diperkirakan bahwa dua pertiga 

keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen pelaku pembelian impulsif 

diambil ketika berada di dalam toko (Priscilla, 2013). Apabila dikaitkan dalam situasi 

belanja online, maka dapat dinyatakan pembelian impulsif online merupakan 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen secara spontan, tanpa perencanaan, dan 

diputuskan dengan cepat ketika konsumen memasuki situs belanja online. Produk 

yang dibeli secara impulsif adalah produk yang diinginkan konsumen pada saat 

berada dalam situs belanja online dan bukan produk yang dibutuhkan konsumen. 
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Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa desain website merupakan lingkungan 

berbelanja yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen online, 

termasuk pembelian impulsif. 

Kegiatan belanja online juga tidak lepas dari lingkungan dan situasi perolehan 

informasi. Untuk kegiatan belanja online lingkungan dan situasi perolehan informasi 

juga dapat diciptakan melalui sistem stimuli yang dimuat dalam situs web untuk 

merangsang keputusan dan perilaku pembelian konsumen, termasuk perilaku 

pembelian impulsif. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas situs web 

merupakan lingkungan belanja yang berperan penting terhadap keputusan pembelian 

impulsif. Oleh karena itu, setiap pengusaha online perlu memberikan perhatian 

khusus  pada stimulus yang berkaitan dengan atmosfer situs web (Adelaar et.al dan 

Wells et.al dalam Madlberger, Floh, 2013). 

Ketika berbelanja secara langsung pada toko yang nyata, konsumen bisa 

secara langsung melihat dan merasakan secara langsung keberadaan produk yang 

ditawarkan. Sedangkan, pada saat belanja online, konsumen tidak bisa secara 

langsung mengalami dan merasakan keberadaan produk sehungga akan terasa adanya 

jarak anatara konsumen dengan produk karena interaksi yang terbentuk terjadi 

melalui komputer. Untuk bisa merangsang pembelian impulsif melalui website, maka 

jarak antara konsumen dan produk perlu dikurangi.Mengurangi jarak antara 

konsumen dan produk dapat dilakukan dengan merancang situs belanja online 

(website) dengan tingkat inetraktivitas (interactivity) yang baik. Selain itu, perlu 

dibentuk pengalaman virtual (virtual experience) yang mendorong perilaku 
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pembelian impulsif dengan merancang website yang lebih hidup (vivid) (Lie et al 

2001, Shen dan Khalifa, 2012). 

Interaktivitas (interactivity) mengarah pada derajat keterlibatan pengguna 

untuk memodifikasi bentuk atau isi dari lingkungan yang terbentuk melalui sebuah 

media. Kendali konsumen dan pertukaran informasi merupakan komponen dari 

interaktivitas dalam pengalaman belanja secara online (Steuer dalam Shen dan 

Khalifa, 2012) menyatakan. Desain situs belanja yang interaktif dapat dikatakan 

interaktif apabila desain tools atau pilihan menu yang dimuat dapat membantu 

konsumen untuk menentukan apa yang akan dibeli dan mampu menyediakan seluruh 

informasi tentang produk yang akan dibeli (Häubl dan Trifts, 1999).  

Interaktivitas yang dirasakan oleh konsumen ketika berbelanja online dapat 

dilihat dari beberapa aspek. Misalnya, ketika konsumen merasa memiliki kendali atas 

proses yang terjadi ketika browsing pada situs. Atau dengan mudah dapat melihat 

produk tertentu sampai terperinci hanya melalui satu klik. Tingkat interaktivitas juga 

dapat diukur, ketika konsumen merasa bisa memilih apapun di situs web secara bebas 

sesuai kehendaknya. Interaktivitas diarahkan pada suatu perasaan atau pengalaman 

konsumen saar berbelanja online dimana konsumen bisa merasa memiliki kendali 

penuh saat browsing pada situs web (Shen dan Khalifa, 2012).  

Selain interaktivitas, vividness juga merupakan salah satu faktor penting yang 

perlu diperhatikan untuk merancang desain website yang dapat mempengaruhi 

pembelian impulsif. Vividness mengarah pada kemampuan teknologi untuk 

menghasilkan keanekaragaman tanggapan atau rasa pada panca indera yang 

diciptakan dalam lingkungan yang terbentuk melalui media (Steuer dalam Shen dan 
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Khalifa, 2012). Dalam situasi berbelanja online, vividness diwujudkan melalui 

rangsangan audio dan visual pada desain atau fitur situs yang bisa merangsang 

munculnya respon panca indera konsumen. Vividness untuk situasi belanja online 

dapat dilihat dari respon konsumen atas kekayaan warna situs, kejelasan gambar dan 

teks yang dimuat dalam situs web. (Shen dan Khalifa, 2012).  

Interaktivitas yang dihasilkan oleh tautan-tautan (links) dan menu yang 

terdapat dalam sebuah website akan berpengaruh terhadap kepuasan, kesenangan atau 

kebahagiaan yang dialami oleh konsumen ketika berada dalam sebuah website 

belanja online. Selain itu, tampilan grafis dan warna pada website belanja online juga 

akan mempengaruhi kepuasan, kesenangan, dan kebahagiaan konsumen ketika berada 

dalam sebuah website belanja online. 

Perasaan puas, senang dan bahagia yang dirasakan oleh konsumen ketika 

berada dalam sebuah website belanja online disebut pleasure. Pada saat konsumen 

merasakan pleasure ketika browsing pada website online shop, maka akan merangang 

perilaku pembelian impulsif. Rasa senang atau pleasure mengarah pada sejauh mana 

seseorang merasa bahagia atau puas ketika berada di sebuah lingkungan. Pleasure 

merupakan reaksi afektif konsumen terhadap lingkungan (Shen dan Khalifa, 2012). 

Untuk konteks berbelanja online, maka pleasure merupakan reaksi afektif konsumen 

terhadap website online shop yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perilaku 

pembelian impulsif.  

Jadi, interaktivitas yang dihasilkan oleh tautan dan menu pada website belanja 

online dengan vividness yang dihasilkan oleh tampilan grafis dan warna pada website 



7 
 

 
 

belanja online berpengaruh terhadap pleasure (Koo dan Ju, 2009, Shen dan Khalifa, 

2012) yang akan mempengaruhi pembelian impulsif (Shen dan Khalifa, 2012). 

Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dan kontribusi interaktivitas dan 

vividness website terhadap pembelian impulsif melalui pleasure pada konsumen 

lazada, maka disusun penelitian yang berjudul “PENGARUH INTERAKTIVITAS 

DAN VIVIDNESS WEBSITE TERHADAP PEMBELIAN IMPULSIF 

MELALUI PLEASURE (STUDI PADA KONSUMEN LAZADA.CO.ID)”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang disusun yaitu: 

1. Apakah interaktivitas memiliki pengaruh terhadap pembelian impulsif secara 

langsung pada konsumen lazada? 

2. Apakah vividness memiliki pengaruh terhadap pembelian impulsif secara 

langsung pada konsumen lazada? 

3. Apakah interaktivitas memiliki pengaruh terhadap pleasure pada konsumen 

lazada? 

4. Apakah  vividness memiliki pengaruh terhadap pleasure pada konsumen lazada? 

5. Apakah  pleasure memiliki pengaruh terhadap pembelian impulsif pada 

konsumen lazada? 

6. Apakah interaktivitas memiliki pengaruh terhadap pembelian impulsif secara 

tidak langsung melalui pleasure pada konsumen lazada? 
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7. Apakah vividness memiliki pengaruh terhadap pembelian impulsif secara tidak 

langsung melalui pleasure pada konsumen lazada? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari beberapa rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh interaktivitas terhadap pembelian impulsif secara 

langsung  pada konsumen lazada. 

2. Untuk mengetahui pengaruh vividness terhadap pembelian impulsif secara 

langsung  pada konsumen lazada 

3. Untuk mengetahui pengaruh interaktivitas terhadap pleasure pada konsumen 

lazada. 

4. Untuk mengetahui pengaruh vividness terhadap pleasure pada konsumen lazada. 

5. Untuk mengetahui pengaruh pleasure terhadap pembelian impulsif pada 

konsumen lazada. 

6. Untuk mengetahui pengaruh interaktivitas terhadap pembelian impulsif secara 

tidak langsung melalui pleasure pada konsumen lazada.  

7. Untuk mengetahui pengaruh vividness terhadap pembelian impulsif secara tidak 

langsung melalui pleasure pada konsumen lazada. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat  sebagai berikut:  

 1. Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengetahuan dan referensi 

di bidang marketing melalui pengkajian dalam penelitian ini, serta dapat 

mendukung atau membuktikan teori yang sudah ada sebelumnya, yang terdapat 

dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak 

lazada dengan mengetahui tanggapan konsumen mengenai 

interactivity,vividness, pleasure, dan pembelian impulsif online yang terjadi 

melalui website lazada. 
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  BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama dan 

Judul 

Penelitian 

Variabel yang diteliti Alat 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Nama : Kathy 

Ning Shen dan 

Mohamed 

Khalifa 

 

 

Judul :  

System Design 

Effects On 

Online Impulse 

Buying 

 

 

Tahun : 2012 

 

 

Journal of 

Internet 

Research Vol.22 

No.4 pp. 396-

425 diakses  

pada 7 

November 2015 

melalui 

www.emeraldins

ight.com/1066-

2243.htm 

 Interactivity 

 Vividness 

 Social 

Presence 

 Telepresence 

 Pleasure 

 Arousal 

 Buying 

Impulse 

 Impulsive 

Buying 

Analisis 

Kuantitatif 

 

Partial Least 

Square 

(PLS) 

1. Buying Impulse 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

perilaku impulsif. 

2. Pleasure 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

pembelian 

impulsif. 

3. Arousal 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

pembelian 

impulsif. 

4. Social Presence 

dan telepresence 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keadaan 

emosional. 

5. Hubungan antara 

social presence 

dan pleasure lebih 

kuat daripada 

hubungan antara 

telepresence dan 

pleasure. 

6. Interactivity 

berpengaruh  

signifikan dan 

positif  terhadap 

social presence 

dan telepresence. 
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7. Vividness   

berpengaruh  

signifikan dan 

positif terhadap 

social presence dan 

telepresence. 

 

2 Nama : Dong-

Mo Koo dan 

Seon-Hee Ju 

 

 

Judul : 

The 

Interactional 

Effects Of 

Atmospherics 

and Perceptual 

Curiosity On 

Emotions And 

Online Shopping 

Intention 

 

 

Tahun : 2009 

 

 

Journal of 

Computers in 

Human Behavior 

Vol. 26 pp. 377-

388 diakses pada 

7 November 

2015 melalui 

www.elsevier.co

m/locate/comph

umbeh 

 Graphics 

 Colors 

 Links 

 Menus 

 Pleasure 

 Arousal 

 Intention 

Analisis 

Kuantitatif 

 

 

Structural 

Equation 

Model 

(SEM) 

 

 

1. Graphics dan 

Colors 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

pleasure. 

2. Graphics dan 

Colors 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

arousal. 

3. Links berpengaruh 

positif terhadap 

pleasure. 

4. Menus tidak 

berpengaruh 

terhadap pleasure. 

5. Links berpengaruh 

positif terhadap 

arousal. 

6. Menus tidak 

berpengaruh 

terhadap arousal. 

7. Links berpengaruh 

terhadap intention 

melalui pleasure 

dan arousal. 

8. Pleasure dan 

arousal 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

intention. 

3 Nama : Arne 

Floh dan Maria 

Madlberger 

 

Judul: 

The Role Of 

Atmospheric 

Cues in Online 

Impulse Buying 

Behavior 

 

 e-Store 

Content 

 e-Store Design 

 e-Store 

Navigation 

 Shopping 

Enjoyment 

 Impulsiveness 

 Browsing 

 Impulse 

Analisis 

Kuantitatif 

 
Covariance-

Based 

Structural 

Equation 

Modelling 

1. e-Store content 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap shopping 

enjoyment dan 

variabel endogen 

lainnya. 

2. e-Store design 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap shopping 
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Tahun :  2013 

 

Journal of 

Electronic 

Commerce 

Reserach Vol.12 

pp. 425-439 

diakses pada 17 

Januari 2016 

melalui 

www.elsevier.co

m/locate/ecra 

Buying 

Behavior 

 Impulse 

Buying 

Expenditure 

(CBSEM) enjoyment. 

3. e-Store design 

berpengaruh 

secara tidak 

langsung terhadap 

impulsiveness, 

browsing dan 

impulse buying 

behavior. 

4. e-Store design 

berpengaruh 

positif terhadap 

impulse buying 

expenditure. 

5. e-Store 

navigation 

berpengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

shopping 

enjoyment. 

6. e-Store 

navigation 

berpengaruh 

secara tidak 

langsung terhadap 

variabel 

impulsiveness, 

browsing dan 

impulse buying 

behavior. 

7. e-Store 

navigation 

berpengaruh 

positif terhadap 

impulse buying 

expenditure 

 

2.2     Landasan Teori   

2.2.1  Definisi Pemasaran 

Kotler dan Keller (2012:5) mendefinisikan pemasaran sebagai sebuah 

proses sosial dimana individu dan kelompok memperoleh apa yang dibutuhkan 

dan diinginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 

mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. 
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Sedangkan menurut AMA (American Marketing Association), yang 

dikutip dalam Kotler dan Keller (2012:5), pemasaran merupakan fungsi organisasi 

dalam serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberi 

nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara 

menguntungkan organisasi dan pemangku keuntungan. 

Sementara itu, Kotler dan Amstrong (2012:5) mendefinisikan pemasaran 

sebagai sebuah proses dimana perusahaan menciptakan nilai untuk konsumen dan 

membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dengan tujuan untuk 

mendapatkan nilai dari konsumen sebagai pengembaliannya.  

Dari ketiga pendapat diatas, dapat didefinisikan bahwa pemasaran adalah 

suatu kegiatan pertukaran nilai (value exchange) dalam bentuk barang dan atau 

jasa yang terjadi antara produsen dan konsumen. 

 

2.2.2  Perilaku Konsumen 

Pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh 

dengan pelanggan mereka. Penerapan orientasi pemasaran holistik berarti 

memahami pelanggan dan memperoleh pandangan 360 derajat tentang kehidupan 

sehari-hari pelanggan dan perubahan yang terjadi sepanjang hidup pelanggan 

tersebut (Kotler dan Keller, 2012:151) 

Konsumen merupakan fokus utama dari kegiatan pemasaran suatu 

perusahaan. Usaha-usaha pemasaran akan berhasil apabila pemasar dapat 

mengerti dan memahami kebutuhan konsumen yang sesungguhnya. Keberhasilan 

dalam pemenuhan kebutuhan konsumen akan berpengaruh secara langsung 

terhadap profitabilitas perusahaan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 
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baik tentang kebutuhan konsumen, maka pemasar harus mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dengan pengetahuan perilaku konsumen 

yang baik, maka perusahaan atau pemasar akan mampu menerapkan strategi 

strategi pemasaran yang tepat dan efektif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Oleh karena itu, pengetahuan tentang perilaku konsumen harus dikuasai oleh 

perusahaan atau pemasar. 

 

2.2.3  Definisi Perilaku Konsumen 

American Marketing Association mendefinisikan perilaku konsumen 

sebagai dinamika interaksi antara pengaruh dan kesadaran, perilaku, dan 

lingkungan tempat pertukaran aspek-aspek kehidupan manusia (Peter dan Olson, 

2013). Sedangkan, Kotler dan Keller (2012:151) mendefinisikan perilaku 

konsumen sebagai studi tentang individu, kelompok, dan organisasi dalam 

memilih, membeli, menggunakan, dan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan. 

Perilaku konsumen juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses 

yang melibatkan afeksi dan kognisi konsumen dalam memilih, memperoleh, dan 

menggunakan nilai dari suatu produk yang berupa barang atau jasa.  

Sangat penting untuk mengenali perilaku konsumen yang bersifat dinamis, 

melibatkan interaksi dan melibatkan pertukaran. Perilaku konsumen bersifat 

dinamis karena pemikiran, perasaan, dan tindakan konsumen baik individu 

maupun kelompok, dan masyarakat luas berubah secara konstan. Perilaku 

konsumen juga melibatkan interaksi antara pemikiran seseorang, perasaan, dan 
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tindakan serta lingkungan. Perilaku konsumen juga melibatkan pertukaran antar-

manusia (Peter dan Olson, 2013). 

 

2.2.4  Model Perilaku Konsumen 

Model perilaku konsumen merupakan model respon rangsangan yang 

dapat digunakan sebagai titik awal untuk memahami perilaku konsumen. 

Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen, dan 

sekelompok proses psikologis digabungkan dengan karakteristik konsumen 

tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir 

pembelian. Pemasar harus memahami apa yang terjadi dalam kesadaran 

konsumen antara kedatangan rangsangan pemasaran dari luar dan keputusan 

pembelian akhir. Empat proses psikologis kunci-motivasi, persepsi, pembelajaran, 

dan memori-mempengaruhi respon konsumen secara fundamental (Kotler dan 

Keller, 2012:161). Gambar berikut ini menunjukkan model perilaku konsumen.  

Gambar 2.1 

Model Perilaku Konsumen 

Sumber : Kotler dan Keller, 2012 
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2.2.5  Keputusan Pembelian Konsumen 

Keputusan adalah pemilihan sebuah opsi dari dua atau lebih alternatif 

pilihan yang ada. Ketika akan melakukan pembelian, konsumen dihadapkan pada 

berbagai pilihan. Diantaranya pilihan untuk membeli atau pilihan untuk tidak 

membeli sebuah produk. Memilih sebuah produk diantara beberapa jenis produk 

yang ada. Konsumen juga dihadapkan pada pilihan antara berbagai merek yang 

ada. Keputusan pembelian konsumen adalah pemilihan sebuah opsi diantara 

berbagai pilihan pada proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen. 

Keputusan pembelian konsumen jauh lebih luas dari sekedar memilih sebuah 

merek diantara berbagai pilihan merek yang ada (Schiffman, Kanuk, Hansen, 

2012 :63).  

Berkaitan dengan pengambilan keputusan konsumen, Schiffman, Kanuk, 

dan Hansen (2012:65-67) membuat model konsumen berdasarkan empat 

pandangan tentang pengambilan keputusan konsumen. Istilah model konsumen ini 

mengacu pada sebuah pandangan umum atau perspektif tentang bagaimana dan 

mengapa konsumen melakukan atau memutuskan sesuatu. Model tersebut dibagi 

menjadi empat pandangan yaitu: 

1. Pandangan ekonomis 

Model ini disebut juga teori manusia ekonomis (economic man theory). 

