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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemudahan, harga, 

kualitas pelayanan dan keamanan terhadap keputusan pembelian produk melalui 

aplikasi shopee.id. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

metode kuantitatif. Responden dalam  penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi 

angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dimana pengambilan sampel menggunakan metode incidental sampling, 

dengan jumlah sampel sebesar 81 responden. Teknik analisis data menggunakan 

model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemudahan, 

harga, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

melalui aplikasi Shopee.id dengan nilai sig masing-masing sebesar 0,033; 0,000; 

dan 0,000. Sedangkan, keamanan tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk melalui aplikasi Shopee.id dengan nilai sig sebesar 0,087. 

 

Kata Kunci : kemudahan, harga, kualitas pelayanan, keamanan, keputusan 

pembelian produk. 

 

Abstrak 

This study aims to determine the effect of convenience, price, service 

quality and safety on product purchasing decisions through the shopee.id 

application. The method used in this study is a quantitative method. Respondents 

in this study were accounting students for the 2016 class of the Faculty of 

Economics and Business, University of Muhammadiyah Surakarta, where 

sampling used the incidental sampling method, with a total sample of 81 

respondents. Data analysis techniques used multiple linear regression models. The 

results of this study indicate that ease, price, and quality of service affect the 

product purchase decision through the Shopee.id application with each sig value 

of 0,033; 0,000; and 0,000. Meanwhile, security has no effect on product 
purchasing decisions through the shopee.id application with a sig value of 0,087.  

 

Keywords : ease, price, quality of service, security, decision on purchasing 

product. 

 

1. PENDAHULUAN 

Beberapa tahun belakangan ini teknologi jauh lebih canggih dan terus 

berkembang dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Perkembangan teknologi 

tersebut dapat dirasakan dalam berbagai bidang yaitu transportasi, komunitas 

elektronik bahkan di dunia maya. Hal ini membuat pengguna internet di Indonesia 
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semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Berdasarkan 

perhitungan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 

2017 mencapai 143,26 juta jiwa sedangkan tahun 2018 meningkat hingga 

mencapai 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% dari total populasi penduduk 

Indonesia. 

Meningkatnya jumlah pengguna internet menjadi peluang besar bagi para 

pengusaha untuk memasarkan produknya melalui internet atau berbasis online. 

Mudahnya akses internet baik melalui wifi atau ponsel berdampak pada 

perubahan perilaku konsumen, dari berbelanja secara langsung atau konvensional 

menjadi belanja secara online. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan 

terhadap pengguna internet di Singapura oleh Liao dan Cheung (2001) 

menunjukan semakin banyak orang menggunakan internet makan ia semakin 

senang melakukan pembelian melalui e-shop.  

Transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia mengalami 

peningkatan, menurut data eMarketer menunjukan bahwa transaksi e-commerce 

Indonesia mencapai Rp 25,1 Triliun pada 2014 dan akan naik menjadi Rp 69,8 

Trilin pada 2016, dengan kurs rupiah Rp 13.200 per dolar Amerika.  E-Commerce 

memiliki beberapa jenis salah satunya adalah Costumer to Customer (C2C), 

dimana konsumen tidak hanya dapat membeli produk saja di dalam e-commerce 

namun juga dengan mudah menjual produknya kepada konsumen lain. Sehingga 

bermunculan perusahaan yang membuat sebuah situs sebagai tempat pangsa pasar 

antara penjual dan pembeli dalam dunia digital disebut dengan istilah 

marketplace.  

Perkembangan web e-commerce di Indonesa juga semakin pesat ditandai 

dengan munculnya marketplace besar yang makin dikenal oleh seluruh lapisan 

masyarakat seperti Tokopedia.com , Shopee.ID, Buka Lapak, blibli, zalora, lazada 

dan lain-lain. Pengertian marketplace adalah wadah komunitas bisnis interaktif 

secara elektronik yang menyediakan pasar dimana perusahaan dapat ambil andil 

dalam B2B e-commerce dan atau kegiatan e-business lain (Bunn, Jensen, & 

Skovgaard). Marketplace menyediakan fasilitas secara cuma-cuma dan penjual 

tidak mengeluarkan banyak biaya dalam pembuatan website.  
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Shopee.ID merupakan salah satu marketplace yang memiliki potensi dan 

populer di Indonesia. Perusahaan yang identik dengan warna orange tersebut 

berhasil menduduki peringkat pertama di AppStore dan Playstore sepanjang 

periode Q4 2018  berdasarkan data yang dihimpun dari AppAnnie. Shopee.ID 

sangat memudahkan para konsumen untuk berbelanja karena dapat dilakukan 

kapan saja dan dimana saja. Namun, juga tidak sedikit konsumen yang mengalami 

masalah dalam pembelian produk.  

