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ANALISIS KEPUASAN KONSUMEN DALAM MELAKUKAN 

PEMBELIAN PRODUK FASHION ONLINE PADA MEDIA SOSIAL 

(INSTAGRAM) 

ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengukur persepsi harga, kualitas layanan 

dan ketersediaan informasi terhadap kepuasan pelanggan pada Adorable Project 

2016.Metode yang di gunakan untuk pengambilan sampel adalah purposive 

sampling.Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden.Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini regresi linier berganda dengan menggunakan 

program SPSS. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah kuesioner. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi harga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen, sedangakan kualitas layanan dan ketesediaan 

informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Kata kunci : Adorable Project, Persepsi harga, Kualitas layanan, Ketersediaan 

informasi. 

ABSTRACT 

 

This study aims to measure the perception of price, quality of service and 

availability of information on customer satisfaction in Project Adorable 

2016.Metode in use for sampling.Jumlah purposive sampling is used as a sample 

of 100 responden.Analisis used in this study with a multiple linear regression 

SPSS.Teknik using data retrieval program that is used is the questionnaire.The 

results of this study indicate that the perception of prices no significant effect on 

customer satisfaction, while the quality of service and information ketesediaan 

significant effect on customer satisfaction. 

 

Keywords: Adorable Project, perception of price, quality of service, availability 

information. 
 

1. PENDAHULUAN 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh harga, 

kualitas produk, ketersediaan informasi dan pelayanan terhadap kepuasan 

pembelian yang dipersepsikan oleh konsumen Adorable Project. Penelitian 

ini merupakan penelitian yang berjenis deskriptif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan obyek-obyek yang berhubungan untuk pengambilan 

keputusan yang bersifat umum. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
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orang yang telah membeli barang pada Adorable Project tersebut dan 

sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang yang membeli produk 

fashion dari Adorable Project tersebut dengan teknik pengambilan 

sampling yaitu purposive sampling. Pengumpulan datanya dilakukan 

dengan menggunakan kuesioner.Penggunaan internet sebagai alat untuk 

berbisnis online, memudahkan penggunanya dalam memasarkan produk 

yang baik , normalnya dapat melihat secara langsung, mencobanya 

sebelum membeli, sekarang berubah hanya dengan melihat produk hanya 

dari gambar yang ditampilkan website atau media sosial . 

Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen merupakan bagian dari 

pengalaman konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 

Berdasarkan pengalaman yang diperolehnya, konsumen memiliki 

kecenderungan untuk membangun nilai-nilai tertentu. Nilai tersebut akan 

memberikan dampak bagi konsumen untuk melakukan perbandingan 

terhadap kompetitor dari produk atau jasa yang pernah dirasakannya. 

Pelayanan yang dapat memuaskan konsumen akan berdampak terjadinya 

pembelian berulang-ulang yang berarti akan terjadi peningkatan penjualan. 

Dengan pelayanan yang baik dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas 

konsumen serta membantu menjaga jarak dengan pesaing. Biasanya 

pelanggan menilai kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu produk 

dengan cara membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan 

dibandingkan dengan  harapannya. 

 

2. METODE PENELITIAN 

   2.1 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Solo dengan konsumen 

yang menggunakan produk Adorable Project 

2.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa 
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yang mejadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang 

sebagai sebuah semesta penelitian (Ferdinand, 2006). Populasi dalam 

penelitian ini adalah konsumen Adorable Project 

b. Sampel 

Sampel yang digunakan berjumlah 100 responden yang sudah 

pernah membeli dan menggunakan produk Adorable Project, 

penentu jumlah mengunakan purposive sampling yaitu sampel 

dipilih secara acak dengan tujuan berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman, hanya sebagian kecil yang di ikut sertakan dalam 

proses seleksi dan sampel dianggap mewakili populasi. 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan metode kuesioner. Kuesioner atau daftar pertanyaan 

adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan. Isi daftar pertanyaan berkenaan dengan fakta yang 

berhubungan dengan responden dan pendapat responden tentang 

variabel penelitian. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pertanyaan terbuka, misalnya menanyakan nama 

responden, tempat tinggal responden, usia responden.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian analisis kepuasan konsumen dalam 

melakukan pembelian produk fashion online pada media sosial (instagram) 

diketahui hasil uji asumsi klasik data berdistribusi normal, bebas 

multikolinieritas, bebas autokorelasi, dan bebas heterokedastisitas. 

a. Analisis Regresi Linier Berganda  

Berdasarkan pengujian hasil regresi linier berganda, maka diperoleh 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y= 14,529 - 0,110 X1 + 0,273 X2 + 0,105 X3 + e 

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa: 
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1. Nilai konstanta sebesar 14,529, artinya jika variabel harga 

(X1),kualitas Pelayanan (X2) dan ketersediaan informasi (X3) 

diasumsikan konstan atau sama dengan 0 (nol) maka kepuasan 

konsumen akan meningkat. 

2. Koefisien regresi dari harga sebesar -0,110, yang berarti apabila 

terjadi peningkatan harga, maka kepuasan konsumen akan menurun 

sebesar 0,110 dengan asumsi variabel lain konstan. 

3. Koefisien regresi dari kualitas pelayanan sebesar 0,273, yang berarti 

apabila terjadi peningkatan kualitas pelayanan, maka kepuasan 

konsumen akan meningkat sebesar 0,273 dengan asumsi variabel 

lain konstan. 