Menurut model ini, untuk berperilaku secara rasional dari sudut pandang 

ekonomis, seorang konsumen harus (i) mengetahui berbagai alternatif 

produk yang tersedia, (ii) mampu untuk mengurutkan setiap alternatif 

secara tepat berdasarkan manfaat dan kerugian, dan (iii) mampu untuk 

mengidentifikasi satu alternatif terbaik. Apabila, keputusan yang dibuat 



17 
 

konsumen didasarkan pada tiga hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

konsumen membuat sebuah keputusan yang sempurna. 

Kenyataannya, hal tersebut kurang realistis untuk semua konsumen karena 

(a) setiap orang dibatasi oleh ketersediaan keterampilan dan kebiasaan, (b) 

setiap orang dibatasi oleh nilai dan tujuan yang ada, dan (c) setiap orang 

dibatasi oleh tingkat pengetahuan. Pada umumnya, konsumen cenderung 

enggan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang lebih luas untuk 

“sesuatu yang memuaskan” dan cenderung memutuskan memilih satu 

yang dianggap cukup baik. Karena alasan tersebut, maka model ini sering 

ditolak karena dianggap terlalu idealis dan sederhana. 

2. Pandangan pasif 

Pada model ini, konsumen dianggap sebagai pembeli yang impulsif dan 

tidak rasional. Konsumen dianggap sebagai seseorang yang mudah lupa 

pada tujuan dan takluk pada strategi-strategi pemasar. Keterbatasan utama 

dari model pasif ini adalah, gagal mengenali bahwa konsumen memainkan 

peran yang seimbang pada sebagian besar situasi pembelian. Di satu sisi, 

terkadang konsumen akan mencari informasi mengenai berbagai alternatif 

produk yang tersedia dan memilih satu produk yang dianggap dapat 

meningkatkan kepuasan. Namun, di sisi lain pada waktu yang lain, 

konsumen akan membeli secara impulsif suatu produk yang memuaskan 

mood atau emosi konsumen pada waktu tersebut. Oleh karena itu, model 

pasif ini juga dianggap tidak realistis. 

3. Pandangan emosional 
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Meskipun sudah lama menyadari keberadaan pengambilan keputusan 

emosional atau impulsif, pemasar cenderung lebih sering menganggap 

konsumen berada dalam model ekonomis atau model pasif. Namun pada 

kenyataannya, setiap manusia cenderung mengasosiasikan emosi atau 

perasaan mendalam (seperti bahagia, cinta, suka, gembira, sedih, takut) 

dengan keputusan pembelian produk tertentu.  Perasaan atau emosi 

cenderung sangat dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. 

Dibandingkan dengan pencarian secara hati-hati, mengevaluasi alternatif 

sebelum pembelian, konsumen lebih sering membuat keputusan pembelian 

secara impulsif karena didorong oleh kemauan dan emosional. 

Mood atau suasana hati konsumen juga penting dalam pengambilan 

keputusan konsumen. Mood didefinisikan sebagai keadaan perasaan atau 

keadaan pikiran. Apabila emosi merupakan respon terhadap lingkungan 

tertentu, maka mood merupakan keadaan perasaan yang sudah ada ketika 

konsumen sudah “mengalami” iklan, lingkungan belanja, merek atau 

produk. Mood penting pada pengambilan keputusan karena berdampak 

pada tempat berbelanja, waktu berbelanja, dan teman berbelanja 

konsumen. Hal ini juga mempengaruhi respon konsumen terhadap 

lingkungan belanja pada saat pembelian. 

Beberapa pemasar berusaha untuk menciptakan suasana bagi pembeli, 

meskipun pembeli memasuki toko dengan mood  yang sudah ada. Hasil 

dari banyak penelitian menunjukkan bahwa citra atau suasana toko dapat 

mempengaruhi mood pembeli yang pada gilirannya akan mempengaruhi 

lamanya pembeli berada dalam toko dan perilaku-perilaku lain yang ingin 
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didorong oleh pemasar, misalnya perilaku pembelian. Selain itu, 

konsumen yang berada dalam mood positif akan berusaha untuk 

memelihara dan mempertahankan mood  dan menghindari adanya upaya 

penggunaan aspek kognitif, kecuali untuk tujuan mempertahankan mood 

positif tersebut. 

4. Pandangan kognitif 

Model kognitif fokus pada proses dimana konsumen mencari dan 

mengevaluasi informasi tentang alternatif merek dan toko yang akan 

dipilih. Pada konteks model kognitif, konsumen dianggap sebagai prosesor 

informasi. Pengolahan informasi mengarah pada pembentukan preferensi 

dan pada akhirnya niat pembelian. Pandangan kognitif juga mengakui 

bahwa konsumen tidak mungkin mencari semua informasi yang tersedia 

tentang setiap pilihan. Sebaliknya, konsumen cenderung untuk berhenti 

mencari informasi ketika merasa sudah memiliki informasi yang cukup 

untuk membuat keputusan yang „memuaskan‟. Pada model ini juga 

dinyatakan bahwa konsumen sering mengembangkan pengambilan 

keputusan pintas (heuristik) untuk memfasilitasi proses pengambilan 

keputusan. Konsumen juga menggunakan aturan keputusan untuk 

mengatasi paparan informasi yang terlalu banyak. 

Model kognitif ini juga menggambarkan keadaan dimana konsumen 

berada pada batas ekstrem antara pandangan ekonomis dan pandangan 

pasif yang tidak memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang 

tersedia sehingga tidak bisa membuat keputusan yang sempurna tetapi 

tetap aktif untuk mencari informasi dan berupaya untuk membuat 
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keputusan yang memuaskan. Konsisten dengan model kognitif adalah 

gagasan yang menyatakan bahwa saat ini banyak perilaku konsumenyang 

diarahkan umtuk satu tujuan. 

Berdasarkan uraian tentang model konsumen diatas, maka dapat dikatakan 

bahwa saat ini ada dua pandangan yang mendasari perilaku pengambilan 

keputusan konsumen saat ini. Pandangan tersebut adalah pandangan emosional 

dan pandangan kognitif. 

 

2.2.6    Pembelian Impulsif 

2.2.6.1 Pengertian Pembelian Impulsif 

Impulse buying terjadi ketika secara tiba-tiba konsumen mengalami 

dorongan yang kuat dan terus-menerus untuk membeli sesuatu dengan segera 

(Rook, 1987, Shen dan Khalifa, 2012). Pendapat lain menyatakan impulse buying 

adalah pembelian segera dan tiba-tiba tanpa adanya niat sebelum berbelanja untuk 

membeli produk tertentu maupun untuk memenuhi tugas pembelian tertentu 

(Betty dan Ferrel, 1998, Mohan, sivakumaran, Sharma, 2012). 

Perilaku pembelian impulsif didefinisikan sebagai perilaku dan dorongan 

secara tiba-tiba berupa pembelian dengan sikap hedonismen yang kompleks 

dimana proses pengambilan keputusan konsumen yang impulsif ini menghalangi 

sikap bijaksana, dan pertimbangan yang efektif diantara berbagai alternatif pilihan 

(Karbasivar dan Yarahmadi, 201,  Badgaiyan dan Verma, 2014). 

Perilaku pembelian impulsif terjadi setelah konsumen mengalami 

dorongan yang mendesak untuk membeli dan cenderung spontan dan kurangnya 

pertimbangan. Dorongan yang mendesak dan spontan mengarah pada keadaan 
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dimana keinginan tersebut dialami ketika menemui sebuah objek dalam suatu 

lingkungan (Betty dan Ferrel, 1998, Shen dan Khalifa, 2012).  

Dari berbagai pendapat yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelian impulsif merupakan perilaku pembelian tanpa perencanaan 

yang terjadi secara tiba-tiba dan spontan. Perilaku pembelian impulsif cenderung 

dipengaruhi oleh keadaan emosi yang dialami konsumen terhadap suatu produk 

ketika memasuki lingkungan berbelanja.  

 

2.2.6.2 Karakteristik Pembelian Impulsif 

Apabila dibandingkan dengan perilaku pembelian yang direncanakan, 

pembelian impulsif lebih menggiurkan, kurangnya kehati-hatian, dan lebih 

menarik (Kacen dan Lee, 2002). Beberapa karakteristik dari pembelian impulsif, 

diantaranya (Rook, 1987, Shen dan Khalifa, 2012): 

1. Perasaan bahwa adanya kekuatan yang muncul dari suatu produk 

2. Adanya dorongan yang kuat untuk membeli produk dengan segera 

3. Mengabaikan segala konsekuensi negatif dari pembelian 

4. Perasaan gembira bahkan euforia 

5. Konflik antara kontrol dan kegemaran yang tidak dapat ditahan 

 

2.2.6.3 Jenis Pembelian Impulsif 

Pembelian impulsif menjadi empat jenis, yang akan dijelaskan sebagai 

berikut (Priscilla, 2013) : 

1. Pure Impulsive 
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Pembelian impulsif yang murni dilakukan tanpa perencanaan atau terkesan 

mendadak.  Biasanya pembelian ini terjadi ketika konsumen melihat 

barang yang dipajang di toko dan muncul keinginan untuk membelinya 

saat itu juga. 

2. Reminder Impulsive 

Pembelian yang dilakukan tanpa rencana ini terjadi setelah diingatkan 

secara tidak sengaja melalui iklan atau brosur yang dilihat di pusat 

perbelanjaan. 

3. Suggestion Impulsive 

Pembelian yang dilakukan tanpa perencanaan ini terjadi saat konsumen 

berada di pusat perbelanjaan. Pembelian ini dilakukan setelah konsumen 

terpengaruh dan diyakinkan oleh tenaga penjualan atau teman yang 

ditemui pada saat berbelanja yang menawarkan produk dengan sangat 

meyakinkan. 

4. Planned Impulsive 

Pembelian ini terjadi ketika pembeli sudah merencanakan untuk membeli 

sebuah produk, namun pada saat akan membeli produk yang diinginkan 

dan direncanakan untuk dibeli sudah habis atau tidak berhasil ditemukan. 

Sehingga konsumen membeli produk dengan merek atau ukuran yang 

berbeda dari yang sudah direncanakan sebelumnya. 

 

2.2.6.4 Faktor Pembelian Impulsif 

Pembelian impulsif yang dilakukan konsumen dipengaruhi oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal menguraikan keadaan dimana 
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konsumen terlibat dalam perilaku pembelian impulsif, dan bagaimana pengecer 

memainkan peran untuk mendorong perilaku pembelian impulsif. Dan beberapa 

karakteristik internal individu membuat mereka terlibat dalam perilaku pembelian 

impulsif (Wansink, 1994, Kim dan Dawson, 2009). 

a. Faktor eksternal  

Faktor eksternal pembelian impulsif mengacu pada isyarat-isyarat 

marketing atau stimulus yang ditempatkan dan dikendalikan oleh pemasar 

dalam upaya untuk memikat konsumen untuk melakukan pembelian 

impulsif. 

b. Faktor internal  

Faktor internal pembelian impulsif berpusat pada individu, 

memeriksa isyarat internal dan karakteristik internal yang membuatnya 

melakukan pembelian impulsif. Beberapa faktor yang terlibat diantaranya 

karakteristik kepribadian konsumen yang menentukan tingkat 

kecenderungan pembelian impulsif atau impulse buying tendency (IBT), 

isyarat internal seperti keadaan emosional, evaluasi normatif konsumen 

pada keterlibatan pembelian impulsif dan faktor demografis. 

Kecenderungan pembelian impulsif (IBT) didefinisikan sebagai tingkat 

kecenderungan konsumen untuk membuat pembelian yang tidak disengaja, 

tanpa pertimbangan dan segera (Jones et al, 2003, Kim dan Dawson, 

2009). Ditemukan bahwa konsumen dengan tingkat IBT yang tinggi lebih 

cenderung dipengaruhi oleh isyarat marketing seperti elemen-elemen 

visual, periklanan, atau hadiah-hadiah promosional, hingga terlibat 

penelusuran dalam toko dan cenderung lebih sering menanggapi dalam 
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bentuk desakan untuk membeli secara impulsif (Youn dan Faber, 2000,  

Kim dan Dawson, 2009).  

Selain itu, yang termasuk dalam isyarat internal pembelian 

impulsif adalah keadaan afektif dan kognitif individu. Keadaan emosional, 

suasana hati, dan perasaan diri dikenali sebagai keadaan afektif seseorang 

(Youn, 2000, Kim dan Dawson, 2009). Rangsangan internal yang diproses 

oleh konsumen secara afektif dan atau kognitif akan membentuk perilaku 

impulsif dan perilaku non impulsif. Pada akhirnya, perasaan mungkin 

mencakup dorongan untuk membeli yang tidak dapat ditahan, emosi 

membeli yang positif dan pengelolaan suasana hati. Ketika konsumen 

mengalami dorongan untuk membeli yang tidak dapat ditahan akan merasa 

dipaksa untuk membeli secara impulsif (Coley dan Burgess 2003, Kim dan 

Dawson, 2009). 

Aspek kogntif mengacu pada pemahaman, pemikiran dan cara 

seseorang menginterpretasikan informasi dan menghasilkan 

kecenderungan pembelian yang tak terencana, sedikit pertimbangan 

kognitif, dan mengabaikan masa depan (Kim dan Dawson, 2009, Youn, 

2000). Konsumen yang lebih responsif terhadap keadaan afektif dan 

kurang merespon keadaan kognitif, akan mengalami dorongan untuk 

membeli yang lebih kuat dan cenderung akan melakukan pembelian 

impulsif (Rook, 1987, Youn and Faber, 2000). 
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2.2.6.5 Pembelian Impulsif Online (Online Impulsive Buying) 

Bentuk representasi informasi yang berbeda dalam bentuk teks, gambar 

dan video mempengaruhi pembelian impulsif online (Adelaar et al, 2003, Floh 

dan Madlberger, 2013). Sebagian besar penelitian terbaru tentang pembelian 

impulsif online mengikuti model Stimulus Organism Response (SOR) yang 

melibatkan berbagai stimulus eksternal yang akan berpengaruh pada keadaan 

emosional individu dan pada akhirnya menghasilkan respon berupa pembelian 

impulsif (Smith dan Sivakumar, 2004, Floh dan Madlberger, 2013). 

Pada tahun 2009, Koo dan Ju pada melakukan penelitian yang mengadopsi 

model SOR untuk menganalisis pengaruh interaksional isyarat atmospherics 

terhadap emosi dan minat berbelanja online. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa isyarat atmospheric website yang terdiri dari tampilan grafis, 

warna, tautan berdampak pada keadaan emosi konsumen berupa kesenangan 

(pleasure) dan gairah (arousal) yang menghasilkan minat (intention) untuk 

berbelanja online. 

 Selain itu,  penelitian sejenis juga dilakukan oleh Floh dan Madlberget 

pada tahun 2013. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa  stimulus 

eksternal yang dihasilkan oleh e-store (website) mempengaruhi keadaan internal 

indvidu dapat menghasilkan berbagai bentuk respon yang berbeda-beda. Isyarat-

isyarat atmosferik dari e-store yang terdiri dari isi website, desain website dan 

navigasi website berpengaruh pada kenyamanan berbelanja individu yang 

merangsang impulsivitas dan menghasilkan pembelian impulsif online. 
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2.2.7   Pleasure 

Beberapa penelitian tentang belanja online, menunjukkan bahwa pleasure 

merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap minat pembelian 

online, keputusan pembelian, dan keputusan pembelian impulsif. Pleasure 

berpengaruh positif terhadap pembelian yang dilakukan oleh konsumen ketika 

konsumen tidak terburu-buru (Xu, 2007, Floh dan Madlberger, 2013). Hal 

tersebut juga dapat dilihat melalui hasil penelitian Koo dan Ju pada tahun 2009 

menyatakan bahwa perasaan senang (pleasure) yang dipengaruhi oleh grafis, 

warna, dan tautan website berdampak pada minat konsumen untuk berbelanja 

online. Selain itu, penelitian yang dilakukan Shen dan Khalifa pada tahun 2012 

menunjukkan bahwa pleasure merupakan faktor penting yang berpengaruh 

terhadap pembelian impulsif. 

 

2.2.7.1 Pengertian Pleasure 

Dikembangkan dari kerangka Stimulus Organism Response yang dibuat 

oleh Mehrabian dan Russel pada tahun 1974 (Shen dan Khalifa, 2012), pleasure 

merupakan salah satu dari tiga keadaan emosional dasar yang merupakan bentuk 

respon dari stimulus yang dihasilkan lingkungan belanja. Pleasure mengarah pada 

tingkat dimana seseorang merasa senang atau puas dalam suatu tempat (Donovan, 

1994, Shen dan Khalifa 2012). Pada situasi berbelanja online, Koo dan Ju (2009) 

mendefinisikan secara lebih spesifik pleasure sebagai tingkat dimana individu 

merasa baik, gembira, bahagia atau puas ketika berada dalam lingkungan belanja 

online. Dalam hal ini, website dianggap sebagai lingkungan belanja online.   
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Pengalaman konsumen yang dihasilkan oleh lingkungan fisik dan desain 

website mempengaruhi pleasure (Arnold dan Reynolds, 2003, Jeong et al 2008). 

Daya tarik estetis desain website memberikan rasa senang (pleasure) kepada 

konsumen yang memfasilitasi kegiatan browsing, pencarian dan pembelian. Lebih 

spesifik, ditemukan juga bahwa warna background, ikon-ikon animasi, dan 

isyarat-isyarat visual website mempengaruhi pleasure (Davis et al., 2008, 

Mazaheri, Richard, da  Laroche, 2011). 

 

2.2.8  Interaktivitas (Interactivity) 

2.2.8.1 Pengertian Interaktivitas (Interactivity) 

Chang, Dong, dan Sun (2014) mendefinisikan interaktivitas sebagai 

perasaan yang terjadi ketika  konsumen benar-benar merasakan tangan mereka 

pada produk ketika terjadi komunikasi informasi dua arah dan respon yang tepat 

waktu.   

Interaktivitas didefinisikan sebagai besarnya derajat keterlibatan pengguna 

untuk memodifikasi bentuk atau isi dari lingkungan yang terbentuk melalui 

sebuah media (Steuer, 1992, Shen dan Khalifa 2012). Dalam penelitian terbaru, 

interaktivitas dikonseptualisasikan sebagai kepekaaan dan ketanggapan sebuah 

rangsangan melalui media komputer terhadap kendali pengguna (Shen dan 

Khalifa, 2012). 