Tingginya tingkat persaingan baik untuk barang yang serupa maupun barang 

yang berbeda menyebabkan konsumen bertindak secara selektif dalam melakukan 

keputusan pembelian. Kondisi inilah menuntut produsen dapat mengikuti 

keinginan dan kebutuhan pembeli yang semakin kompleks. Harga merupakan 

tolak ukur utama dalam mendorong konsumen tertarik untuk membeli barang 

yang ditawarkan. Biasanya konsumen, memilih harga yang murah dengan kualitas 

yang baik. Penjual juga harus memberikan kualitas pelayanan yang terbaik, agar 

mendorong konsumen untuk melakukan pembelian barang yang ditawarkan.   

Proses pembayaran melalui Shopee.ID tidak dilakukan secara konvensional, 

melainkan menggunakan metode pembayaran diantaranya kartu kredit, transfer 

bank, pihak ketiga dan sistem Cash on delivery (COD). Fitur Garansi Shopee, 

yaitu suatu perlindungan dari Shopee untuk konsumen dengan cara menahan dana 

konsumen. Apabila konsumen mengkonfirmasi bahwa barang sudah diterima 

dengan baik maka dana tersebut akan diteruskan kepada penjual. Belanja melalui 

Shopee.ID diminati berbagai kalangan seperti halnya pada kalangan mahasiswa/i, 

mereka memilih Shopee.ID karema mengandalkan gratis biaya pengiriman, 

memiliki kategori yang lengkap dan menjamin bahwa barang yang diterima dalam 

keadaan baik. 

Berdasarkan fenomena diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH KEMUDAHAN, HARGA, KUALITAS PELAYANAN, DAN 

KEAMANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MELALUI 

APLIKASI SHOPEE.ID (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Angkatan 

2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta)” 
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2. METODE  

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kuantitatif, dimana menurut 

Sugiyono (2012: 14) penelitian kuantitatif  adalah metode penelitian yang 

berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti  sampel dan populasi 

penelitian. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang digunakan 

berupa pembagian kuesioner kepada Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2016 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan 

metode pengukuran menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini 

adalah Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebanyak 412 orang. Teknik pengumpulan 

data menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel teknik adalah 

incidental sampling dengan rumus slovin, diperoleh hasil 81 responden dan diolah 

menggunakan alat uji SPSS. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini analisis linear berganda 

yaitu untuk mengetahui pengaruh kemudahan, harga, kualitas pelayanan dan 

keamanan terhadap keputusan pembelian produk melalui aplikasi shopee.id. 

Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Y = a + β1Km + β2Hg+ β3KP + β3Kmn + e ................................................ (1) 

Keterangan : 

Y  = Keputusan Pembelian Produk melalui E-commerce 

α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

𝑋1 = Kemudahan 

𝑋2 = Harga 

𝑋3 = Kualitas Pelayanan 

𝑋4 = Keamanan 

ε = Error of Estimation 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2016 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel 

ditentukan dengan rumus slovin memperoleh sampel 81 responden dengan tingkat 

pengembalian 100% pada Tabel I.1 : 
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Tabel I.1 

Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Responden ( Mahasiswa ) 

Jumlah Kuesioner yang disebar 

Jumlah Kuesioner yang tidak kembali 

Data siap olah 

81 

0 

81 

Jumlah 81 

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2020 

3.1 Hasil Karakteristik Responden 

Karakteristik responden penelitian ini menjelaskan gambaran mengenai 

identitas responden, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, frekuensi belanja, 

nominal belanja dan media elektronik yang digunakan:  

Tabel I.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Presentase (%) 

19-21 tahun 68 83,95% 

22-24 tahun 13 16,05% 

Jumlah 81 100,00% 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS, 2020 

Tabel I.2 menunjukan bahwa usia responden yang melakukan pembelian 

produk melalui aplikasi Shoppe.ID adalah usia 19-21 tahun sebanyak 68 

responden atau 83,95% sedangkan usia 22-24 tahun sebanyak 13 responden atau 

16,05%. Hal ini menunjukan bahwa manyoritas responden berusia 19-21 tahun 

(83,95%). 