4. Koefisien regresi dari ketersediaan informasi sebesar 0,105, yang 

berarti apabila ketersediaan informasi senantiasa ada, maka kepuasan 

konsumen akan meningkat sebesar 0,105 dengan asumsi variabel 

lain konstan. 

b. Uji Koefisien Determinasi R
2 

 

Tabel 

Hasil Uji Determinasi R
2 

 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0.616
a
 0.379 0.360 1.128 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Nilai adjusted RSquare pada penelitian ini sebesar 0,360 

artinya 36% variabel kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh 

variableindependen(harga, kualitas pelayanandan ketersediaan 

informasi). Sedangkan sisanya sebesar 64% dijelaskan oleh faktor-

faktor yang lain yang tidak masuk dalam penelitian ini 

c. Pengujian Simultan (Uji F) 

Pengujian dengan menggunakan uji F dilakukan untuk 

mengetahui adanya pengaruh dari variabel independen terhadap 
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variabel dependen secara bersama-sama (simultan).Berikut ini 

disajikan hasil uji F pada penelitian ini. 

Tabel 

Hasil Uji F 

 

Model Sum of Squares df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 74.744 3 24.915 19.565 .000
a
 

Residual 122.246 96 1.273   

Total 196.990 99    

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Hasil perhitungan diperoleh nilai         = 19,565 dan        = 

3,0902 didukung sig = 0,000
. 

Dengan membandingkan nilai 

       >       dan sig < α (19,565 > 3,0902 dan = 0,000< 0,05), 

berarti secara keseluruhan variabel harga, kualitas pelayanan, 

ketersediaan informasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan 

konsumen.  

d. Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh tiap-tiap 

variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel di bawah 

menunjukkan hasil perhitungan yang diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 

Uji Hipotesis (Uji t) 

 

Variabel thitung p-value Keterangan 

Harga -2.689 0.008 H1 diterima 

Kualitas pelayanan 7.309 0.000 H2 diterima 

Ketersediaan Informasi 2.259 0.026 H3 diterima 

Sumber: Data Primer diolah, 2016. 

Berikut langkah-langkah perhitungan signifikansi secara 

parsial variabel independen terhadap variabel dependen sebagai 

berikut: 

a. Hasil perhitungan diperoleh nilai         = -2,689 dan        

= 1,985, didukung sig = 0,008. Dengan membandingkan 
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nilai        >       dan sig < α (2,689 > 1,985 dan 0.008 < 

0.05), maka H1 diterima, artinya harga berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

b. Hasil perhitungan diperoleh nilai         = 7,309 dan        

= 1,985, didukung sig = 0,000. Dengan membandingkan 

nilai        >       dan sig < α (7,309 > 1,985 dan 0.000 < 

0.05), maka H2 diterima, artinya kualitas pelayanan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

c. Hasil perhitungan diperoleh nilai         = 2,259 dan        

= 1,985, didukung sig = 0,026. Dengan membandingkan 

nilai        >       dan sig < α (2,259 > 1,985 dan 0.026 < 

0.05), maka H3 diterima, artinya ketersediaan informasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

4. PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan di 

atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari hasil uji asumsi klasik dapat diketahui bahwa data yang 

digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal, bebas 

dari gejala multikoliniearitas, dan tidak terjadi heterokedastisitas. 

Dengan begitu data yang digunakan dalam penelitian ini telah 

memenuhi syarat untuk dapat menggunakan model regresi linear 

berganda. 

2. Variabel harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

3.  Variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 
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4.  Variabel ketersediaan informasi berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. 

5.  Nilai adjusted RSquare pada penelitian ini sebesar 0,360 artinya 

36%variabel kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh 

variableindependen(harga, kualitas pelayanandan ketersediaan 

informasi). Sedangkan sisanya sebesar 64% dijelaskan oleh faktor-

faktor yang lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

6. Berdasarkan uji Anova atau F test diperoleh nilai F hitung sebesar 

19,565 dengan tingkat signifikansi 0,000. Ini menunjukkan 

bahwavariabel harga, kualitas pelayanan, ketersediaan informasi 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

b. Keterbatasan Penelitian 

1. Ruang lingkup penelitian cukup sempit hanya berdasarkan jawaban 

responden masyarakat di daerah Solo dan sekitarnya yang sudah 

pernah melakukan jual beli online pada Adorable Project. 

2. Selain variabel bebas yang masuk dalam penelitian ini masih 

banyak faktor lain yang bisa menjadi pertimbangan untuk 

penelitian lanjutan. 

3. Keterbatasan waktu penelitan yang hanya dilakukan dalam waktu 2 

minggu saja. 

c. Saran 

Adapun saran-saran yang bisa diberikan peneliti berkaitan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti selanjutnya agar mencari subjek penelitian dengan 

lingkup yang lebih luas dari berbagai daerah tidak hanya di Solo 

dan tidak hanya situs online shopAdorable Project. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memasukkan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kepuasan konsumen agar diperoleh 

gambaran yang lebih lengkap lagi sehingga diharapkan hasil 

penelitian yag akan datang lebih sempurna dari penelitian ini. 
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3. Dalam melakukan penelitian hendaknya menahbah waktu, supaya 

dapat melakukan analisis yang lebih jauh, dan menghasilkan hasil 

yang memiliki kontribusi beda dengan peneliti terdahulu. 
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