 

2.2.8.2 Dimensi Interaktivitas 

Kontrol pengguna diindikasikan sebagai salah satu komponen 

interaktivitas (Hoffman dan Novak, 1996,  Shen dan Khalifa, 2012). Dari hasil 
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riset ditemukan juga pertukaran informasi meupakan komponen interaktivitas 

(Bretz, 1986, Shen dan Khalifa, 2012). Pada tahun 2002, Liu dan Shrum 

mengembangkan konseptualisasi interaktivitas dalam konteks periklanan internet, 

dan mengidentifikasi tiga dimensi interaktivitas yaitu kontrol aktif, komunikasi, 

dan sinkronisasi. Tiga dimensi tersebut juga diadopsi oleh Shen dan Khalifa untuk 

penelitian pada tahun 2004 dan 2012. 

Dimensi interaktivitas tersebut juga akan digunakan untuk penelitian ini, 

dengan uraian sebagai berikut: 

1. Kontrol aktif 

Shen dan Khalifa (2004) menyatakan bahwa kontrol aktif dicirikan 

melalui tindakan instrumental dan sukarela yang mempengaruhi 

pengalaman pengguna secara langsung. Website yang interaktif 

memungkinkan penggunanya untuk menentukan materi yang akan 

diperiksa dan kecepatan sesuatu yang ingin diproses lebih lanjut 

(Kettanurak, Ramamurthy, dan Hasemanam, 2001, Shen dan Khalifa, 

2004). Jadi dapat dikatakan, bahwa kontrol aktif mengarah pada besarnya 

tindakan atau aksi yang dapat dilakukan dan dirasakan konsumen belanja 

online yang mempengaruhi pengalaman belanjanya. 

2. Komunikasi  

Komunikasi mengarah pada kemampuan pertukaran pesan secara 

resiprokal, derajat relevansi pesan, dan respon kontingensi (Ha dan James, 

1998, Rafaeli, 1989, Alba et al. 1997, Shen dan Khalifa, 2004). Shen dan 

Khalifa (2004) menyatakan bahwa komunikasi mengimbangi kurangnya 

isyarat temporal dan nonverbal dalam komunitas virtual. Komunikasi 
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memfasilitasi pengguna untuk terlibat dalam representasi diri yang selektif 

dan idealisasi pasangan, yang membuat pertukaran informasi lebih intim 

daripada keadaan tatap muka (Tidwell dan Walther, 2002, Shen dan 

Khalifa, 2004). Dalam hal ini, komunikasi yang dimaksud merupakan 

pertukaran informasi yang terjadi antara konsumen dan website belanja 

online. 

3. Sinkronisasi 

Sinkronisasi atau kecepatan interaksi mengarah pada apakah komunikasi 

berlangsung secara real time atau ditunda (delayed) (Shen dan Khalifa, 

2004), menunjukkan apakah aksi dari pengguna dan respon dari website 

terjadi dalam waktu yang bersamaan, atau ada waktu tunda antara aksi 

pengguna dan respon dari website. Dalam hal ini, pengguna adalah 

konsumen yang melakukan kegiatan berbelanja online. 

 

2.2.9 Vividness 

2.2.9.1 Pengertian Vividness 

Shen dan Khalifa (2012) menyatakan bahwa vividness mengarah pada 

kekayaan representasional dari sebuah stimulus yang dimediasi. Dalam konteks 

berbelanja online, vividness menunjukkan keanekaragaman dan campuran dimensi 

sensoris audio dan visual (berupa warna, grafik, gambar, tulisan, suara, dan lain-

lain) yang terdapat dalam desain sebuah website belanja online. 

2.2.9.2 Dimensi Vividness 

Vividness digambarkan sebagai sebuah konsep dua dimensi yang terdiri 

dari keluasan sensoris (sensory width) dan kedalaman sensoris (sensory depth) 
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(Steuer, 1992, Shen dan Khalifa 2012). Sensory width menujukkan jumlah dari 

dimensi sensoris yang dihasilkan secara bersamaan oleh sebuah stimulus yang 

dimediasi. Dalam sebuah lingkungan stimulus, maka sensory width ditunjukkan 

oleh dimensi sensoris yang dapat dirasakan oleh indera berupa aroma, suara, 

bentuk-bentuk visual yang dihasilkan oleh sebuah lingkungan secara bersamaan. 

Sedangkan sensory depth ditunjukkan oleh kualitas atau resolusi dari berbagai 

dimensi sensoris yang terdapat pada sensory width. Sensory depth, misalnya 

berupa resolusi gambar, ketajaman suara, ataupun ketajaman aroma yang 

dihasilkan oleh suatu lingkungan perangsang. 

Namun, untuk konteks website belanja online, penggunaan berbagai 

saluran sensoris secara bersamaan sangat terbatas. Sehingga, walaupun sensory 

width dan sensory depth dapat dipisahkan secara konseptual, namun pada 

praktiknya, bagi pengguna atau konsumen website belanja online hal tersebut 

sangat samar. Oleh karena itu, dalam penelitian berbelanja online dari vividness 

tidak digunakan dimensi namun langsung diukur melalui item-item 

operasionalisasi (Shen dan Khalifa, 2004). 

 

2.2.10   Belanja Online (Online Shopping) 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berdampak 

pada perilaku konsumen, khususnya mempengaruhi proses keputusan pembelian 

konsumen. World wide web bertumbuh dengan cepat diiringi dengan peningkatan 

kepemilikan komputer pribadi (Brown, 2008, Park, Hill, dan Bonds-Raacke, 

2015). Hal tersebut meyebabkan belanja online dengan cepat menjadi bagian dari 

gaya hidup manusia (Park, Hill, dan Bonds-Raacke, 2015). dan  Melalui gadget 
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dan internet, konsumen semakin mudah untuk mencari informasi dan melakukan 

pembelian tentang produk yang dibutuhkan. Hal tersebut ditunjukkan melalui 

istilah dan perilaku belanja online pada konsumen saat ini. Perubahan dalam 

perilaku berbelanja akan terus mengalami pertumbuhan secara berkelanjutan yang 

dibuktikan oleh penjualan total online shopping pada tahun 2005 mencapai $172 

miliar, dan diperkirakan akan meningkat sampai $440 miliar pada tahun 2017 

(Jones, 2013, Park, Hill, dan Bonds-Raacke, 2015). Dari uraian tersebut, dapat 

dilihat bahwa belanja online merupakan bagian dari perilaku konsumen di era 

modern ini. 

 

2.2.10.1 Definisi Belanja Online (Online Shopping) 

Puspitasari (2009) mendefinisikan belanja online sebagai perilaku 

mengunjungi toko online melalui media internet untuk mencari, menawar atau 

melihat produk dengan niat membeli dan mendapatkan produk tersebut. Pendapat 

lain menyatakan bahwa belanja online merupakan proses dimana seseorang 

konsumen membeli barang dan atau jasa yang disediakan oleh penjual melalui 

interaksi langsung melalui website di internet (Mujiyana dan Elissa, 2013). Häubl 

dan Trifts (1999) mendefinisikan bahwa belanja online adalah kegiatan belanja 

yang dilakukan oleh konsumen melalui interaksi antarmuka berbasis komputer, 

dimana komputer konsumen dapat terhubung dan berinteraksi dengan etalase 

digital pengecer (diimplementasikan pada beberapa komputer) melalui sebuah 

jaringan (misalnya world wide web). 
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Dengan kata lain, belanja online adalah proses pencarian sampai 

pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh konsumen pada website melalui 

media komputer dan internet. 

 

2.2.10.2  Toko Online (Online Shop) 

Toko online adalah sebuah toko atau tempat berjualan yang sebagian besar 

aktivitasnya berlangsung secara online di internet (Susrini, 2010:13). Definisi lain 

menyatakan toko online adalah sebuah toko yang menjual berbagai macam 

produk melalui internet dengan menggunakan website. Website tersebut 

merupakan website interaktif yang dapat menangani permintaan informasi dari 

seorang konsumen akan sebuah produk sekaligus menangani pesanan (Salim, 

2009:14). 

Dapat dikatakan bahwa toko online merujuk pada website berbelanja 

online. Oleh karena itu, website merupakan lingkungan fisik perilaku belanja 

online. 

 

2.3  Hubungan Antar Variabel  

Interaktivitas dan vividness website mengurangi jarak antara konsumen 

dengan online shop melalui lingkungan yang dimediasi oleh komputer (Li et al, 

2001, O‟cass dan Carlson, Shen dan Khalifa, 2012. Ketika jarak antara online 

shop sudah dikurangi akan membentuk pengalaman virtual berupa kehadiran 

(presence). Apabila konsumen sudah merasa “hadir” dalam lingkungan belanja 

online melalui website akan meningkatkan rasa senang (pleasure) pada konsumen 

(Shen dan Khalifa, 2012) . Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa interaktivitas 
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dan vividness website mempengaruhi rasa senang (pleasure)  yang dialami 

konsumen ketika berada pada website toko online. 

Individu yang merasakan pleasure dalam  pengalaman berbelanjanya 

cenderung lebih menggunakan keadaan afektif yang sesaat sebagai informasi 

untuk membuat keputusan dan juga didorong untuk memproses informasi yang 

konsisten dengan suasana hati yang positif (Schwarz, 1983, Adaval 2001, Shen 

dan Khalifa, 2012). Sehingga, ketika individu yang berada dalam keadaan yang 

menyenangkan mudah untuk melakukan pembelian impulsif. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Shen dan Khalifa, 2012 yang menyatakan bahwa pleasure  

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pembelian impulsif. 

 

2.4  Kerangka Berpikir 

Sugiyono (2005:65) menyatakan bahwa kerangka pikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Untuk lebih jelasnya 

kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peneliti, 2016 
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2.5  Hipotesis Penelitian  

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis 

diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang 

dapat diuji (Sekaran, 2009:135). 

Berdasarkan kerangka teori yang sudah ada, maka hipotesis yang diajukan 

untuk penenlitian ini yaitu: 

H1 : Interaktivitas (X1) berpengaruh terhadap pembelian impulsif (Y) secara 

langsung. 

H2 : Vividness (X2) berpengaruh terhadap pembelian impulsif (Y) secara 

langsung 

H3 : Interaktivitas (X1) berpengaruh terhadap pleasure (Z). 

H4 : Vividness (X2) website berpengaruh terhadap pleasure (Z). 

H5 : Pleasure (Z) berpengaruh terhadap pembelian impulsif (Y). 

H6 : Interaktivitas (X1) berpengaruh terhadap pembelian impulsif (Y) secara 

tidak langsung melalui variabel pleasure (Z). 

H7 : Vividness (X2) website berpengaruh terhadap pembelian impulsif (Y) 

secara tidak langsung melalui variabel pleasure (Z). 
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Gambar 2.3 

Model Hipotesis Penelitian 
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Sumber : Peneliti, 2016 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Raco (2010:1) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara dan 

teknik yang digunakan dalam tahapan rangkaian kegiatan ilmiah yang dijalankan 

secara ilmiah, logis, dan sistematis untuk menemukan pemahaman atau 

kesimpulan atas suatu gejala, masalah dan isu tertentu. Metode penelitian berisi 

pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai cara-cara, atau prosedur-

prosedur tertentu yang diatur dengan baik untuk digunakan dalam penelitian 

(Indriantoro, Supomo, 2012:3). 

 

3.1    Rancangan Penelitian 

3.1.1  Jenis Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory 

research atau penelitian penjelasan.  Penelitian explanatory ini menguji suatu 

hipotesis antara variabel satu dengan variabel yang lain yang saling berpengaruh 

antara satu dengan yang lain. Penelitian explanatory itu sendiri adalah penelitian 

yang menjelaskan hubungan diantara dua  atau lebih variabel dimana satu variabel 

memberi pengaruh kepada variabel lainnya (Cooper dan Schindler, 2008:703). 

Penjelasan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

pengaruh interaktivitas (X1) dan vividness (X2) terhadap pleasure (Z) dan 

Pembelian Impulsif. 
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3.1.2  Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan objek 

yang dianggap dapat memberikan gambaran-gambaran tentang variabel yang 

dipilih melalui data yang diperoleh. Untuk itu, objek dalam penelitian ini adalah 

salah satu situs belanja online yang cukup dikenal di Indonesia Lazada.co.id. 

Lazada juga sering disebut sebagai salah satu mall online terbesar di Indonesia.  

 

3.2  Populasi dan Sampel 

3.2.1  Populasi 

Menurut Sekaran (2009:241), populasi adalah keseluruhan kelompok 

orang, peristiwa, atau hal yang akan diinvestigasi oleh peneliti. Sedangkan 

menurut Indriantoro dan Supomo (2012:115), populasi merupakan sekelompok 

orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat 

Indonesia yang pernah membuka dan melakukan pembelian secara online melalui 

website Lazada. Atau dengan kata lain, populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh konsumen Lazada. 

 

3.2.2  Sampel 

Untuk melakukan suatu kegiatan penelitian, peneliti tidak diwajibkan 

untuk meneliti semua elemen dalam populasi. Dalam hal ini, karena populasi 

penelitian adalah manusia, maka tidak diwajibkan untuk meneliti setiap individu 

dalam populasi karena akann memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang sangat 
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besar. Oleh karena itu, dapat digunakan sampel untuk mempermudah proses 

penelitian. 

Sugiyono (2005:91) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sekaran 

(2009:244), sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi. Dari kedua 

pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa sampel adalah bagian dari keseluruhan 

populasi yang mewakili keseluruhan karakteristik populasi dan dapat digunakan 

sebagai sumber data penelitian. 

Untuk penentuan ukuran  sampel, didasarkan pada saran-saran yang 

disampaikan oleh Roscoe (1982) dalam Sugiyono (2005:102), yaitu: 

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 s/d 500 

2. Bila sampel dibagi dalam kategori maka jumlah anggota sampel setiap 

kategori minimal 30 

3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate 

(misalnya korelasi atau regresi berganda) maka jumlah anggota sampel 

minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti (misalnya jumlah 

variabel bebas dan terikat ada 5, maka jumlah anggota sampel adalah 5 x 

10 = 50) 

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 

sampel masing-masing antara 10/20 per kelompok eksperimen. 

Berpedoman dengan poin ketiga saran diatas, maka jumlah sampel 

minimal untuk penelitian ini adalah 40 orang. Karena jumlah variabel yang diteliti 

adalah empat variabel maka jumlah sampel minimal 4x10 yaitu 40 orang. Namun, 
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jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 100 orang dengan tujuan agar 

tingkat keterwakilan populasi semakin tinggi. Selain itu, jumlah 100 responden ini 

sudah termasuk ke dalam aturan ukuran sampel yang layak dalam suatu penelitian 

seperti yang telah diungkapkan oleh para ahli, bahwa jumlah aturan sampel yang 

layak untuk diteliti adalah 30 sampai dengan 500. Jumlah 100 responden ini 

dirasa juga mampu meningkatkan keakuratan data yang akan dihasilkan dari 

penelitian ini. 

 

3.2.3  Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan 

dengan metode nonprobability sampling menggunakan  Purposive Sampling, 

yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2005:91, 96). Pertimbangan atau kriteria dalam pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Usia responden minimal 17 tahun, karena pada usia tersebut seseorang 

dianggap dewasa sehingga mampu mengamati dan menilai sesuatu dengan 

baik. 

2. Pernah membuka website Lazada dalam waktu tiga bulan terakhir yang 

dihitung dari rentang waktu pengumpulan data, dimana pengumpulan data 

dilakukan pada 15 Desember 2015 sampai 14 Januari 2016. 

3. Pernah melakukan pembelian secara online melalui website Lazada dalam 

waktu setahun terakhir yang dihitung dari rentang waktu pengumpulan 
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data, dan pengumpulan data dilakukan pada 15 Desember 2015 sampai 14 

Januari 2016. 

Setelah kriteria tersebut ditentukan, kemudian kuesioner sebagai instrumen 

penelitian dalam bentuk google doc disebar secara online dengan memanfaatkan 

media sosial internet. Penyebaran secara online dengan media sosial internet 

dilakukan setelah sebelumnya ditanyakan terlebih dulu melalui personal chat 

pada berbagai media sosial, untuk memastikan bahwa calon responden memenuhi 

kriteria yang sudah ditentukan. Namun, selain itu kuesioner yang juga disebar 

dengan bantuan teman dan saudara dekat melalui media sosial internet. 

Penyebaran kuesioner online yang berlangsung selama kurang lebih 

sebulan, mendapatkan tanggapan dari 158 responden. Dari 158 responden 

tersebut, ada beberapa yang tidak memenuhi kriteria. Ada tanggapan dari 

responden yang pernah membuka namun tidak pernah membeli. Ada responden 

yang sudah pernah membeli namun tidak pernah membuka lagi dalam rentang 

waktu tiga bulan dari waktu pengumpulan data. Karena jumlah sampel yang sudah 

ditentukan sebelumnya sebanyak 100 sampel, maka tanggapan dari 158 responden 

tersebut dipilih sebanyak 100 respon yang benar-benar sudah sesuai dengan 

kriteria untuk digunakan sebagai sampel. 

 

3.3  Data 

3.3.1  Jenis Data 

Untuk melengkapi penelitian ini, maka perlu didukung oleh data yang 

lengkap dan akurat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua 

data, yaitu data primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer 

 Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama 

oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik 

studi (Sekaran, 2009:77). Kuncoro (2009:157) berpendapat bahwa, data 

primer adalah data diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan 

semua metode pengumpulan data original. Dalam penelitian ini, data 

primer diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner yang 

disebarkan secara online dalam bentuk google form pada konsumen 

Lazada di seluruh Indonesia dan telah memenuhi kriteria yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti. 

2. Data Sekunder 

  Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber 

data yang   telah ada  (Sekaran, 2009:77). Kuncoro (2009:148) 

menyatakan bahwa, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan 

oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat 

pengguna. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan 

penelitian terdahulu. Sumber data sekunder tersebut dapat berupa buku, 

jurnal ilmiah, artikel yang diunduh dari internet, skripsi, tesis dan disertasi 

terdahulu. 

 

3.3.2  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data atau cara memperoleh informasi atau data dari 

berbagai sumber, dilakukan dengan cara :  

1. Kuesioner 
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Penyebaran atau pembagian kuesioner dalam bentuk google doc dilakukan 

secara online melalui media sosial di internet kepada seluruh konsumen 

Lazada di seluruh Indonesia dan telah memenuhi kriteria yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti.  Kuesioner (questionnaires) adalah daftar 

pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan 

responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan 

jelas. Kuesioner merupakan sutau mekanisme pengumpulan data yang 

efisien jka peneliti mengetahui dengan tepat apa yang diperlukan dan 

bagaimana mengukur variabel penelitian (Sekaran, 2006:82). Penyebaran 

kuesioner pada penelitian ini dilakukan secara langsung, sehingga peneliti 

dapat memberikan penjelasan seperlunya agar tidak terjadi kesalahan 

penafsiran atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah pencarian data pelengkap atau penunjang yang 

ada pada literatur – literatur seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu maupun 

karangan ilmiah. 