Tabel I.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

Laki – laki  15 18,52% 

Perempuan 66 81,48% 

Jumlah 81 100,00% 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS, 2020 

Tabel I.3 menunjukan jenis kelamin responden yang melakukan pembelian 

produk melalui aplikasi Shoppe.ID adalah laki – laki sebanyak 15 responden atau 

18,52% sedangkan perempuan sebanyak 66 responden atau 81,48%. Hal ini 

menunjukan bahwa manyoritas responden berjenis kelamin perempuan sebesar 

81,48%. 
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Tabel I.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Frekuensi Belanja 

Frekuensi Belanja Frekuensi Presentase (%) 

< 3 x  

3 – 5 x 

> 5 x 

42 

27 

12 

51,85% 

33,34% 

14,81% 

Jumlah 81 100,00% 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS, 2020 

Tabel I.4 menunjukan frekuensi belanja responden yang melakukan 

pembelian produk melalui aplikasi Shoppe.ID kurang dari 3 kali sebanyak 42 

responden atau 51,85%, sementara pembelian 3 sampai 5 kali sebanyak 27 

responden atau 33,34% dan lebih dari 5 kali sebanyak 12 responden atau 14,81 

Tabel I.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Nominal Belanja 

Nominal Belanja Frekuensi Presentase (%) 

< Rp 50.000 2 2,47% 

Rp 50.000  – Rp 100.000 34 41,97% 

Rp 100.001 – Rp 200.000 32 39,51% 

Rp 200.001 – Rp 300.000 10 12,35% 

> Rp 300.000 3 3,70% 

Jumlah 81 100,00% 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS, 2020 

Tabel I.5 menunjukan manyoritas responden yaitu sebanyak 34 orang 

(41,97%) melakukan pembelian produk sebanyak Rp 50.000 – Rp 100.000 dalam 

sekali pembelanjaan melalui aplikasi Shopee.ID.  

Tabel I.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Media Elektronik 

Media Belanja Frekuensi Presentase (%) 

PC ( Personal Computer) / Laptop  0 0 

Smart Phone 81 100,00% 

Tablet 0 0 

Jumlah 81 100,00% 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS, 2020 

Tabel I.6 menunjukan media elektronik yang digunakan oleh  responden 

untuk melakukan pembelian produk melalui aplikasi Shoppe.ID dengan 

menggunakan media Smart Phone.  
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3.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Hasil penelitian Uji Statistik Deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel I.7 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Keterangan N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Kemudahan 81 18 30 26,16 2,736 

Harga 81 13 30 24,42 2,836 

Kualitas 

Pelayanan 

81 19 40 31,20 3,926 

Keamanan 81 16 30 23,96 2,685 

Keputusan 

Pembelian Produk 

81 8 20 16,44 2,151 

Valid N (listwise) 81     

Berdasarkan Tabel I.7 dapat disimpulkan hasil uji statistik deskriptif menunjukan 

bahwa : 

1. Kemudahan 

Variabel kemudahan terdiri dari 6 pertanyaan, setiap butir pertanyaan 

mempunyai skor tertinggi 5 dan terendah 1. Hasil keseluruhan jawaban responden 

diperoleh nilai minimum sebesar 18, nilai maksimum sebesar 30, nilai mean 

sebesar 26,16 dan standar deviasi sebesar 2,736. Nilai rata rata yang lebih tinggi 

dari standar deviasi menunjukan bahwa secara umum karakteristik personal 

responden memiliki persepsi terhadap kemudahan penggunaan aplikasi Shopee.ID 

yang tinggi. 

 

2. Harga 

Variabel harga terdiri dari 6 pertanyaan, setiap butir pertanyaan mempunyai 

skor tertinggi 5 dan terendah 1. Hasil keseluruhan jawaban responden diperoleh 

nilai minimum sebesar 13, nilai maksimum sebesar 30, nilai mean sebesar 24,42 

dan standar deviasi sebesar 2,836. Nilai rata rata yang lebih tinggi dari standar 

deviasi menunjukan bahwa secara umum karakteristik personal responden 

memiliki persepsi terhadap harga yang tinggi. 
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3. Kualitas Pelayanan 

Variabel kualitas pelayanan terdiri dari 8 pertanyaan, setiap butir pertanyaan 

mempunyai skor tertinggi 5 dan terendah 1. Hasil keseluruhan jawaban responden 

diperoleh nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 40, nilai mean 

sebesar 31,20 dan standar deviasi sebesar 3,926. Nilai rata rata yang lebih tinggi 

dari standar deviasi menunjukan bahwa secara umum karakteristik personal 

responden memiliki persepsi terhadap kualitas pelayanan yang tinggi.  

