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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA DALAM 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBELIAN SECARA ONLINE (Studi 

Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta) 

 

Abstrak 

Analisis penelitian ini tentang menganalisis label, harga, kepercayaan konsumen 

terhadap keputusan pembelian online. Studi yang dilakukan pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.  Sampel 

yang terambil dalam studi tersebut sebanyak 120 responden yang pernah  

melakukan transaksi online. Metode analisis yang dipergunakan adalah analisis 

regresi linier berganda, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. 

Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan maka dapat dijelaskan bahwa label dan 

kepercayaan konsumen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian sedangkan harga berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

  

Kata kunci: label, harga, kepercayaan konsumen, keputusan pembelian 

 

Abstract 

The analysis of this research is about analyzing label, price, consumer's trust 

toward decision of online purchase. Study conducted on Student Faculty of 

Economics and Business University of Muhammadiyah Surakarta. Samples taken 

in the study as many as 120 respondents who had become an online transaction. 

The analysis method used is multiple linear regression analysis, validity test, 

reliability test, and classical assumption test. Based on the results of the analysis 

found it can be explained that the label and consumer confidence have a positive 

and significant influence on purchasing decisions while prices have a negative 

and significant effect on purchasing decisions. 

 

Keywords: labels, prices, consumer confidence, purchasing decisions 

 

1. PENDAHULUAN 

Dunia sedang melewati periode dengan perubahan yang cepat dan tak terduga. 

Hal ini sering disebut globalisasi, globalisasi didorong dan dikendalikan dengan 

teknologi, teknologi bergeser dari dunia mekanikal ke dunia digital seperti 

internet, telepon genggam, smartphone, media sosial yang mengakibatkan 

dampak mendalam dan membawa perubahan yang besar pada perusahaan, pasar, 

konsumen dan pemasaran saat ini (Kotler dkk, 2010). 

       Perkembangan dunia digital yang sangat pesat dan semakin modern 

mendorong berbagai macam perubahan sistem, baik secara langsung maupun 
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tidak langsung, contohnya sistem perdagangan, cara bertransaksi dan sistem 

pemasaran. Zaman dulu jika konsumen ingin membeli barang atau produk, 

konsumen harus bertemu dengan penjual produk tersebut, antara pembeli dan 

penjual haruslah bertatap muka sampe terjadinya kesepakatan antara pihak penjual 

dan pembeli atau disebut sebagai transaksi. Jangkauan antara pembeli dan penjual 

pun juga terbatas, tapi sekarang dengan seiringnya kemajuan zaman dan 

teknologi, khusus internet, semua keterbatasan jarak, waktu, dan biaya dapat 

teratasi dengan mudah. Meningkatnya perkembangan internet mengakibatkan 

terjadinya perubahan-perubahan yang mempengaruhi kehidupan mahasiswa, 

dimana mahasiswa tidak lagi berbelanja di toko offline namun juga ditoko online. 

Banyak juga toko-toko offline yang mempromosikan barangnya melalui toko 

online. Perubahan perilaku supplier atau kosumen menjadi salah satu pendorong 

perubahan dalam bidang strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan. 

         Konsumen saat ini dapat memilih untuk melakukan pembelian secara online 

atau offline. Tetapi ada juga konsumen yang melihat produk ditoko berbangunan 

fisik, namun melakukan pembelian secara online. Toko offline dianggap lebih 

nyata karena memiliki lokasi dan bangunan fisik yang dapat dikunjungi 

konsumen. Sedangkan toko online memiliki lokasi virtual yaitu sebuah ruang 

kerja yang berlokasi di dunia internet, dimana seorang individu dapat 

menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis 

profesional atau pribadi tanpa meliliki fisik atau lokasi usaha, dipisahkan jarak, 

dan interaksi dilakukan dengan alat perantara. Ada beberapa alasan mengapa 

semakin banyak orang berbelanja dan ber usaha di internet. Visa e-Commerce, 

monitor badan milik Visa, menemukan empat jawaban berikut: pertama sekitar 

80% responden menyatakan waktu berbelanja online lebih fleksibel. Kedua, 

sebanyak 79% responden mengatakan mereka mudah membandingkan harga 

sehingga bisa lebih berhemat, ketiga 78% responden untuk membanding-

bandingkan produk. Yang terakir 75% responden untuk mencari barang murah. 

Arwiedya (2011:3) 

         Menurut Kotler & Amstrong (2008:45) keuntungan bagi konsumen online 

antara lain memberikan kenyamanan. Pelanggan tidak perlu bergelut dengan lalu 
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lintas, tidak perlu mencari tempat parkir dan berbelanja dari toko ke toko. 

Konsumen dapat membandingkan merek atau label, memeriksa harga, dan 

memesan barang dagangan 24 jam sehari dari mana saja. Pembeli online 

menawarkan beberapa keunggulan tambahan. Jasa online komersial dan internet 

memberi konsumen akses ke informasi perbandingan yang melimpah. 

          Melihat gaya hidup mahasiswa sekarang mereka selalu up-to-date mengenai 

barang-barang teknologi. Contohnya saja mahasiswa tidak bisa lepas dari yang 

namanya gadged (alat-alat elektronik yang modern) menurut mereka barang-

barang berteknologi sudah mendarah daging dengan mereka. Belum lagi 

keseharian, dilihat dari tampilan dan dandanan mahasiswa sekarang yang slalu 

memperhatikan gaya berpakaiannya ketika bepergian dikampus. Tak jarang 

mahasiswa menyiapkan budget khusus untuk keperluan dalam berbelanja. Selain 

itu kaum wanita juga sering berbelanja diluar kebutuhan dan hanya mementingkan 

kepuasan semata, dengan mengeluarkan uang secara tidak logis. Mereka ingin 

selalu kelihatan beda dengan teman-teman lainnya dari cara mereka berpakaian, 

berdandan dan lain-lainnya. Mereka tidak lagi memperdulikan berapa banyak 

uang yang dikeluarkan untuk berbelanja. 