3. Browsing Internet 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan menjelajahi internet guna 

mencari dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pokok 

bahasan penelitian. 
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3.4  Variabel Penelitian 

3.4.1  Identifikasi Variabel 

 Sekaran (2009:115), menyatakan bahwa variabel merupakan segala seuatu 

yang membedakan atau membawa variasi pada nilai. Ada banyak jenis variabel 

penelitian, namun penelitian ini menggunakan jenis variabel exogenous 

(penyebab) dan endogeneous (akibat). 

Menurut Gudono (2011), variabel exogenous yaitu variabel yang tidak 

disebabkan oleh variabel lain dan oleh sebab itu selalu memainkan peranan 

sebagai variabel independen. Sedangkan, variabel endogenus endogenous yaitu 

variabel yang nilainya ditentukan atau dipengaruhi variabel lainnya dalam model. 

Sarwono (2015:4), mendefinisikan variabel exogenous sebagai semua 

variabel yang tidak ada penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada anak 

panah yang menuju ke arahnya, selain pada bagian kesalahan pengukuran. 

Variabel endogenous merupakan variabel yang mempunyai anak-anak panah 

menuju ke arah variabel tersebut. Variabel yang termasuk didalamnya mencakup 

semua variabel perantara dan tergantung. Variabel perantara endogenous 

mempunyai anak panah menuju ke arahnya dan ada anak panah dari variabel 

tersebut dalam suatu model diagram jalur. Variabel tergantung endogenous hanya 

mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka variabel-variabel dalam penelitian ini 

dikelompokkan dan dinotasikan sebagai berikut: 

1. Variabel Exogenous 

X1 =  Interaktivitas 

X2 = Vividness 
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2. Variabel Endogenous 

Z = Pleasure 

          Y =  Pembelian Impulsif 

3.4.2  Definisi Operasional Variabel 

Untuk penjelasan yang lebih rinci, variabel dan item pengukuran dapat 

dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi 

Operasional 

Item Sumber 

 

 

 

 

 

 

Interaktivitas 

(X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepekaaan dan 

ketanggapan 

sebuah rangsangan 

melalui media 

komputer terhadap 

kendali pengguna 

X1.1 :    Saya bisa menentukan   

sendiri setiap tahap dan 

langkah pada saat 

browsing, misalnya klik 

pada menu fashion untuk 

menemukan jenis item 

fashion tertentu yang 

saya inginkan.  

X1.2 : Saya bisa menentukan    

seluruh urutan kegiatan 

browsing untuk produk 

yang saya cari, misalnya 

untuk mencari flat shoes 

wanita, klik menu 

fashion-fashion wanita-

sepatu-flat shoes.  

X1.3 : Saya bisa menggunakan  

menu lain pada website 

secara bebas, misalnya 

menggunakan fungsi 

pencarian (search).  

X1.4 : saya merasa memiliki      

kendali yang tinggi atas 

seluruh kegiatan browsing 

saya pada website lazada.  

X1.5 : Ketika saya browsing di  

website lazada, saya bisa 

memilih dengan bebas apa 

 

 

 

 

 

 

 

Shen dan 

Khalifa 

(2012) 
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yang ingin saya lihat.  

X1.6 :Ketika saya browsing di 

website lazada, tindakan 

saya menentukan 

pengalaman yang akan 

saya dapatkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vividness 

(X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keanekaragaman 

dan campuran 

dimensi sensoris 

audio dan visual 

(berupa warna, 

grafik, gambar, 

tulisan, suara, dan 

lain-lain) yang 

terdapat dalam 

desain sebuah situs 

web belanja online 

X2.1 : Tampilan dan desain 

website Lazada sangat 

berwarna. 

X2.2 : Tampilan dan desain 

website Lazada sangat 

variatif.  

X2.3 : Tampilan dan desain di 

website Lazada sangat 

jelas. 

X2.4 : Tampilan dan desain di 

website Lazada terlihat 

nyata. 

X2.5 : Tampilan dan desain 

website Lazada sangat 

memudahkan.  

X2.6 : Tampilan, desain, dan isi 

website Lazada deskriptif.  

X2.7 : Tampilan, desain dan isi 

website Lazada spesifik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shen dan 

Khalifa 

(2012) 

 

 

Pleasure 

(Z) 

Tingkat dimana 

seseorang merasa 

senang atau puas 

dalam suatu 

lingkungan 

berbelanja online. 

Z1 : Saya merasa senang ketika 

browsing di website lazada.  

Z2 : Saya merasa puas browsing 

di website lazada.  

Z3: Saya merasa tertarik dengan 

website lazada 

 

 

Shen dan 

Khalifa 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelian 

Impulsif  

(Y) 

 

 

 

Pembelian tanpa 

perencanaan yang 

terjadi secara tiba-

tiba dan spontan. 

 

Y1 : Saya mempunyai 

pengalaman membeli secara 

tiba-tiba ketika browsing di 

website lazada.  

Y2 : Saya tidak berniat untuk 

membeli produk tertentu di 

lazada sebelum saya 

melihatnya.  

Y3 : Ketika saya melihat suatu 

produk di website lazada, 

saya ingin membelinya 

walaupun pada awalnya itu 

tidak masuk dalam rencana 

 

 

 

 

 

 

 

Shen dan 

Khalifa 

(2012) 
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saya.  

Y4: Dorongan untuk membeli 

produk yang tidak saya 

rencanakan terasa kuat 

 

3.4.3  Skala Pengukuran 

 Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert.  

Menurut Sekaran (2009:238), skala likert didesain untuk menelaah seberapa kuat 

subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala lima titik yang 

dinyatakan dalam  susunan berikut : 

a. Sangat Setuju (SS)  = diberi skor 5 

b. Setuju (S)    = diberi skor 4 

c. Netral (N)    = diberi skor 3 

d. Tidak setuju (TS)   = diberi skor 2  

e. Sangat Tidak Setuju (STS) = diberi skor 1 

 Selanjutnya, untuk mengelompokkan rata-rata jawaban seluruh responden 

dibuat skala interval yang dihitung dari skor tertinggi, yaitu 5 dikurangi skor 

terendah yaitu 1 kemudian dibagi dengan lima. Melalui cara tersebut, dapat 

diperoleh skala interval untuk kategori sebesar 0,80. Sehingga, kelompok jawaban 

responden ditentukan berdasarkan skala pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 

Skala Interval Kategori Jawaban Responden 

No Skala Kategori Jawaban Kategori Skor 

1 1,00-1,80 Sangat tidak baik 

2 1,81-2,60 Tidak Baik 

3 2,61-3,40 Cukup 
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4 3,41-4,20 Baik 

5 4,21-5,00 Sangat Baik 

 

3.5  Pilot Test 

 Sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, dilakukan uji coba (pilot 

test) terhadap instrumen penelitian. Pilot test ini dilakukan dengan cara  

menyebarkan kuesioner kepada 30 responden. Berdasarkan hasil dari pilot test 

yang sudah dilakukan, secara keseluruhan responden dapat memahami pernyataan 

yang ada di dalam kuesioner sehingga penelitian dapat dilanjutkan. 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kuantitatif. 

Menurut Lexy dan Moleong (2014:2), penelitian kuantitatif melibatkan 

pengukuran tingkatan,  yang didasarkan pada perhitungan statistik. Model statistik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensial. Statistik 

inferensial menggunakan data sampel untuk membuat perkiraan, keputusan, 

prediksi, atau generalisasi lain tentang kumpulan data yang lebih besar (Mc Clave, 

Bendon, Sincich; 2010:4). 

 

3.6.1  Metode Pengujian Instrumen Penelitian 

Hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel apabila menggunakan 

instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2010:173). 

Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasill penelitian yang baik maka harus 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian. 
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3.6.1.1   Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 

2010:172). Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah terdapat item 

pernyataan-pernyataan pada kuesioner yang harus dibuang/diganti karena 

dianggap tidak relevan.  

Menurut Sarwono (2015 : 249-262), untuk mengetahui validitas data 

dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation. Untuk tingkat 

kesalahan 10% (α = 0,1) data dapat dikatakan valid jika nilai corrected item total 

correlation lebih besar dari 0,2. Sedangkan untuk tingkat kesalahan 5% (α = 0,05) 

data dapat dikatakan valid jika nilai corrected item total correlation lebih besar 

dari 0,3. 

 

3.6.1.2   Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2010:173), instrumen yang reliabel adalah instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. 

Reliabilitas merupakan tingkat konsistensi instrumen sebuah variabel pada 

beberapa pengukuran (Hair et al., 2010:125). Reliabilitas diketahui melalui 

koefisien Alpha Cronbach. Instrumen dapat dikatakan reliabel jika perhitungan 

validitas lebih besar dari nilai kritisnya pada taraf signifikan 0,05 (α = 5%) dan 

dengan menggunakan uji Alpha Cronbach, suatu variabel dikatakan reliabel jika 

nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. 
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3.6.2   Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1  Uji Asumsi Normalitas 

Menurut Hair et al. (2010:71) normalitas mengarah pada bentuk distribusi 

data pada variabel metrik. Jika data berdistribusi secara normal, maka data baik 

digunakan untuk uji statistik seperti uji F dan uji t. model regresi yang baik adalah 

yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas 

model regresi dapat menggunakan beberapa alat, diantaranya histogram 

(menampilkan sebaran data dalam bentuk batang) dan normal probability plot 

(Santoso, 2012:231). 

Dalam grafik histogram, data dikatakan berdistribusi normal jika kurva 

normal yang ada di grafik mengikuti bentuk lonceng. Apabila menggunakan 

normal probability plot, data dapat dikatakan berdistribusi normal dengan dua 

ketentuan, yaitu (Santoso, 2012:233). 

 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas 

 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.6.2.2   Uji Heterokedastisitas 

Menurut Santoso (2012:238), tujuan asumsi ini adalah ingin mengetahui 

apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians pada residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain  tetap, maka disebut non 

heterokedastisitas. Namun, jika varians berbeda, disebut sebagai 
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heterokedastisitas. Sebuah model regresi dikatakan baik jika non 

heterokedastistitas.  

Untuk mendeteksi adanya non heterokedastisitas dengan ketentuan sebagai 

berikut (Santoso, 2012:240): 

 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka terjadi heterokedastisitas 

 Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y maka terjadi non heterokedastisitas 

 

3.6.2.3   Uji Linearitas 

Linearitas merupakan keadaan dimana hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen bersifat linier (garis lurus) dalam range variabel 

tertentu (Santoso, 2010:52).  Linearitas dapat dideteksi dengan melihat pada nilai 

R square. Apabila nilai R square pada model linear memiliki nilai siginifikansi 

kurang dari 0,05 maka asumsi linearitas dapat dikatakan terpenuhi. 

 

3.6.3   Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis 

jalur (Path Analysis) yang dioperasikan melalui program Statistical Package for 

the Social Science (SPSS). Rutherfod (1993) dalam buku Sarwono (2015:1) 

menyatakan bahwa analisis jalur merupakan suatu teknik untuk menganalisis 

hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebas 

mempengaruhi variabel terikat tidak hanya secara langsung melainkan juga secara 
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tidak langsung. Path analysis sering juga disebut causal model adalah ekstensi dari 

analisis regresi berganda (Gudono, 2011). 

Path Analysis digunakan pada penelitian ini karena rumusan masalah 

dalam penelitian ini dibatasi hanya untuk menganalisis pola hubungan antar 

variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak 

langsung seperangkat variabel penyebab (eksogenous) terhadap variabel akibat 

(endogenous). 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian yang menggunakan 

analisis jalur (path analysis) yaitu : 

1. Membuat diagram jalur 

Diagram jalur dibuat berdasarkan paradigma hubungan antarvariabel. 

Diagram jalur dibuat untuk mengetahui model hubungan variabel yang 

akan diteliti. Diagram jalur untuk penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
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Keterangan: 

X1 : Variabel interaktivitas 

X2 : Variabel vividness 

Z : Variabel pleasure 

Y : Variabel pembelian impulsif 

PZX1 : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X1 terhadap Z 

PZX2 : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X2 terhadap Z 

 

PYZ : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel Z terhadap Y 

PYX1 : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X1 terhadap Y 

PYX2 : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X2 terhadap Y 

PYX1” : Koefisien jalur pengaruh tidak langsung variabel X1 terhadap Y melalui 

Z 

PYX2” : Koefisien jalur pengaruh tidak langsung variabel X2 terhadap Y melalui 

Z 

e1 : Nilai Residual 1 

e2 : Nilai Residual 2 

 

2. Menghitung Koefisien Jalur 

Agar besarnya pengaruh secara langsung dan tidak langsung antara 

variabel eksogen dan endogen dapat diketahui, maka terlebih dahulu 

dibuat persamaan struktur sesuai alur yang terdapat dalam diagram jalur. 

Persamaan strukturnya adalah: 

Z = PZX1 + PZX2 + e1  (Sebagai persamaan substruktur 1) 

Y = PYX1 + PYZ + PYX2 + e2 (Sebagai persamaan substruktur 2) 

Keterangan: 

X1 : Variabel interaktivitas 

X2 : Variabel vividness 
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Z : Variabel pleasure 

Y : Variabel pembelian impulsif 

PZX1  : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X1 terhadap Z 

PZX2  : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X2 terhadap Z 

PYZ : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel Z terhadap Y 

PYX1 : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X1 terhadap Y 

PYX2 : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X2 terhadap Y 

3. Menguji Hipotesis 

Pada penelitian ini dilakukan Uji t untuk menguji pengaruh variabel-variabel 

bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan 

membandingkan thitung dengan ttabel dengan ketentuan seperti berikut: 

1. thitung  >  ttabel : H1 diterima 

2. thitung  <  ttabel : H1 ditolak 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa beberapa hipotesis antara lain: 

1. Interaktivitas (X1) berpengaruh terhadap pembelian impulsif (Y) 

 H0 : b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari Variabel 

Interaktivitas (X1) terhadap Pembelian Impulsif (Y). 

 H1 : b1 ≠ 0, artinya ada pengaruh signifikan dari Variabel 

Interaktivitas (X1) terhadap Pembelian Impulsif (Y) 

2. Vividness (X2) berpengaruh terhadap pembelian impulsif (Y) 

 H0 : b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari Variabel 

Vividness (X2) berpengaruh terhadap pembelian impulsif (Y) 

 H1 : b1 ≠ 0, artinya ada pengaruh signifikan dari Variabel Vividness 

(X2) terhadap Pembelian Impulsif (Y) 
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3. Interaktivitas (X1) berpengaruh terhadap pleasure (Z) 

 H0 : b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari Variabel 

Interaktivitas (X1) terhadap pleasure (Z). 

 H1 : b1 ≠ 0, artinya ada pengaruh signifikan dari Variabel 

Interaktivitas (X1) terhadap pleasure (Z) 

4. Vividness (X2) berpengaruh terhadap pleasure (Z) 

 H0 : b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari Variabel 

Vividness (X2) berpengaruh terhadap pleasure (Z) 

 H1 : b1 ≠ 0, artinya ada pengaruh signifikan dari Variabel Vividness 

(X2) terhadap pleasure (Z) 

5. Pleasure (Z) berpengaruh terhadap Pembelian Impulsif (Y). 

 H0 : b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel  

Pleasure (Z) terhadap Pembelian Impulsif (Y). 

 H1 : b1 ≠ 0 , artinya  ada pengaruh signifikan dari variabel  Pleasure(Z) 

terhadap Pembelian Impulsif (Y). 

6. Interaktivitas (X1) berpengaruh tidak langsung terhadap Pembelian 

Impulsif (Y) melalui Pleasure (Z) 

 H0 : b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari Variabel 

Interaktivitas (X1) terhadap Pembelian Impulsif (Y) melalui pleasure 

(Z). 

 H1 : b1 ≠ 0, artinya ada pengaruh signifikan dari Variabel 

Interaktivitas (X1) terhadap Pmbelian Impulsif (Y) melalui Pleasure 

(Z) 
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7. Vividness (X2) berpengaruh tidak langsung terhadap Pembelian Impulsif 

(Y) melalui Pleasure (Z) 

 H0 : b1 = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan dari Variabel  

Vividness (X2) terhadap Pembelian Impulsif (Y) melalui pleasure (Z). 

 H1 : b1 ≠ 0, artinya ada pengaruh signifikan dari Variabel Vividness 

(X1) terhadap Pmbelian Impulsif (Y) melalui Pleasure (Z). 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1  Lazada.co.id 

Lazada.co.id atau Lazada Indonesia adalah pusat belanja online yang 

menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari elektronik, buku, mainan 

anak dan perlengkapan bayi, alat kesehatan dan produk kecantikan, peralatan 

rumah tangga, dan perlengkapan traveling dan olah raga. Lazada Indonesia 

didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail 

online Lazada Grup yang menjadi salah satu tujuan belanja online nomor satu di 

Asia Tenggara.   

Lazada Group beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, 

Thailand dan Vietnam dan merupakan cabang anak perusahaan jaringan 

perusahaan internet Jerman Rocket Internet. Rocket Internet merupakan 

perusahaan online inkubator yang sukses menciptakan perusahaan-perusahaan 

online inovatif di berbagai belahan dunia. Menjadi pionir di bidang e-commerce, 

Lazada menghadirkan layanan berbelanja yang mudah bagi konsumen dan akses 

langsung pada database konsumen terbesar di Asia Tenggara. 

 

4.1.2   Sejarah dan Perkembangan Lazada.co.id 

 Berikut ini merupakan sekilas sejarah perkembangan lazada di dunia 

perdagangan online di Indonesia sampai Maret 2013, yaitu : 

1. Januari 2012  

http://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_Internet
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Rocket Internet yang bermarkas di Berlin, Jerman mendirikan sebuah 

kantor di ibukota indonesia, Jakarta. Saat itu Rocket Internet baru 

memperkerjakan empat orang karyawan di Lazada. 

2. 15 Maret 2012  

Online Lazada.co.id diluncurkan pada bulan Maret 2012, bukan hanya di 

Indonesia saja namun di Philipina, Thailand, Malaysia, Vietnam dan 

menjadikan Lazada sebagai toko online yang kini tidak asing lagi di 

telinga setiap orang di wilayah Asia Tenggara. Tepatnya pada tanggal 15 

Maret lazada.co.id terbuka untuk umum, dengan empat kategori utama dan 

4.000 produk didalamnya. 

3. 22 Maret 2012 

Satu minggu setelah peluncuran, lazada.co.id mendapatkan pelanggan 

pertama, yang kemudian memberikan testimoni pada sebuah wawancara 

mengenai kepuasan berbelanja di lazada.co.id. 