 

4. Keamanan 

Variabel keamanan terdiri dari 6 pertanyaan, setiap butir pertanyaan 

mempunyai skor tertinggi 5 dan terendah 1. Hasil keseluruhan jawaban responden 

diperoleh nilai minimum sebesar 16, nilai maksimum sebesar 30, nilai mean 

sebesar 23,96 dan standar deviasi sebesar 2,685. Nilai rata rata yang lebih tinggi 

dari standar deviasi menunjukan bahwa secara umum karakteristik personal 

responden memiliki persepsi terhadap keamanan yang tinggi. 

 

5. Keputusan Pembelian 

Variabel keputusan pembelian terdiri dari 4 pertanyaan, setiap butir 

pertanyaan mempunyai skor tertinggi 5 dan terendah 1. Hasil keseluruhan 

jawaban responden diperoleh nilai minimum sebesar 8, nilai maksimum sebesar 

20, nilai mean sebesar 16,44 dan standar deviasi sebesar 2,151. Nilai rata rata 

yang lebih tinggi dari standar deviasi menunjukan bahwa secara umum 

karakteristik personal responden memiliki persepsi terhadap keputusan pembelian 

produk melalui aplikasi Shopee.ID yang tinggi. 

 

3.3 Hasil Pengujian Kualitas Data 

3.3.1 Hasil Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

pertanyaan kuisioner. Suatu pertanyaan kuisioner yang valid apabila r-hitung > r-

tabel (0,2185). Uji Validitas dalam kuesioner ini dilakukan dengan mengambil 

sampel sebanyak 81 responden. Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji validitas, 
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variabel yang digunakan yaitu kemudahan (Km), harga (Hg), kualitas pelayanan 

(Kp) dan keamanan (Kmn) : 

Tabel I.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Rhitung Rtabel Keterangan 

Kemudahan  

(Km) 

Km1 0,657 0,2185 Valid 

Km2 0,719 0,2185 Valid 

Km3 0,794 0,2185 Valid 

Km4 0,757 0,2185 Valid 

Km5 

Km6 

0,648 

0,686 

0,2185 

0,2185 

Valid 

Valid 

Harga  

(Hg) 

Hg1 0,562 0,2185 Valid 

Hg2 0,714 0,2185 Valid 

 Hg3 0,557 0,2185 Valid 

Hg4 0,626 0,2185 Valid 

Hg5 0,689 0,2185 Valid 

 Hg6 0,693 0,2185 Valid 

Kualitas 

Pelayanan (KP) 

KP1 0,692 0,2185 Valid 

KP2 0,655 0,2185 Valid 

KP3 0,719 0,2185 Valid 

KP4 0,712 0,2185 Valid 

KP5 0,645 0,2185 Valid 

KP6 0,820 0,2185 Valid 

KP7 0,798 0,2185 Valid 

KP8 0,693 0,2185 Valid 

Keamanan 

(Kmn) 

Kmn1 0,643 0,2185 Valid 

Kmn2 0,656 0,2185 Valid 

Kmn3 0,810 0,2185 Valid 

Kmn4 0,750 0,2185 Valid 

Kmn5 0,771 0,2185 Valid 

Kmn6 0,567 0,2185 Valid 

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2020 

Hasil uji validitas terhadap variabel penelitian pada tabel di atas 

menunjukkan koefisien korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (item 

total corelation) semua pernyataan memiliki rhitung > rtabel, maka dapat dikatakan 

bahwa semua pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

 

3.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 
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handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu 

ke waktu. berikut hasil uji reliabilitas : 

Tabel I.9 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

Variabel Instrumen Cronbach Alpha Keterangan 

Kemudahan 6 0,801 Reliabel 
Harga 6 0,704 Reliabel 

Kualitas Pelayanan 8 0,863 Reliabel 
Keamanan 6 0,791 Reliabel 

Keputusan Pembelian Produk 4 0,781 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS, 2020 

Hasil Uji Reliabilitas Tabel I.9 menunjukan instrumen penelitian yaitu 

kuesioner kemudahan, harga, kualitas pelayanan, keamanan, dan keputusan 

pembelian produk dinyatakan reliabel, terbukti dengan masing-masing nilai x 

cronbach alpha >0,6. Hasil uji reliabilitas di atas menunjukan insrumen tersebut 

memiliki kehandalan untuk memperoleh data penelitian 

 

3.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

3.4.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, bila asumsi ini 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Imam 

Ghozali (2011:160). 