       Terbukti sekarang ini mahasiswa memiliki salah satu gaya hidup modern 

yaitu konsumerisme yang mengacu apa yang dimakan, apa yang dikenakan, 

dipertontonkan, apa yang dilakukan untuk menghabiskan waktu. Konsumerisme 

terjadi hanya untuk kesenangan sesaat, menjadi populer saat itu. Dan ketika 

dikemudian hari diri sudah tidak memenuhi kriteria populer, perasaan butuh untuk 

kembali memenuhi kriteria populer bisa muncul. Maka kebudayaan populer bisa 

jadi sangat dangkal. Orang menerapkannya tidak lagi berdasarkan kesadaran 

penuh hasil dari proses berfikir yang panjang. Namun hanya memenuhi hasrat 

yang timbul akibat propaganda media. 

       Konsumerisme demikian menunjukkan identitas diri yang dicirikan atau 

disimbolkan oleh atribut-atribut tertentu. Shopping secara tidak sadar membentuk 

impian dan kesadaran semua para konsumer dan akhirnya melahirkan pola-pola 

konsumerisme yang tidak akan ada habisnya. Akhirnya berbelanja juga dianggap 

sebagai sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas sosial dan suatu saat menjadi 
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kompetisi untuk diri sendiri (memutuskan membeli atau tidak) juga terlebih untuk 

kompetisi pada teman dan anggota masyarakat yang lain (sebagai simbol status, 

gengsi, dan image manusia modern dan tidak ketinggalan zaman).  

       Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian berbelanja secara online (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)”. 

 

2. METODE 

Populasi adalah kelompok atau golongan yang mempunyai karakteristik tertentu 

dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi aggota sampel 

(Umar, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang sudah 

melakukan pembelian secara online dan hanya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel adalah bagian kecil dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Penelitian ini teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposiv sampling. Purposive 

sampling. Ukuran sampel yang disarankan yang sesuai dengan penelitian ini 

antara lain 100-200 responden (Hair, et al, 2010). Kuesioner  diisi oleh Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji f 

Terlihat nilai yang dihasilkan t hitung 9,243 dan sig. 0,000. Dari nilai signifikansi 

0,000 lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak sehingga secara parsial variabel 

kepercayaan konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

3.2 Uji t 

Terlihat nilai yang dihasilkan F hitung 47.130 dan sig. 0,000. Dari nilai 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak sehingga secara parsial 

variabel label, harga, dan kepercayaan konsumen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian.  
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3.3 Analisis Regresi Berganda 

Tabel 1. Hasil Uji Regresi 

Variabel Koefisien ß t Sig. 

Konstanta 5,980   

Label (X1) 0,198 3,806 0,000 

Harga (X2) -0,163 -2,314 0,022 

Kepercayaan 

Konsumen (X3) 

0,501 9,243 0,000 

F  47,130  

Sig.  0,000  

R square  0,549  

Sumber: Data Olahan Primer, 2018 

Dilihat pada Tabel 1 secara keseluruhan hasil pembuktian maka dapat dibangun 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 5,980 + 0,198 X1 – 0,163 X2 + 0,501 X3 + e 

Persamaan yang mampu dibantuk dalam penelitian ini dapat dijelaskan 

pada masing-masing variabelnya adalah: 

Koefisien konstanta bernilai positif dapat dinyatakan bahwa ketika label, 

harga, dan kepercayaan tidak menjadi pertimbangan maka keputusan 

pembeliannya tetap meningkat. 

Koefisien X1 (Label) bernilai Positif dapat dinyatakan bahwa setiap label 

yang informasikan semakin rinci maka semakin tinggi pula keputusan 

pembeliannya. 

Koefisien X2 (Harga) bernilai negatif dapat dianyatakan bahwa harga yang 

ditawarkan semakin tinggi maka akan semakin membuat keputusan konsumen 

menurun. 

Koefisien X3 (Kepercayaan Konsumen) bernilai positif dapat dinyatakan 

bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dibangun maka akan semakin 

tinggi keputusan pembelian konsumen. 

3.4 Koefisien Determinasi (R
2
) 

       Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model persamaan regresi (independent variables) dalam menerangkan variasi 

variabel terikat. Nilai yang dihasilkan adalah sebesar 0,549 (54,9%) dapat 

dijelaskan bahwa kemampuan model variabel label, harga, dan kepercayaan 
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konsumen mampu menjelaskan variasi dari variabel keputusan pembelian sebesar 

54,9% dan sisanya 45,1% dipengaruhi variabel independen lainnya. 

 

4. PENUTUP 

Dari hasil penelitian yang didapat maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Variabel label memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Variabel harga memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian. Variabel kepercayaan konsumen memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Secara 

simultan Label, harga, dan kepercayaan konsumen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Model Label, harga, dan kepercayaan 

konsumen mampu menjelaskan variabel keputusan pembelian sebesar 54,9% 

selebihnya 45,1% di sumbang oleh variabel lain 
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