4. April 2012  

Dengan pelayanan terbaik dari segi kelengkapan produk, pelayanan, dan 

kelengkapan sistem pembayaran termasuk Cash On Delivery, dalam 

jangka waktu satu bulan setelah peluncuran, jumlah pelanggan lazada.co.id 

telah mencapai 1000 pelanggan. 

5. Juni 2012  

Semakin beragamnya produk yang dijual di lazada.co.id, membuat Lazada 

membuka kantor baru yaitu sebuah gudang dan pusat distribusi. Kantor 

terbaru ini menampung dengan baik tiap produk yang tampil pada online 
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dan mengatur tiap pemesanan pelanggan dengan teliti sehingga 

kemungkinan kesalahan pengiriman kecil terjadi. 

6. Agustus 2012  

Melalui keseriusan dan kerja keras seluruh karyawan dibelakang Lazada, 

pada bulan Agustus lazada.co.id menjadi top 100 website di Indonesia. 

Dibulan ini pula Lazada telah memiliki 200 karyawan. 

7. September 2012  

Cepatnya perkembangan lazada.co.id yang diiringi dengan atusiasme 

masyarakat Indonesia terhadap sistem belanja online, pada bulan sepember 

Lazada.co.id telah menduduki top 70 website di Indonesia. 

8.  14 September 2012  

JP Morgan Asset Management mengkonfirmasi investasi terhadap jaringan 

Lazada Asia Tenggara. CEO Lazada Regional Asia Tenggara, Maximilian 

Bittner menyatakan rasa hormatnya untuk menyambut JP. Morgan untuk 

menjadi investor dan tentunya menyatakan rasa bahagia bergabung dengan 

investor dengan berbagi visi dan kepercayaan akan potensi besar wilayah 

yang berpopulasi besar dengan mereplikasi perilaku berbelanja online di 

negara maju.  

9. 8 Oktober 2012  

Kepekaaan terhadap perkembangan trend di Indonesia membuat 

azada.co.id menjadi trending topic kedua di media sosial Twitter pada 8 

Oktober 2012 dengan campaign hastag #Bringmeto1D. Dalam campaign 

One Direction ini Lazada bekerjasama dengan SonyMusic untuk 
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memberangkatkan beberapa pelanggan Lazada.co.id untuk bertemu 

dengan One Direction. 

10.  24 oktober 2012 

Tim pemasaran media sosial Lazada memperoleh keberhasilannya dengan 

100,000 “likes” pada akun Facebook Lazada.co.id. 

11.  12 November 2012  

Kinnevik, perusahaan investasi dari Swedia menanamkan investasi hingga 

lebih dari USD 40 juta.  

12.  Desember 2012  

Peningkatan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan dan produk yang 

disediakan, membuat Lazada.co.id berada diposisi top 60 website di 

Indonesia dan “like” Facebook yang sudah menembus angka 220.000 pada 

akhir tahun 2012. 

13.  5 Desember 2012  

Summit Partners, salah satu perusahaan modal usaha terbesar di dunia 

berinvestasi sebesar USD 26 juta pada Lazada.  

14.  12 Desember 2012  

Angka 12.12.12 adalah sebuah revolusi di dunia e-Commerce di Indonesia 

yang diprakarsai oleh Lazada. Pada 12 desember 2012 ini Lazada.co.id 

menghadirkan berbagai produk pilihan dengan diskon yang sangat besar. 

Angka penjualan melonjak pesat setelah kampanye ini. 

15. 31 Desember 2012  

Menyadari pentingnya sebuah User Interface sebuah website untuk 

kemudahan berbelanja tiap orang membuat Lazada meluncurkan website 
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dengan interface terbaru, yang lebih bersahabat dan mudah digunakan oleh 

setiap pengunjung lazada.co.id. Pada bulan ini juga website lazada.co.id 

sudah memiliki kategori produk sebanyak 13 buah dan 25.000 produk 

yang dijual online. 

16.  Januari 2013  

Tengelmann, group retail strategis dari Jerman menanamkan dana 

investasi yang mencapai USD 20 juta.  

17.  Februari 2013  

Iklan TVC Lazada.co.id tayang perdana di televisi nasional indonesia. 

18.  Maret 2013  

Kepuasan pelanggan Lazada.co.id tercermin pada peringkat Lazada.co.id 

mejadi website terbaik top 40 di Indonesia 

19. 2015 

Terdapat 10 juta pilihan produk dalam 13 kategori produk di website 

lazada.co.id. Lazada memiliki pengikut terbanyak di facebook sebanyak 13 

juta pengguna. 

 

4.1.3   Produk Lazada 

 Sampai saat ini, di website belanja online lazada.co.id terdapat 13 kategori 

produk di lazada.co.id, yang terdiri dari: 

a. Kategori  Handphone dan Tablet  

Pada kategori ini tersedia produk handphone, smartphone, tablet, 

powerbank, aksesoris untuk handphone dan tablet dalam berbagai pilihan 

merek. 
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b. Kategori Kesehatan dan Kecantikan 

Pada kategori ini lazada, menyediakan berbagai produk untuk kesehatan 

dan kecantikan berupa peralatan make up, perawatan kulit, peralatan 

mandi dan lotion, perawatan rambut, alat kesehatan dan kecantikan, 

perawatan pria, parfum, suplemen makanan, perlengkapan medis, 

perawatan diri serta KB dan alat kontrasepsi. 

c. Kategori Fashion 

Pada kategori ini lazada menyediakan berbagai produk fashion untuk 

wanita, pria dan anak-anak. Berupa pakaian, tas, sepatu, dan baju muslim. 

d. Kategori Bayi, Balita dan Mainan 

Pada kategori ini dapat ditemukan produk untuk kebutuhan bayi dan balita 

termasuk mainannya. Produk-produk tersebut diantaranya berupa susu, 

popok bayi, dot, aksesoris kamar bayi, dan berbagai jenis mainan untuk 

bayi dan balita. 

e. Kategori Kamera 

Dalam kategori ini, dapat ditemukan berbagai produk kamera, 

perlengkapan dan berbagai aksesoris kamera yang tersedia dalam berbagai 

pilihan merek. 

f. Kategori Komputer dan Laptop 

Pada kategori ini dapat ditemukan produk laptop, komputer, perangkat 

penyimpanan, komponen komputer dan laptop yang juga tersedia dalam 

berbagai merek. 

g. Kategori Elektronik Rumah Tangga 
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Dalam kategori ini disediakan berbagai produk peralatan elektronik yang 

dibutuhkan rumah tangga, berupa penyejuk ruangan, kulkas, televisi, 

blender, mixer, oven dan sebagainya. 

h. Kategori Jam tangan, Kacamata, dan Perhiasan 

Pada kategori ini disediakan produk jam tangan, kacamata, dan perhiasan 

untuk wanita, pria dan anak-anak yang tersedia dengan beberapa pilihan 

merek.  

i. Kategori Peralatan Rumah Tangga 

Dalam kategori ini tersedia produk-produk peralatan rumah tangga berupa 

perlengkapan dapur dan rumah tangga, peralatan ranjang, perawatan 

rumah, penerangan dan dekorasi rumah.  

j. Kategori Tas, Koper dan Voucher 

Pada kategori ini tersedia berbagai jenis produk tas dan ransel, koper, dan 

aksesoris untuk bepergian (travel). Selain itu, pada kategori ini juga 

tersedia berbagai jenis voucher untuk pulsa handphone, tour dan travel, 

olahraga, fitnes, rekreasi dan hiburan. 

k. Kategori Peralatan Elektronik 

Peralatan elektronik yang tersedia dalam kategori ini berupa produk 

televisi, peralatan audio, perlengkapan game, media player, proyektor, 

aksesoris berteknologi dalam berbagai pilihan merek. 

l. Kategori Otomotif, Groceries, Buku, Games dan Musik 

Dalam kategori ini dapat ditemukan berbagai produk otomotif untuk 

motor, mobil berupa pengharum mobil, perangkat GPS, aksesoris untuk 

motor dan mobil. Produk makanan dan minuman juga dapat ditemukan 
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pada kategori ini. selain itu berbagai judul buku-buku lokal dan buku religi 

dapat ditemukan dalam kategori ini. Peralatan musik berupa gitar, 

keyboard juga tersedia dalam kategori ini. CD film dan CD musik juga 

dapat ditemukan pada kategori ini. 

m. Kategori olahraga dan outdoor 

Berbagai produk perlatan dan perlengkapan untuk permainan dan olahraga 

di luar ruangan dapat ditemukan dalam kategori ini. 

 

4.2. Karakteristik Responden 

 Melalui kuesioner yang di sebarkan dalam penelitian maka dapat diperoleh 

gambaran mengenai karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian ini. 

Peneliti menetapkan 100 responden dalam penelitian ini harus memenuhi syarat 

yaitu, usia responden minimal 17 tahun, pernah  membuka website Lazada dalam 

waktu tiga bulan terakhir, dan pernah berbelanja online di Lazada dalam waktu 

setahun terakhir. Karakteristik atau demografi responden yang digunakan dalam 

penelitian ini anatara lain, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. 

 

4.2.1. Berdasarkan Jenis kelamin 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin 

disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 

Berdasarkan Jenis kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki 45 45% 

Perempuan 55 55% 

Total 100 100% 
 Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
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Tabel 4.1 menunjukkan bahwa konsumen Lazada sebagian besar adalah 

perempuan. Salah satu indikasi yang dapat menyebabkan hal tersebut, yaitu 

karena para wanita biasanya lebih mudah tertarik dengan gambar dan tampilan 

yang kaya warna (colorful) dan tampilan website dan produk yang dijual di lazada 

memang kaya akan warna. Selain itu, hal tersebut juga dapat disebabkan karena 

wanita biasanya lebih peduli dengan perkembangan mode dan trend terbaru 

sehingga lebih sering mencari referensi tentang perkembangan produk terbaru 

secara online melalui internet. 

 

4.2.2. Berdasarkan Usia 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan usia disajikan 

dalam Tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase 

17 – 20 tahun 31 31% 

21 – 24 tahun 54 54% 

25 - 28 tahun 8  8% 

29 - 32 tahun 4 4% 

>32 tahun 3 3% 

Total 110 100% 

Sumber: Data Primer Diolah, 2015 

Berdasarkan data pada Tabel 4.2 terlihat bahwa sebagian besar responden 

adalah berusia 21-25 tahun.  Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar 

konsumen Lazada berada pada usia dewasa muda. Konsumen pada usia tersebut 

biasanya lebih banyak menghabiskan waktu dengan mengakses internet, serta 

tertarik untuk mencoba hal-hal yang dapat diakses dengan internet termasuk salah 

satunya berbelanja online. Hal tersebut berkaitan dengan keberadaan Lazada 
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sebagai salah satu mall online terbesar di Indonesia yang juga dapat diakses 

dengan mudah melalui telepon pintar yang dimiliki oleh orang-orang yang berada 

dalam usia dewasa muda. 

4.2.3. Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan pendidikan terakhir 

disajikan dalam Tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 

Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi  Persentase 

SMA 66 66% 

Diploma 7 7% 

S1 24 24% 

S2 3 3% 

Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Berdasarkan data pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

terakhir responden yang mengakses dan berbelanja di Lazada yang paling banyak 

adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA. Hal ini dapat dikarenakan 

responden yang berpendidikan terakhir SMA sebagian besar adalah mahasiswa, 

dengan fasilitas yang cukup dan waktu yang banyak untuk  mengakses internet 

termasuk untuk berbelanja online. 

4.2.4. Berdasarkan Pekerjaan 

Hasil tabulasi gambaran umum responden berdasarkan pekerjaan disajikan 

dalam Tabel 4.4 berikut ini: 
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Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

Pelajar/Mahasiswa 70 70% 

Karyawan Swasta 24 24% 

Pegawai Negeri Sipil 3 3% 

Wirausaha 2 2% 

Lain-lain 1 1% 

Total 100 100% 
Sumber: Data Primer Diolah , 2016 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah terbesar responden adalah pelajar 

dan mahasiswa. Hal ini dikarenakan  Lazada dapat diakses dengan mudah melalui 

ponsel pintar yang dimiliki oleh hampir semua pelajar dan mahasiswa saat ini. 

Selain itu, harga beberapa kategori produk di Lazada relatuf lebih murah 

dibandingkan dengan merek toko online yang lain sehingga lebih terjangkau bagi 

para mahasiswa dan pelajar. 

 

4.3. Distribusi Jawaban Responden 

Pada poin ini akan diketahui distribusi item-item dari variabel 

interaktivitas (X1), vividness (X2), pleasure (Z), dan pembelian impulsif (Y) dari 

jawaban responden dalam kuesioner penelitian, baik dalam frekuensi jumlah, 

angka presentase, rata-rata per item dan per variabel adalah sebagai berikut: 

 

4.3.1. Distribusi Jawaban Item Variabel Interaktivitas (X1) 

Pada variabel interaktivitas terdapat enam item pernyataan yang diberikan 

kepada responden. Distribusi frekuensi dari jawaban responden mengenai 

pernyataan variabel interaktivitas (X1) ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut ini: 
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Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Item Variabel Interaktivitas (X1) 

 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

X1.1 0 0 1 1 12 12 63 63 24 24 4,10 

X1.2 0 0 0 0 18 18 60 60 22 22 4,04 

X1.3 0 0 1 1 7 7 65 65 27 27 4,18 

X1.4 2 2 5 5 24 24 55 55 14 14 3,74 

X1.5 0 0 1 1 10 10 69 69 20 20 4,08 

X1.6 0 0 1 1 26 26 63 63 10 10 3,82 

Mean Indikator Variabel Interaktivitas 3,99 
Sumber: Data Primer Diolah , 2016 

Keterangan : 

X1.1 :  Saya bisa menentukan sendiri setiap tahap dan langkah pada saat 

browsing, misalnya klik pada menu fashion untuk menemukan jenis 

item fashion tertentu yang saya inginkan.  

X1.2 :  Saya bisa menentukan seluruh urutan kegiatan browsing untuk produk 

yang saya cari, misalnya untuk mencari flat shoes wanita, klik menu 

fashion-fashion wanita-sepatu-flat shoes.  

X1.3 :  Saya bisa menggunakan menu lain pada website secara bebas, 

misalnya menggunakan fungsi pencarian (search) 

X1.4 :  Saya merasa memiliki kendali yang tinggi atas seluruh kegiatan 

browsing saya pada website Lazada.  

X1.5 : Ketika saya browsing di website Lazada saya bisa memilih dengan 

bebas apa yang ingin saya lihat. 

X1.6 : Ketika saya browsing di website Lazada, tindakan saya menentukan 

pengalaman yang akan saya dapatkan. 

 

 Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa item pernyataan dari indikator 

variabel interaktivitas (X1) yang mempunyai nilai rata-rata paling tinggi adalah 

item X1.3  yaitu, “saya bisa menggunakan menu lain pada website  secara bebas, 

misalnya menggunakan fungsi pencarian (search). Dari semua responden (100 

responden) sebanyak 65 responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

responden setuju bahwa menu-menu yang tersedia di website, misalnya fungsi 

pencarian (search) bisa digunakan secara bebas. Tersedianya menu dan fungsi 
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pencarian di website Lazada yang bisa digunakan secara bebas tentunya akan 

memudahkan dan meningkatkan kenyamanan konsumen ketika mengakses dan 

berbelanja secara online di Lazada.  

 Item pernyataan dari variabel interaktivitas (X1) yang mempunyai nilai 

rata-rata paling rendah adalah item X1.4 yaitu, “saya merasa memiliki kendali yang 

tinggi atas seluruh kegiatan browsing saya pada website Lazada”  dengan rata-rata 

3,74. Dari semua responden (100 responden) sebanyak 55 responden menjawab 

setuju. Meskipun nilai rata-rata ini terendah namun masih menunjukkan bahwa 

responden setuju bahwa responden merasa memiliki tingkat kendali yang tinggi 

atas seluruh kegiatan browsing yang dilakukan saat mengakses website Lazada.  

 Dari semua item pertanyaan maka dapat diperoleh nilai rata-rata seluruh 

pernyataan mengenai variabel interaktivitas (X1) yaitu, sebesar 3,99. Nilai tersebut  

memiliki arti bahwa responden setuju dengan pernyataan-pernyataan yang ada 

pada variabel interaktivitas. Selain itu, berdasarkan skala interval kategori 

jawaban konsumen yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa interaktivitas website lazada.co.id baik. 

 

4.3.2. Distribusi Jawaban Item Variabel Vividness (X2) 

Pada variabel vividness terdapat tujuh item pernyataan yang diberikan 

kepada responden. Distribusi frekuensi dari jawaban responden mengenai 

pernyataan variabel vividness (X2) ditunjukkan pada Tabel 4.6 berikut ini: 

 

 

 



70 

 

 

Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Item Item Variabel Vividness (X2) 

 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

X2.1 0 0 4 4 21 21 57 57 18 18 3,89 

X2.2 0 0 6 6 3 3 57 57 22 22 3,95 

X2.3 0 0 2 2 19 19 55 55 22 22 3,95 

X2.4 0 0 14 14 25 25 49 49 12 12 3,59 

X2.5 0 0 6 6 19 19 63 63 12 12 3,81 

X2.6 0 0 7 7 18 18 61 61 14 14 3,82 

X2.7 0 0 6 6 25 25 56 56 13 13 3,76 

Mean Vividness (X2) 3,82 
Sumber: Data Primer Diolah , 2016 

 

Keterangan : 

X2.1  : Tampilan dan desain website Lazada sangat berwarna.  

X2..2 : Tampilan dan desain website Lazada sangat variatif.  

X2.3  : Tampilan dan desain di website Lazada sangat jelas.  

X2.4 : Tampilan dan desain di website Lazada terlihat nyata.  

X2.5 : Tampilan dan desain website Lazada sangat memudahkan.  

X2.6 : Tampilan, desain, dan isi website Lazada deskriptif 

X2.7 : Tampilan, desain dan isi website Lazada spesifik 

 

 Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa item pernyataan yang mempunyai 

nilai rata-rata paling tinggi adalah item X2.2 dan X2.3 dengan mean 3,95. 

Pernyataan X2.2 yaitu, “tampilan dan desain website Lazada sangat variatif dengan 

mean 3,95. Dari semua responden (100 responden) sebanyak 57 responden (57%) 

menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Lazada setuju bahwa 

tampilan dan desain website Lazada sangat variatif. Tampilan dan desain website 

yang variatif ini dapat dilihat dan dirasakan konsumen Lazada karena setiap 

harinya Lazada menawarkan program dan promosi yang berbeda sehingga 

tampilan dan desain online Lazada akan divariasikan sesuai dengan program-
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progam dan promosi-promosi yang berbeda-beda tersebut. Item pernyataan yang 

juga mempunyai nilai rata-rata paling tinggi yang sama dengan X2.2 adalah item 

pernyataan X2.3. Pernyataan X2.3 yaitu, “tampilan dan desain website Lazada 

sangat jelas” dengan mean 3,95. Dari semua responden (100 responden) sebanyak 

55 responden. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Lazada setuju bahwa 

tampilan dan desain website Lazada jelas. Jelas yang dimaksud disini adalah jelas 

yang mengarah pada tingkat ketelitian dan kerincian menu, gambar, dan teks yang 

ditampilkan pada website Lazada mudah ditangkap oleh indera konsumen.  

 Sedangkan item pertanyaan yang mempunyai nilai rata-rata paling rendah 

adalah item X2.4  yaitu, “tampilan dan desain di website Lazada terlihat nyata” 

dengan nilai rata-rata 3,59. Dari semua responden (100 responden)  49 responden 

menjawab setuju. Meskipun item ini memiliki rata-rata terendah, namun hal ini 

masih menunjukkan bahwa konsumen setuju bahwa tampilan dan desain website 

Lazada terlihat sangat nyata. Tampilan dan desain yang terlihat sangat nyata 

mengarah pada gambar-gambar produk yang ditampilkan lebih nyata dan tidak 

terlalu diedit secara berlebihan sehingga tampak lebih sesuai dengan produk yang 

aslinya.. 

Rata-rata seluruh item pernyataan mengenai variabel vividness (X2) adalah 

sebesar 3,82 yang memiliki arti bahwa sebagian besar responden setuju dengan 

pernyataan-pernyatan dalam variabel vividness. Berdasarkan skala interval 

kategori jawaban responden pada bab tiga nilai rata-rata tersebut mengindikasikan 

bahwa website lazada.co.id memiliki vividness dalam kategori baik. 
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4.3.3. Distribusi Jawaban Item Variabel Pleasure (Z) 

Pada variabel pleasure terdapat tiga item pernyataan yang diberikan 

kepada responden. Distribusi frekuensi dari jawaban responden mengenai 

pernyataan variabel pleasure (Z) ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut ini: 

Tabel 4.7 

Distribusi Jawaban Item Item Variabel Pleasure (Z) 

 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

Z1 0 0 3 3 38 38 45 45 14 14 3,70 

Z2 0 0 1 1 35 35 57 57 7 7 3,70 

Z3 0 0 4 4 33 33 54 54 9 9 3,68 

Mean Pleasure (Z) 3,69 
Sumber: Data Primer Diolah , 2016 

 

Keterangan : 

Z1 : Saya merasa senang ketika browsing di website Lazada.  

Z2 : Saya merasa puas browsing di website Lazada. 

Z3 : Saya merasa tertarik dengan website Lazada. 

 

 Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa item pertanyaan yang mempunyai 

nilai rata-rata paling tinggi adalah item Z1 dengan nilai rata-rata 3,70. Pernyataan 

Z1 yaitu, “saya merasa senang ketika browsing di website Lazada”, dengan nilai 

rata-rata 3,70. Dari semua responden (100 responden) 45 responden menjawab 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Lazada setuju bahwa kegiatan 

browsing di Lazada menyenangkan konsumen. Konsumen Lazada bisa merasa 

senang ketika tampilan dan desain website Lazada bisa membuat konsumen 

merasa nyaman dan senang ketika mengakses website tersebut.  
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 Sedangkan item pertanyaan yang mempunyai nilai rata-rata paling rendah 

adalah item Z3 yaitu, “saya merasa tertarik dengan website Lazada” dengan nilai 

rata-rata 3,68. Dari semua responden (100 responden sebanyak 54 responden 

menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Lazada setuju bahwa 

mengkases dan berbelanja secara online melalui website Lazada bisa menyengkan 

konsumen.  

Rata-rata seluruh item pernyataan mengenai variabel pleasure (Z) adalah 

sebesar 3,69 yang memiliki arti bahwa sebagian besar responden setuju dengan 

pernyataan-pernyatan dalam variabel pleasure. 

 

4.3.4. Distribusi Jawaban Item Variabel Pembelian Impulsif (Y) 

Pada variabel pembelian impulsif (Y) terdapat empat item pernyataan yang 

diberikan kepada responden. Distribusi frekuensi dari jawaban responden 

mengenai pernyataan variabel pembelian impulsif ditunjukkan pada Tabel 4.8 di 

bawah ini:  

Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Item Variabel Pembelian Impulsif (Y) 

 

Item 

Skala Jawaban 

Mean 

1 2 3 4 5 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

F % F % F % F % F % 

Y1 2 2 20 20 20 20 46 46 12 12 3,46 

Y2 0 0 9 9 28 28 48 48 15 15 3,69 

Y3 0 0 18 18 21 21 50 50 11 11 3,54 

Y4 2 2 21 21 26 26 41 41 10 10 3,36 

Mean Pembelian Impulsif (Y) 3,51 
Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

Keterangan: 
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Y1  : Saya mempunyai pengalaman membeli secara tiba-tiba ketika 

browsing di website Lazada.  

Y2  : Saya tidak berniat untuk membeli produk tertentu di Lazada sebelum 

saya melihatnya.  

Y3  : Ketika saya melihat suatu produk di website Lazada, saya ingin 

membelinya walaupun pada awalnya itu tidak masuk dalam rencana 

saya.  

Y4 : Dorongan untuk membeli produk yang tidak saya rencanakan terasa 

kuat.  

 

 

 Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa item pertanyaan yang mempunyai 

nilai rata-rata paling tinggi adalah item Y2 yaitu, “saya tidak berniat untuk 

membeli produk tertentu di Lazada sebelum saya melihatnya” dengan nilai rata-

rata 3,69. Dari semua responden (100 responden) sebanyak responden 48% 

menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Lazada setuju bahwa 

konsumen pada awalnya tidak memiliki niat untuk membeli produk tertentu di 

Lazada sebelum melihat di website Lazada. Tampilan dan desain website Lazada 

akan membuat konsumen merasa nyaman,  senang dan tertarik dengan produk-

produk yang tersedia di Lazada. Konsumen yang merasa senang dan tertarik 

dengan produk yang ditampilkan di Lazada cenderung mempunyai niat untuk 

membeli produk yang dilihat di website Lazada. 

 Sedangkan item pertanyaan yang mempunyai nilai rata-rata paling rendah 

adalah item Y4 yaitu, “Dorongan untuk membeli produk yang tidak saya 

rencanakan terasa kuat”, dengan nilai rata-rata 3,54. Dari semua responden (100 

responden)  sebanyak 41 responden menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar konsumen setuju bahwa dorongan yang dirasakan konsumen untuk 

membeli produk yang tidak direncanakan terasa sangat kuat. Konsumen yang 

melihat dan tertarik produk tertentu di website Lazada akan merasakan dorongan 
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yang sangat kuat untuk membeli produk tersebut walaupun pada awalnya tidak 

berniat untuk membeli produk tersebut.  

 Rata-rata seluruh item pernyataan mengenai variabel pembelian impulsif 

(Y) adalah sebesar 3,51 yang memiliki arti bahwa sebagian besar responden setuju 

dengan pernyataan-pernyataan dalam variabel pembelian impulsif. 

 

4.4. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan 

kuesioner sebagai instrumen pegumpulan data. Untuk mengetahui kelayakan 

instrumen penelitian maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas.  

 

4.4.1 Hasil Uji Validitas 

Validitas instrumen merupakan ukuran yang mengarah pada tingkat 

keakuratan ukuran instrumen penelitian. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila 

mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Valid 

tidaknya suatu instrumen dapat diketahui dengan melihat nilai corrected item total 

correlation.  Untuk penelitian ini, dengan toleransi kesalahan 5% (α = 0,05) data 

dapat dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi hasil pengujian yang dilihat 

pada nilai corrected item total correlation lebih besar dari 0,3. Hasil uji validitas 

untuk masing-masing item variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

4.9 berikut ini : 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

 

Variabel Item 

Nilai 

Corrected 

Item Total 

Correlation 

Keterangan 

 

 X1.1 0,531 Valid  

 X1.2 0,509 Valid  

X1 X1.3 0,556 Valid  

 X1.4 0,331 Valid  

 X1.5 0,567 Valid  

 X1.6 0,445 Valid  

 X2.1 0,493 Valid  

 X2.2 0,467 Valid  

 X2.3 0,673 Valid  

X2 X2.4 0,617 Valid  

 X2.5 0,488 Valid  

 X2.6 0,536 Valid  

 X2.7 0,671 Valid  

Z 

Z1 0,702 Valid  

Z2 0,737 Valid  

Z3 0,742 Valid  

Y 

Y1 0,539 Valid  

Y2 0,334 Valid  

Y3 0,663 Valid  

 Y4 0,696 Valid  
     Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 

 Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa semua item pernyataan 

untuk variabel interaktivitas (X1), vividness (X2), pleasure (Z), pembelian impulsif 

(Y), memiliki nilai corrected item total correlation lebih besar dari 0,3 sehingga 

dapat dikatakan bahwa semua item pernyataan telah valid.   

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan tingkat ketepatan, ketelitian, keakuratan, atau 

konsistensi sebuah instrumen. Reliabilitas data merupakan indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dipakai beberapa kali untuk 

mengukur hal yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif sama dan 
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konsisten. Hasil pengukuran yang reliabel memiliki koefisien reliabilitas sama 

dengan atau lebih dari 0,60. Uji Reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha 

Cronbach. Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel-variabel interaktivitas 

(X1), vividness (X2), pleasure (Z) dan pembelian impulsif (Y) ditunjukkan pada 

tabel 4.10 dibawah ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Instrumen Reliabilitas 

 

 

Variabel 
Koefisien Alpha 

Cronbach 
Keterangan 

X1 0,740 Reliabel 

X2 0,821 Reliabel 

Z 0,852 Reliabel 

Y 0,758 Reliabel 
Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel interaktivitas 

(X1), vividness (X2),  pleasure (Z) dan pembelian impulsif (Y) dalam penelitian 

ini memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach lebih besar dari 0.6 sehingga dapat 

dikatakan instrumen peranyataan yang digunakan dalam penelitian ini sudah 

reliabel atau dapat dipercaya. 

 

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik  

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi 

penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi 

berganda melalui alat bantu IBM SPSS Statistics 17, diadakan pengujian uji 

asumsi klasik regresi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut : 
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4.5.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat 

grafik histogram dan grafik normal P-Plot. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada 

gambar 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 berikut ini. 

Gambar 4.1 

Grafik Histogram Uji Normalitas Variabel Interaktivitas (X1), Vividness (X2) 

terhadap Pleasure (Z) 

                

Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

Gambar 4.2 

Grafik Normal P-Plot Uji Normalitas Variabel Interaktivitas (X1), Vividness 

(X2) 

terhadap Pleasure (Z) 
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Gambar 4.3 

Grafik Histogram Uji Normalitas variabel interaktivitas (X1), vividness (X2) 

dan 

pleasure (Z) terhadap Pembelian Impulsif (Y) 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

 

Gambar 4.4 

Grafik Normal P-Plot Uji Normalitas variabel interaktivitas (X1), vividness 

(X2) dan 

pleasure (Z) terhadap Pembelian Impulsif (Y) 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2016 
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Grafik Histogram pada gambar 4.1 dan 4.3 menyerupai bentuk lonceng. 

Dan grafik Normal P-Plot pada gambar 4.2 dan 4.4 menunjukkan bahwa data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi secara normal 

(asumsi normalitas telah terpenuhi). 

4.5.2 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Ghozali (2011:139) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik tertentu yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada grafik 

scatterplot berikut ini: 
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Gambar 4.5 

Grafik Scatterplot Hasil Uji Asumsi Non Heterokedatisitas 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 

Berdasarkan grafik scatterplot pada gambar tersebut terlihat bahwa titik –

titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas 

pada model regresi tersebut, sehingga model regresi tersebut layak dipakai 

memprediksi pengaruh interaktivitas (X1), vividness (X2), pleasure (Z) terhadap 

pembelian impulsif (Y). 

4.5.3 Hasil Uji Linearitas 

Uji Linearitas menguji apakah antara variabel dependen dan independen 

benar-benar berhubungan secara linear. Linearitas dapat dideteksi dengan melihat 

pada nilai R square. Apabila nilai R square pada model linear memiliki nilai 

siginifikansi kurang dari 0,05 maka asumsi linearitas dapat dikatakan terpenuhi. 

Hasil uji lineritas terlihat pada tabel-tabel di bawah ini 
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Tabel 4.11 

Hasil Perhitungan Curve Fit Variabel Interaktivitas (X1) 

dan Pembelian Impulsif (Y) 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Y 

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .109 11.958 1 98 .001 5.292 .366 

The independent variable is X1. 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 

 

 

 

Tabel 4.12 

Hasil Perhitungan Curve Fit Variabel Vividness (X2) 

dan Pembelian Impulsif (Y) 

 
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Y 

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .211 26.285 1 98 .000 4.647 .351 

The independent variable is X2. 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
 

 

 

 

Tabel 4.13 

Hasil Perhitungan Curve Fit Variabel Interaktivitas (X1) 

dan Pleasure (Z) 

 
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Z 

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .382 60.458 1 98 .000 .720 .432 

The independent variable is X1. 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 
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Tabel 4.14 

Hasil Perhitungan Curve Fit Variabel Vividness (X2) 

dan Pleasure (Z) 

 

Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Z 

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .429 73.494 1 98 .000 2.627 .316 

The independent variable is X2. 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 

 

Tabel 4.15 

Hasil Perhitungan Curve Fit Variabel Pleasure (Z) 

dan Pembelian Impulsif (Y) 

 

 
Model Summary and Parameter Estimates 

Dependent Variable:Y 

Equation 

Model Summary Parameter Estimates 

R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 

Linear .257 33.909 1 98 .000 5.155 .803 

The independent variable is Z. 

Sumber: Data Primer Diolah, 2016 

 

Hasil analisis curve fit dapat dikatakan memenuhi asumsi linearitas ketika 

nilai signifikansi kurang dari 0.05. Pada hasil uji curve fit di atas terlihat bahwa 

seluruh variabel memiliki nilai signifikansi 0.000 dan 0.001 atau masih kurang 

dari 0.05. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa data pada 

penelitian ini memenuhi asumsi linearitas. 
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4.6 Analisis Jalur (Path Analysis) 

 Analisis jalur (path analysis) digunakan untuk menguji hipotesis pada 

penelitian ini. Analisis jalur digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat 

antar variabel baik secara langsung maupun tidak langsung.   

4.6.1 Model Diagram Jalur  

 Berdasarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini, maka model 

hipotesis dapat digambarkan seperti gambar 4.6 berikut ini. 

 

Gambar 4.6 

Model Hipotesis Path 

 

 

 

 

PP 

  

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2016 

 

Keterangan: 

X1 

X2 

Z Y 

PZX1 

PZX2 

PYZ 

PYX1 

PYX2 

PYX1” 

PYX2” 

e1

11 

e2 
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X1 : Variabel interaktivitas 

X2 : Variabel vividness 

Z : Variabel pleasure 

Y : Variabel pembelian impulsif 

PZX1 : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X1 terhadap Z 

PZX2 : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X2 terhadap Z 

PYZ : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel Z terhadap Y 

PYX1 : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X1 terhadap Y 

PYX2 : Koefisen jalur pengaruh langsung variabel X2 terhadap Y 

PYX1” : Koefisien jalur pengaruh tidak langsung variabel X1 terhadap Y melalui 

Z 

PYX2” : Koefisien jalur pengaruh tidak langsung variabel X2 terhadap Y melalui 

Z 

e1 : Nilai Residual 1 

e2 : Nilai Residual 2 

 

4.6.2 Perhitungan Koefisien Jalur 

Analisis regresi digunakan untuk perhitungan koefisien jalur pada 

penelitian ini dengan melihat pengaruh pada masing-masing persamaan. 

Perhitungan statistik dalam analisis jalur yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic 17. 

4.6.2.1 Pengaruh langsung variabel X1 dan X2 terhadap Z 

 Hasil regresi variabel X1 dan X2 terhadap Z akan ditunjukkan pada tabel 

4.16 berikut ini: 
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Tabel 4.16 

Hasil Analisis Jalur Pengaruh Variabel X1 dan X2 terhadap Z 

 

Variabel 

Unstandardized 

Coefficients 

Beta 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t hitung Sig t Keterangan 

X1 0,251 0,358 4,111 0,000 Signifikan 

X2 0,215 0,446 5,126 0,000 Signifikan 

Variabel terikat = Z 

R = 0,716          

R Square = 0,513 

Adjusted R Square = 0,503 

Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

Berdasarkan data pada Tabel 4.16 tersebut maka disimpulkan beberapa 

pernyataan sebagai berikut:  

a. Persamaan regresi variabel X1 dan X2 terhadap Z dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

Persamaan Substruktur 1 

Z = PZX1 + PZX2 + e1 

Z = 0,358X1 + 0,446X2 + e1 

b. Berdasarkan hasil perhitungan variabel interaktivitas (X1) dan vividness 

(X2) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel 

pleasure (Z)  karena nilai signifikansi < 0,05 (α = 5%), yaitu 0,000. 

c. Nilai standardized coefficient beta pada tabel dan persamaan regresi untuk 

X1 yaitu,  0,358 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh interaktivitas (X1) 

terhadap pleasure (Z) adalah 36%, tanpa dipengaruhi oleh faktor lain 

diluar model penelitian. Sedangkan nilai standardized coefficient beta 

pada tabel dan persamaan regresi untuk X2 yaitu, 0,446 menunjukkan 
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bahwa besarnya pengaruj vividness (X2) terhadap pleasure (Z) adalah 

47%, tanpa dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian. 

 

4.6.2.2 Pengaruh langsung variabel X1, X2,  dan Z terhadap Y 

 Hasil regresi variabel X1, X2, dan Z terhadap Y akan ditunjukkan pada 

tabel 4.17 berikut ini:  

Tabel 4.17 

Hasil Analisis Jalur Pengaruh Variabel X1, X2 dan Z terhadap Y 

 

Variabel 
Unstandardized 

Coefficients Beta 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

t hitung Sig t 
Keterangan 

X1 0,104 

 

0,094 

 

0,852 

 

0,396 

 

Tidak 

Signifikan 

X2 0,309 0,405 3,669 0,000  Signifikan 

Z 0,803 0,507 5.823 0.000 Signifikan 

Variabel terikat = Y 

R = 0,466          

R Square = 0,217 

Adjusted R Square = 0,201 
Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

 Berdasarkan data pada Tabel 4.17 tersebut maka disimpulkan beberapa 

pernyataan sebagai berikut:  

a. Persamaan regresi variabel X1, X2, dan Z terhadap Y dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

Persamaan Substruktur 2 

 Y = PYX1 + PYZ + PYX2 + e2 

 Y = 0,094X1 + 0,507Z + 0,405X2 + e2 

b. Berdasarkan  hasil perhitungan maka dapat disimpulkan beberapa 

pernyataan sebagai berikut: 
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 Variabel interaktivitas (X1) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel pembelian impulsif (Y) karena nilai signifikansi > 

0,05 (α = 5%), yaitu 0,396. 

 Variabel vividness (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel pembelian impulsif (Y) karena nilai signifikansi < 0,05 (α = 

5%), yaitu 0,000. 

 Variabel pleasure (Z) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel pembelian impulsif (Y) karena nilai signifikansi < 0,05 (α = 

5%), yaitu 0,00. 

c. Nilai standardized coefficient beta pada tabel dan persamaan regresi yaitu 

menunjukkan: 

 Besarnya pengaruh interaktivitas (X1) terhadap pembelian impulsif (Y)  

tanpa dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian adalah 

sebesar  0,094 atau 9,4 %.  

 Besarnya pengaruh vividness (X2) terhadap pembelian impulsif (Y)  

tanpa dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian adalah 

sebesar  0,405 atau 40,5 %.  

 Besarnya pengaruh pleasure (Z) terhadap pembelian impulsif (Y) 

tanpa dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian adalah 

sebesar 0,507 atau 50,7%.  

 

4.6.3 Validitas Model Path 

Berdasarkan model dan penjelasan pada perhitungan koefisien jalur, 

pengujian Goodness of Fit model path dapat menggunakan koefisen determinasi 
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total. Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan 

rumus : 

R
2

m = 1 – P
2

e1 P
2

e2….P
2

ep 

Dimana 

 P
2

e1 = 1 – R
2

1  

 P
2

e2 = 1 – R
2

2  

R
2
1 adalah adjusted R square untuk persamaan 1 yaitu sebesar 0,503 dan  

R
2
2 adalah adjusted R square untuk persamaan 2 yaitu sebesar 0,201, sehingga: 

 P
2

e1 = 1 – 0,503 = 0,497 

  P
2

e2 = 1 – 0,201 = 0,799 

Dari perhitungan tersebut diperoleh koefisien determinasi total sebagai 

berikut: 

 R
2

m = 1 – (0,497 x 0,799) = 0,397 atau 39,7% 

Hasil perhitungan  R
2

m mengindikasikan keragaman data yang dapat 

dijelaskan oleh model path tersebut adalah sebesar 39,7% atau dengan kata lain 

informasi yang terkandung dalam data 39,7% dapat dijelaskan oleh model 

tersebut. Sisanya sebesar 60,3% keragaman data dijelaskan oleh variabel lain 

(yang belum terdapat di dalam model). 
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4.6.4 Interpretasi Model Path 

Analisis jalur yang telah dihitung menggunakan IBM SPSS Statistics 17 

dapat dinyatakan kedalam model pada Gambar 4.3 berikut ini: 

Gambar 4.7 

Model Hipotesis Path 

 

 

 

 

PP 

  

 

 

 

 

a. Pengaruh langsung dari persamaan koefisien jalur dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

 Pengaruh langsung variabel X1 dan X2 terhadap Z: 

Z = PZX1 + PZX2 + e1 

Z = 0,358X1 + 0,446X2 + e1 

 

 Pengaruh langsung variabel X1, X2 dan Z terhadap Y: 

X1 

X2 

Z Y 

0,358 

0,446 

0,507 

0,094 

0,405 

0,182 

0,226 

e1

11 

e2 
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Y = PYX1 + PYZ + PYX2 + e2 

Y = 0,094X1 + 0,507Z + 0,405X2 + e2 

b. Pengaruh tidak langsung dari persamaan koefisien jalur dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

   Pengaruh tidak langsung variabel X1 terhadap Y melalui Z: 

  Y = PZX1 x PYZ 

 = 0,358X1 x 0,507Z 

 = 0,182 

 Pengaruh tidak langsung variabel X2 terhadap Y melalui Z 

Y = PZX2 x PYZ 

 = 0,446X2 x 0,507Z 

 = 0,226 

 

c. Pengaruh  total dari persamaan koefisien jalur dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

 Pengaruh total  X1 terhadap Y melalui Z: 

Y = PYX1 + (PZX1 x PYZ) 

 = 0,094 + 0,182 

  = 0,276 

 Pengaruh total  X2 terhadap Y melalui Z: 

Y = PYX2 + (PZX2 x PYZ) 

 = 0,405 + 0,226 

  = 0,631 
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4.6.5  Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikat pada penelitian ini. Uji t dilakukan dengan membandingkan thitung 

dengan ttabel dengan df = 100 – 2 = 98 yaitu, 1,984. Apabila t hitung > ttabel maka 

suatu hipotesis diterima, sebaliknya apabila thitung< ttabel maka suatu hipotesis 

ditolak. Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi, bila nilai signifikansi < α = 0,05 maka  hipotesis diterima, begitu juga 

bila sebaliknya. Tabel 4.20 dan Tabel 4.21 menunjukkan hasil dari perhitungan 

koefisien jalur dan Thitung untuk pengaruh langsung dan tidak langsung:    

Tabel 4.18 

Hasil Perhitungan Koefisien Jalur dan Thitung 

untuk Pengaruh langsung 

Variabel 

Eksogen 

Variabel 

Endogen 

Koefisien 

Jalur 
sig t thitung Keterangan 

X1 Z 0,358 0,000 4,111 Signifikan 

X2 Z 0,446 0,000 5,126 Signifikan 

Z Y 0,377 0,030 3,054 Signifikan 

X1 Y 0,904 0,396 0,852 Tidak Signifikan 

X2 Y 0,405 0,000 3,669 Signifikan 
Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

 

Tabel 4.19 

Hasil Perhitungan Koefisien Jalur untuk Pengaruh tidak langsung 

 

Variabel 
Koefisien 

Jalur 

X terhadap Z 

Koefisien 

Jalur 

Z terhadap 

Y 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

X1 0,358 0,507 0,182 

X2 0,446 0,507 0,226 

 Sumber : Data Primer Diolah, 2016 

 

 

 



93 

 

H1: Pengaruh langsung interaktivitas (X1) terhadap pembelian impulsif (Y) 

 Berdasarkan data pada tabel 4.18 dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk 

variabel interaktivitas (X1) terhadap pembelian impulsif (Y) adalah 0,852. Dari 

nilai tersebut dapat diketahui bahwa t hitung < ttabel, yaitu 0,852 < 1,984. Nilai 

signifikansi untuk variabel interaktivitas (X1) terhadap pembelian impulsif (Y) 

yaitu 0,396 > 0,05. Sehingga H1a, yang menduga bahwa variabel interaktivitas 

(X1) mempunyai pengaruh langsung secara signifikan terhadap pembelian 

impulsif (Y) ditolak. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa variabel 

interaktivitas tidak mempunyai pengaruh secara langsung yang signifikan 

terhadap variabel pembelian impulsif. 

H2: Pengaruh langsung vividness (X2) terhadap pembelian impulsif (Y) 

 Berdasarkan data pada tabel 4.18 dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk 

variabel interaktivitas (X2) terhadap pembelian impulsif (Y) adalah 3,669. Dari 

nilai tersebut dapat diketahui bahwa t hitung > ttabel, yaitu 3,669 > 1,984. Nilai 

signifikansi untuk variabel vividness (X2) terhadap pembelian impulsif (Y) yaitu 

0,000 < 0,05. Sehingga H1b, yang menduga bahwa variabel vividness (X2) 

mempunyai pengaruh langsung secara signifikan terhadap pembelian impulsif (Y) 

diterima. Besarnya pengaruh langsung variabel vividness terhadap variabel 

pembelian impulsif yaitu sebesar 0,405 atau 40,5%. 

H3: Pengaruh langsung variabel interaktivitas (X1) terhadap variabel 

pleasure (Z) 

 Berdasarkan data pada tabel 4.18 dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk 

variabel interaktivitas (X1) terhadap variabel pleasure (Z) adalah 4,111. Dari nilai 

tersebut dapat diketahui bahwa t hitung  > ttabel, yaitu 4,111 > 1,984. Nilai 
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signifikansi untuk variabel interaktivitas (X1) terhadap variabel pleasure (Z) yaitu 

0,000 < 0,05. Sehingga H2a, yang menduga bahwa interaktivitas (X1) mempunyai 

pengaruh langsung secara signifikan terhadap variabel pleasure (Z) diterima. 

Besarnya pengaruh langsung variabel interaktivitas (X1) terhadap variabel 

pleasure (Z) tanpa dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian, 

ditunjukkan oleh besarnya koefisien jalur yaitu 0,358 atau 35,8%. 

H4: Pengaruh langsung variabel vividness (X2) terhadap variabel pleasure (Z) 

 Berdasarkan data pada tabel 4.18 dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk 

variabel vividness (X2) terhadap variabel pleasure (Z) adalah 5,126. Dari nilai 

tersebut dapat diketahui bahwa t hitung  > ttabel, yaitu 5,126 > 1,984. Nilai 

signifikansi untuk variabel vividness (X2) terhadap variabel pleasure (Z) yaitu 

0,000 < 0,05. Sehingga H2b, yang menduga bahwa vividness (X2) mempunyai 

pengaruh langsung secara signifikan terhadap variabel pleasure (Z) diterima. 

Besarnya pengaruh langsung variabel vividness (X2) terhadap variabel pleasure 

(Z) tanpa dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian, ditunjukkan oleh 

besarnya koefisien jalur yaitu 0,446 atau 44,6%. 

H5: Pengaruh langsung pleasure (Z) terhadap pembelian impulsif (Y) 

 Berdasarkan data pada tabel 4.18 dapat diketahui bahwa nilai t hitung untuk 

variabel pleasure (Z) terhadap pembelian impulsif (Y) adalah 3,054. Dari nilai 

tersebut dapat diketahui bahwa t hitung  > ttabel, yaitu 3,054 > 1,984. Nilai 

signifikansi untuk pleasure (Z) terhadap pembelian impulsif (Y) yaitu 0,030 < 

0,05. Sehingga H3, yang menduga bahwa variabel pleasure (Z) mempunyai 

pengaruh langsung secara signifikan terhadap variabel pembelian impulsif (Y) 

diterima. Besarnya pengaruh langsung variabel pleasure (Z) terhadap pembelian 
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impulsif (Y) tanpa dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian, 

ditunjukkan oleh besarnya koefisien jalur yaitu 0,377 atau 37,7%. 

H6: Pengaruh tidak langsung interaktivitas (X1) terhadap pembelian impulsif 

(Y) melalui pleasure (Z) 

 Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa pengaruh antara variabel 

interaktivitas dengan variabel pleasure signifikan, demikian juga pengaruh antara 

variabel pleasure dan pembelian impulsif juga signifikan. Maka secara otomatis, 

pengaruh tidak langsung antara variabel interaktivitas terhadap pembelian 

impulsif melalui pleasure juga akan signifikan. 

H7: Pengaruh tidak langsung vividness (X2) terhadap pembelian impulsif (Y) 

melalui pleasure (Z) 

 Berdasarkan tabel 4.18 dapat dilihat bahwa pengaruh antara variabel 

vividness dengan variabel pleasure signifikan, demikian juga pengaruh antara 

variabel pleasure dan pembelian impulsif juga signifikan. Maka secara otomatis, 

pengaruh tidak langsung antara variabel vividness terhadap pembelian impulsif 

melalui pleasure juga akan signifikan. 

 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian  

Hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini sudah memenuhi 

uji persyaratan analisis jalur. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada responden telah diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga 

dapat dilanjutkan pada pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji linieritas. Setelah uji asumsi klasik dilakukan, maka 
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dilanjutkan dengan analisis jalur dan dilanjutkan dengan menguji hipotesis dengan 

uji t . 

 

4.7.1 Pengaruh langsung interaktivitas (X1) terhadap pembelian impulsif 

(Y) 

  Pada pengujian hipotesis dihasilkan bahwa interaktivitas tidak 

berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pembelian impulsif. Sehingga H1, 

yang menduga bahwa variabel interaktivitas (X1) mempunyai pengaruh langsung 

secara signifikan terhadap variabel pembelian impulsif (Y) ditolak. Interaktivitas 

website ternyata tidak cukup untuk mendorong secara langsung perilaku 

pembelian impulsif konsumen yang mengakses website lazada. Hal ini dapat 

disebabkan karena masih kurangnya menu dan tautan pada website lazada yang 

dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian impulsif.  Hasil tersebut 

sesuai dengan hasil penelitan dari Shen dan Khalifa (2012) yang menunjukkan 

bahwa interaktivitas dan vividness desain website tidak berpengaruh secara 

langsung terhadap (pembelian impulsif). Pada penelitian Shen dan Khalifa (2012) 

variabel interaktvitas berpengaruh terhadap pembelian impulsif secara tidak 

langsung, karena variabel interaktvitas terlebih dahulu berpengaruh terhadap 

pleasure, kemudian pleasure berpengaruh terhadap pembelian impulsif. 

 

4.7.2 Pengaruh langsung vividness (X2) terhadap pembelian impulsif (Y) 

 Pada pengujian hipotesis dihasilkan bahwa vividness berpengaruh langsung 

dan signifikan terhadap pembelian impulsif. Sehingga H2, yang menduga bahwa 
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variabel vividness mempunyai pengaruh langsung secara signifikan terhadap 

variabel pembelian impulsif (Y) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa 

tampilan yang jelas, berwarna, dan hidup lebih mudah menarik perhatian 

konsumen sehingga dorongan untuk membeli secara impulsif lebih mudah 

dirasakan.  

 

4.7.3    Pengaruh langsung interaktivitas (X1) terhadap pleasure (Z)  

  Dari pengujian hipotesis dihasilkan bahwa interaktivitas berpengaruh 

langsung dan signifikan terhadap pleasure. Sehingga H3 yang menduga bahwa, 

interaktivitas (X1) mempunyai pengaruh langsung secara signifikan terhadap 

variabel pleasure (Z) diterima. Interaktivitas dapat dilihat melalui link dan menu 

yang terdapat pada website lazada yang dapat membantu dan memudahkan 

konsumen ketika mengakses website lazada. Interaktivitas desain website dapat 

meningkatkan rasa nyaman konsumen sehingga konsumen akan merasakan 

kepuasan atau kesenangan ketika mengakses dan berbelanja melalui website 

lazada.co.id.   

  Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Koo dan 

Ju (2009) yang menunjukkan bahwa tautan dan menu pada website toko online 

dapat meningkatkan kenyamanan dan rasa senang (pleasure) konsumen ketika 

mengakses dan berbelanja melalui website secara online. 

 

4.7.4 Pengaruh langsung vivdness (X2) terhadap pleasure (Z) 

  Dari pengujian hipotesis dihasilkan bahwa vividness  berpengaruh 

langsung dan signifikan terhadap pleasure. Sehingga H4 yang menduga bahwa, 
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vividness (X2) mempunyai pengaruh langsung secara signifikan terhadap variabel 

pleasure (Z) diterima.  Vividness desain website lazada yang dapat dilihat melalui 

tampilan grafis, variasi warna, kombinasi gambar dan teks, kecerahan gambar dan 

kejelasan informasi dapat mempengaruhi suasana hati dan keadaan emosi 

konsumen. Interaktivitas dan vividness desain website dapat meningkatkan rasa 

nyaman konsumen sehingga konsumen akan merasakan kepuasan atau 

kesenangan ketika mengakses dan berbelanja melalui website lazada.co.id.    

  Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Koo dan 

Ju (2009) yang menunjukkan bahwa tampilan grafis, warna, kecerahan dan 

kejelasan gambar pada website toko online dapat meningkatkan kenyamanan dan 

rasa senang (pleasure) konsumen ketika mengakses dan berbelanja melalui 

website secara online. 

 

4.7.5   Pengaruh langsung pleasure (Z) terhadap pembelian impulsif (Y) 

Pada pengujian hipotesis dihasilkan bahwa pleasure berpengaruh langsung 

dan signifikan terhadap pembelian impulsif. Sehingga H5, yang menduga bahwa 

variabel pleasure (Z) mempunyai pengaruh langsung secara signifikan terhadap 

variabel pembelian impulsif (Y) diterima. Pleasure dapat berpengaruh terhadap 

pembelian impulsif konsumen lazada karena ketika konsumen merasakan 

kenyamanan dan kesenangan ketika mengakses website lazada maka akan 

cenderung untuk mengambil keputusan secara spontan. Konsumen yang mulai 

merasa nyaman dan senang berada dalam suatu lingkungan berbelanja, dalam hal 

ini website lazada, maka konsumen akan cenderung merasakan dorongan untuk 

membeli secara impulsif ketika tertarik pada suatu produk.  
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Hasil ini sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh  Mehrabian dan 

Russel, 1974 (dalam Lovelock, Wirtz, dan Mussry, 2011) yang menyatakan 

bahwa reaksi afektif terhadap lingkungan, seperti pleasure akan menentukan 

respon individu, (termasuk pembelian impulsif). Hasil ini juga dapat mendukung 

hasil penelitian dari Shen dan Khalifa (2012) yang menyimpulkan bahwa pleasure 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada pembelian impulsif.  

4.7.6 Pengaruh tidak langsung interaktivitas (X1) terhadap pembelian 

impulsif (Y) melalui pleasure (Z) 

  Berdasarkan hasil uji hipotesis dihasilkan bahwa pengaruh langsung antara 

interaktivitas  terhadap pleasure dan pengaruh langsung antara pleasure terhadap 

pembelian impulsif adalah signifikan maka, pengaruh tidak langsung interaktivitas 

terhadap pembelian impulsif melalui pleasure juga akan signifikan. Sehingga H6, 

yang menduga bahwa terdapat pengaruh tidak langsung secara signifikan variabel 

interaktivitas (X1) terhadap pembelian impulsif (Y) melalui pleasure (Z) diterima. 

Interaktivitas yang diberikan lazada melalui link dan menu yang disediakan pada 

desain website membuat konsumen bisa merasakan kemudahan, kenyamanan, 

kepuasan, dan kesenangan saat mengakses dan berbelanja melalui website 

lazada.co.id. 

  Hal ini sejalan dengan teori Stimulus-Organism-Response yang 

dikembangkan oleh Mehrabian-Russel, 1974 (dalam buku Schiffman dan Kanuk ) 

yang menyimpulkan bahwa adanya respon individu (termasuk pembelian 

impulsif) merupakan akibat dari reaksi seseorang (organism) berupa reaksi afektif 

(contohnya pleasure dan arousal) terhadap situasi dan objek (stimulus) dari 

lingkungan berbelanja maupun dari dalam diri konsumen. 
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4.7.7 Pengaruh tidak langsung vividness (X2) terhadap pembelian impulsif 

(Y) melalui pleasure (Z) 

  Berdasarkan hasil uji hipotesis dihasilkan bahwa pengaruh langsung antara 

vividnesss terhadap pleasure dan pengaruh langsung antara pleasure terhadap 

pembelian impulsif adalah signifikan maka, pengaruh tidak langsung vividness 

terhadap pembelian impulsif melalui pleasure juga akan signifikan. Sehingga H7 

yang menduga bahwa terdapat pengaruh tidak langsung secara signifikan variabel 

vividness (X2) terhadap pembelian impulsif (Y) melalui pleasure (Z) diterima.  

  Vividness desain website yang dihadirkan lazada melalui kekayaan warna, 

grafis, kejelasan foto dan gambar membuat konsumen bisa merasakan 

kenyamanan website lazada.co.id sebagai lingkungan belanja yang memberikan 

kemudahan, kepuasan, dan kesenangan yang menarik perhatian konsumen lazada. 

Hal ini sejalan dengan teori Stimulus-Organism-Response yang dikembangkan 

oleh Mehrabian-Russel, 1974 (dalam buku Schiffman dan Kanuk ) yang 

menyimpulkan bahwa adanya respon individu (termasuk pembelian impulsif) 

merupakan akibat dari reaksi seseorang (organism) berupa reaksi afektif 

(contohnya pleasure dan arousal) terhadap situasi dan objek (stimulus) dari 

lingkungan berbelanja maupun dari dalam diri konsumen. Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dawson dan Kim (2009) yang 

menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara keadaaan afektif yang 

disebabkan oleh faktor internal (keadaan emosi dan evaluasi normatif konsumen) 

dan faktor eksternal (fitur, tampilan visual website dan promosi) terhadap perilaku 

pembelian impulsif online. 
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4.7 Implikasi Penelitian  

Setelah penelitian dilakukan, hasil statistik deskriptif dan teori-teori yang 

dtemukan melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan 

informasi bagi penyusunan rencana strategis pemasaran situs belanja online 

lazada.co.id untuk meningkatkan minat beli konsumen, termasuk pembelian 

secara impulsif di website lazada.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

pada variabel interaktivitas (X1) dan vivdness (X2) desain website terhadap 

pembelian impulsif (Y) secara online melalui pleasure (Z). Berdasarkan hasil dari 

penelitian ini maka penting bagi manajemen Lazada untuk meningkatkan dan 

mengembangkan interaktvitas dan vividness melalui desain website lazada.co.id.  

Interaktivitas dapat ditingkatkan dengan menambah link dan menu pada 

website yang semakin memudahkan konsumen ketika membuka dan mengakses 

website lazada. Link dan menu yang disediakan meningkatkan keterlibatan 

konsumen dalam website lazada sehingga konsumen bisa merasa semakin asyik 

dan tenggelam dalam kegiatan browsing di website lazada. Selain itu, dapat juga 

ditambahkan teks atau kalimat singkat yang dapat dimunculkan seperti sticky 

notes sebagai media yang menjadi perantara komunikasi antara lazada dengan 

konsumennya. Liu dan Shrum, 2002 dalam jurnal yang dibuat oleh Shen dan 

Khalifa (2004) menyatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu dimensi 

yang penting untuk meningkatkan interaktivitas pada suatu lingkungan yang 

dimediasi oleh komputer, dalam hal ini website merupakan lingkungan berbelanja 

yang dimediasi oleh komputer.  
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Selain itu, lazada juga dapat menambah line chat secara live yang dapat 

membantu lazada untuk berkomunikasi dengan konsumen secara cepat. Ketika 

konsumen membutuhkan informasi lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan produk atau pembelian yang akan dilakukan, maka line chat secara live 

pada website dapat menjadi media yang bisa membantu konsumen untuk 

mendapatkan informasi secara cepat. Pertukaran informasi yang cepat tanpa ada 

waktu tunda disebut dengan sinkronisitas (Shen dan Khalifa, 2004). Menurut Liu 

dan Shrum, 2002 (dalam Shen dan Khalifa, 2004) sinkronisitas juga merupakan 

salah satu dimensi interaktivitas yang penting. Oleh karena itu, menciptakan 

sinkronisitas antara konsumen dengan Lazada melalui line live chat akan dapat 

meningkatkan interaktivitas website Lazada.  

Selain interaktivitas, vivdness juga merupakan salah satu variabel yang  

perlu diperhatikan oleh manajemen Lazada karena dapat digunakan untuk 

menyusun rencana strategis pemasaran melalui website. Dari hasil kuesioner dapat 

diketahui terdapat beberapa item pertanyaan pada variabel vividness yang 

mempunyai nilai rata-rata terendah, yaitu tampilan dan desain website Lazada 

terlihat nyata. Lazada perlu meningkatkan vividnes dengan membuat desain dan 

tampilan website yang lebih nyata. Produk-produk yang dijual melalui website 

Lazada dapat dibuat terlihat lebih nyata berupa desain tiga dimensi (3D) sehingga 

konsumen akan merasakan pengalaman berbelanja yang lebih hidup (vivid) 

walaupun kegiatan belanja dilakukan secara online.  

Dengan desain website yang lebih efektif dengan interaktivitas dan 

vividness yang maksimal maka konsumen Lazada akan merasa lebih nyaman dan 

senang ketika mengakses dan berbelanja melalui website lazada.co.id. Ketika 
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konsumen dapat merasakan website lazada sebagai lingkungan belanja yang 

menyenangkan (pleasure), maka akan cenderung lebih mudah merangsang atau 

mendorong konsumen untuk membeli secara impulsif. Hal tersebut sejalan dengan 

teori yang dikembangkan oleh Mehrabian Russel, 1974  (dalam Kim dan Lennon, 

2009) yang menyatakan bahwa stimulus atau rangsangan dari lingkungan  

berpengaruh terhadap keadaan emosional (pleasure, arousal, dominance) dan 

menghasilkan respon dari individu (dalam penelitian ini respon tersebut 

direpresentasikan oleh pembelian impulsif).  

Selain dipengaruhi oleh interaktiivitas, vividness dan pleasure, pembelian 

impulsif  pada website Lazada mungkin dapat dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar model penelitian. Oleh karena itu, apabila akan dilakukan penelitian sejenis 

dapat ditambahkan variabel lain yang berkaitan.  

 



104 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan judul penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelituan, 

rumusan masalah, hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat 

dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Interaktivitas tidak berpengaruh terhadap pembelian impulsif secara 

langsung pada konsumen lazada. 

2. Vividness website berpengaruh terhadap pembelian impulsif secara 

langsung pada konsumen lazada. 

3. Interaktivitas website berpengaruh secara langsung terhadap pleasure 

pada konsumen lazada. 

4. Vividness website berpengaruh secara langsung terhadap pleasure pada 

konsumen lazada. 

5. Pleasure berpengaruh secara langsung terhadap pembelian impulsif 

pada konsumen lazada. 

6. Interaktivitas website berpengaruh secara tidak langsung melalui 

pleasure terhadap pembelian impulsif pada konsumen lazada.  

7. Vividness website berpengaruh secara tidak langsung melalui pleasure 

terhadap pembelian impulsif pada konsumen lazada.  
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5.2 Saran 

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Lazada sebaiknya terus meningkatkan interaktivitas website dengan 

memperhatikan dimensi komunikasi dan sinkronisitas dengan cara 

menambah link dan menu pada website untuk meningkatkan keterlibatan 

konsumen, menambah teks sapaan dalam bentuk sticky notes sebagai 

media untuk menyapa dan berkomunikasi dengan konsumen yang dapat 

meningkatkan, dan menambah line live chat pada website untuk 

memudahkan komunikasi dan meningkatkan sinkronisitas dalam 

pertukaran informasi dan komunikasi antara Lazada dengan 

konsumennya.. 

2. Penting bagi manajemen Lazada juga untuk meningkatkan vividness 

desain dan tampilan website demi kenyamanan dan kepuasan berbelanja 

konsumen ketika mengakses website Lazada dengan cara membuat 

tampilan tiga dimensi (3D) untuk tampilan produk di website agar terlihat 

lebih nyata sehingga akan meningkatkan rasa ketertarikan konsumen 

terhadap produk yang dijual di Lazada. Tampilan dan desain website yang 

lebih hidup (vivid) akan membuat konsumen mengalami Lazada sebagai 

lingkungan belanja yang menyenangkan. 

3. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah variabel lain 

yang mungkin dapat mempengaruhi pembelian impulsif secara online 

selain interaktivitas, vividness dan pleasure. 
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Kepada 

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara 

Di Tempat  

 

 Saya adalah mahasiswi  Program Strata Satu (S1) Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang saat ini melakukan 

penelitian di bidang Manajemen Pemasaran dalam konteks pembelian impulsif 

pada konsumen Lazada. Penelitian ini merupakan syarat untuk kelulusan di 

jenjang pendidikan Strata Satu (S1). 

 Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara 

untuk bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang 

tertera berikut ini. Kuesioner ini berisi tentang pembelian impulsif pada konsumen 

Lazada. 

 Bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara sangat berarti bagi kesuksesan peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian ini. Jawaban dan identitas responden akan terjamin 

kerahasiaannya. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudaradalam mengisi 

kuesioner ini saya ucapkan terimakasih. 

 

  

 

 

 

Citra J. Banjarnahor 

 

 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

Lampiran 1: Kuesioner Penelitian 
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IDENTITAS RESPONDEN * 

 

1. Jenis Kelamin  :  Laki-laki / Perempuan  

2. Usia   :     

 

 

        

 

3. Pendidikan Terakhir  : 

 

4. Pekerjaan   :       

 

    

 

 

5. Apakah Anda pernah mengunjungi situs (website) belanja online Lazada? 

a) Ya, Pernah 

b) Tidak Pernah 

6. Apakah Anda pernah berbelanja (membeli barang) di website Lazada? 

a) Ya, Pernah 

b) Tidak Pernah 

 

*Lingkari yang benar  

 

a) 17 – 20 tahun 

b) 21 – 24 tahun 

c) 25 – 28 tahun 

d) 29 – 32 tahun 

e) ≥ 33 tahun 

a) SD c)   SMA e)  S1 

b) SMP d)   Diploma 

a) Pelajar/Mahasiswa 

b) Karyawan Swasta 

c) Pegawai  Negeri  Sipil 

d) Wirausaha 

e) Lainnya, ............... 
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Petunjuk Pengisian :  

Dibawah ini terdapat pernyataan yang berhubungan dengan pengalaman Anda 

ketika berkunjung dan atau berbelanja di situs belanja online Lazada. Dimohon 

untuk membaca setiap pernyataan dengan hati-hati dan menjawab sesuai dengan 

pengalaman Anda karena tidak ada jawaban benar atau salah. Pernyataan-

pernyataan dibawah ini berkaitan dengan “Interaktivitas dan Vividness Website 

dalam Mendorong Keputusan Pembelian Impulsif melalui Pleasure (Studi pada 

Konsumen Lazada.Co.Id)”. Pastikan Anda telah menjawab semua pernyataan 

sebelum anda mengembalikan kuesioner ini. Berilah tanda centang (√) pada salah 

satu jawaban dari lima (5) pilihan yang anda anggap sesuai..  

Keterangan:  

(1) STS = Sangat Tidak Setuju 

(2) TS  = Tidak Setuju  

(3) N  = Netral 

(4) S  = Setuju 

(5) SS  = Sangat Setuju 

Contoh Pengisian : 

No. Pernyataan 

Skala Penilaian 

STS             

(1) 

TS               

(2) 

N                

(3) 

S                 

(4) 

SS               

(5) 

1 
Lazada adalah situs belanja online 

yang terkenal.         
√ 
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DAFTAR PERNYATAAN 

No. Pernyataan 

Skala Penilaian 

STS             

(1) 

TS               

(2) 

N                

(3) 

S                 

(4) 

SS               

(5) 

1 

Saya bisa menentukan sendiri setiap 

tahap dan langkah pada saat 

browsing, misalnya klik pada menu 

fashion untuk menemukan jenis 

item fashion tertentu yang saya 

inginkan           

2 

Saya bisa menentukan seluruh 

urutan kegiatan browsing untuk 

produk yang saya cari, misalnya 

untuk mencari flat shoes wanita, 

klik menu fashion-fashion wanita-

sepatu-flat shoes.  

           

3 

Saya bisa menggunakan menu lain 

pada website secara bebas, misalnya 

menggunakan fungsi pencarian 

(search).  

           

4 

Saya merasa memiliki kendali yang 

tinggi atas seluruh kegiatan 

browsing saya pada website lazada.  

           

5 

Ketika saya browsing di website 

lazada, saya bisa memilih dengan 

bebas apa yang ingin saya lihat.  

           

6 

Ketika saya browsing di website 

lazada, tindakan saya menentukan 

pengalaman yang akan saya 

dapatkan.  

           

7 

Tampilan dan desain website 

Lazada sangat berwarna. 

           

8 

Tampilan dan desain website 

Lazada sangat variatif.  

           

9 

Tampilan dan desain di website 

Lazada sangat jelas.  
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10 Tampilan dan desain di website 

Lazada terlihat nyata.  

 

11 

Tampilan dan desain website 

Lazada sangat memudahkan.  

           

12 

Tampilan, desain, dan isi website 

Lazada deskriptif.  

           

13 
Tampilan, desain dan isi website 

Lazada spesifik. 
          

 

14 

Saya merasa senang ketika 

browsing di website lazada.  

           

15 

Saya merasa puas browsing di 

website lazada.  

           

16 

Saya merasa tertarik dengan website 

lazada.  

           

17 

Saya mempunyai pengalaman 

membeli secara tiba-tiba ketika 

browsing di website lazada.  

           

18 

Saya tidak berniat untuk membeli 

produk tertentu di lazada sebelum 

saya melihatnya.  

           

19 

Ketika saya melihat suatu produk di 

website lazada, saya ingin 

membelinya walaupun pada 

awalnya itu tidak masuk dalam 

rencana saya.  

           

20 

Dorongan untuk membeli produk 

yang tidak saya rencanakan terasa 

kuat.  

           

 

“TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA ” 

 

 



 
 

117 
 

Lampiran 2 :  Hasil SPSS Uji Reliabilitas  

a. Hasil Uji Reliabilitas X1 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.740 6 

 

b. Hasil Uji Reliabilitas X2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.821 7 

 

c. Hasil Uji Reliabilitas Z 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.852 3 

 

d. Hasil Uji Reliabilitas Y 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.758 4 
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Lampiran 3 : Hasil SPSS Uji Validitas 

a. Uji Validitas X1 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

X1.1 19.86 4.808 .531 .688 

X1.2 19.92 4.842 .509 .694 

X1.3 19.78 4.860 .556 .683 

X1.4 20.22 4.759 .331 .763 

X1.5 19.88 4.874 .567 .681 

X1.6 20.14 5.071 .445 .712 

 

 

b. Uji Validitas X2 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

X2.1 22.88 11.076 .493 .808 

X2.2 22.82 10.998 .467 .813 

X2.3 22.82 10.210 .673 .778 

X2.4 23.18 9.866 .617 .788 

X2.5 22.96 11.170 .488 .809 

X2.6 22.95 10.795 .536 .801 

X2.7 23.01 10.232 .671 .779 

 

c. Uji Validitas Z 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Z1.1 7.38 1.450 .702 .819 

Z1.2 7.38 1.713 .737 .788 

Z1.3 7.40 1.515 .742 .773 
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d. Uji Validitas Y 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Y1.1 10.59 4.790 .539 .711 

Y1.2 10.36 6.071 .344 .799 

Y1.3 10.51 4.717 .663 .642 

Y1.4 10.69 4.337 .696 .616 
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a. Regresi X1 dan X2 terhadap Y 

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 X2, X1a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Y 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .466a .217 .201 2.558 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 176.214 2 88.107 13.469 .000a 

Residual 634.536 97 6.542   

Total 810.750 99    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.267 2.462  1.327 .188 

X1 .104 .122 .094 .852 .396 

X2 .309 .084 .405 3.669 .000 

a. Dependent Variable: Y 

Lampiran 4: Hasil SPSS Uji Regresi 
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b. Regresi X1 dan X2 terhadap Z 

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 X2, X1a . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Z 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .716a .513 .503 1.274 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 165.996 2 82.998 51.161 .000a 

Residual 157.364 97 1.622   

Total 323.360 99    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Z 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.689 1.226  -.562 .575 

X1 .251 .061 .358 4.111 .000 

X2 .215 .042 .446 5.126 .000 

a. Dependent Variable: Z 
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c. Regresi Z terhadap Y 

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Za . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: Y 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .507a .257 .249 2.479 

a. Predictors: (Constant), Z 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 208.412 1 208.412 33.909 .000a 

Residual 602.338 98 6.146   

Total 810.750 99    

a. Predictors: (Constant), Z 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.155 1.548  3.331 .001 

Z .803 .138 .507 5.823 .000 

a. Dependent Variable: Y 
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Halaman Depan Website Lazada.co.id 

 

 

 

 

 

Lampiran 5: Tampilan Desain Website Lazada.co.id
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Fungsi Pencarian (Search) Website Lazada.co.id 

 

 

Kategori Produk 1 (Floor 1) : Elektronik Rumah Tangga 

 

 

Kategori Produk 1 (Floor 2) : Kesehatan dan kecantikan 
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Kategori Produk 3 (Floor 3) : Peralatan Elektronik dan Kamera 

 

 

 

Kategori Produk 4 (Floor 4) : Fashion 
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Kategori Produk 5 (Floor 5) : Peralatan Rumah Tangga 

 

 

 

Kategori Produk 6 (Floor 6) : Jam Tangan dan Aksesoris 
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Kategori Produk 7 (Floor 7) : Handphone dan Tablet 

 

 

Kategori Produk 8 (Floor 8) : Bayi, Balita dan Mainan 
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 Kategori Produk 9 (Floor 9) : Olahraga dan Otomotif 

 

 

Kategori Produk 10 (Floor 10) : Tas, Koper dan Hobi 
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Kategori Produk 11 (Floor 11) : Makanan dan Minuman 

 

 

 

Kategori Produk 12 (Floor 12) : Komputer dan Laptop 
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Kategori Produk 13 (Floor 13) :Clearance Sale 

 

 

Beberapa menu yang terdapat pada website lazada 