Tabel I.10 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 81 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,36061435 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,063 

Positive ,063 

Negative -,046 

Kolmogorov-Smirnov Z ,063 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c.d 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS, 2020 
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Berdasarkan Tabel I.10 dapat dilihat hasil uji K-S yang menunjukkan nilai 

probabilitas sebesar 0.200 > nilai signifikansi 0.05. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa sebaran data penelitian terdistribusi normal. 

 

3.4.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen 

Tabel I.11 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Kemudahan 0,579 1,726 Bebas Multikolinieritas 

Harga 0,551 1,815 Bebas Multikolinieritas 

Kualitas Pelayanan 0,436 2,296 Bebas Multikolinieritas 

Keamanan 0,525 1,903 Bebas Multikolinieritas 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS, 2020 

Berdasarkan Tabel I.11 diatas terlihat bahwa nilai tolerance lebih dari 0.10 

dan nilai VIF lebih dari 1 dan kurang dari 10 untuk setiap variabel. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terjadi 

multikolinearitas.  

 

3.4.3 Hasil Uji Heterosdastisitas 

Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. 

Tabel I.12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig Keterangan 

Kemudahan 0,427 Tidak terjadi heterokedastisitas 

Harga 0,959 Tidak terjadi heterokedastisitas 

Kualitas Pelayanan 0,957 Tidak terjadi heterokedastisitas 

Keamanan 0,495 Tidak terjadi heterokedastisitas 

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS, 2020 

Berdasarkan Tabel I.12 menunjukkan bahwa probabilitas (sig) dalam tiap 

model regresi yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 atau 5% 
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sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam 

semua model regresi penelitian ini. 

 

3.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

3.5.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk menguji variabel kemudahan (Km), harga 

(Hg), kualitas pelayanan (KP), dan keamanan (Kmn) terhadap keputusan 

pembelian produk melalui aplikasi Shopee.ID. Berikut hasil uji regresi liniear 

berganda : 

Tabel I.13 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Thitung Sig Keterangan 

(Constant) 1,982 1,135 0,260  

Kemudahan 

Harga 

-,163 

0,304 

-2,173 

4,104 

0,033 

0,000 

H1 Diterima 

H2 Diterima 

Kualitas Pelayanan 0,256 4,242 0,000 H3 Diterima 

Keamanan 0,139 1,732 0,087 H4 Ditolak 

R
2 

 = 0,600 F hitung =28,467  

AdjustedR
2 

=  0,579 Sig = 0,000  

     Sumber : Data primer diolah dengan SPSS, 2020 

Dari hasil analisis regresi linier berganda dapat diperoleh persamaan sebagai 

berikut : 

KPP = 1,982 - 0,163 KM + 0,304HG + 0,256 KP + 0,139KMN + ε ............ (2) 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat di 

interpretasikan sebagai berikut :  

a. Nilai konstanta sebesar 1,982 menunjukan jika variabel independen dianggap 

konstan, maka keputusan pembelian produk sebesar 1,982 satuan. 

b. Nilai koefisien regresi variabel kemudahan menunjukan nilai negatif sebesar 

0,163 yang berarti jika variabel kemudahan meningkat satu satuan, maka 

keputusan pembelian produk akan menurun sebesar 0,163 satuan dengan 

variabel lainnya dianggap konstan. 
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c. Nilai koefisien regresi variabel harga menunjukan nilai positif sebesar 0,304, 

yang berarti jika variabel harga meningkat satu satuan, maka keputusan 

pembelian produk akan meningkat sebesar 0,304 satuan dengan variabel 

lainnya dianggap konstan. 

d. Nilai koefisien regresi variabel kualitas pelayanan menunjukan nilai positif 

sebesar 0,256 yang berarti jika variabel kualitas pelayanan meningkat satu 

satuan, maka keputusan pembelian produk akan meningkat sebesar 0,256 

satuan dengan variabel lainnya dianggap konstan. 

e. Nilai koefisien regresi variabel keamanan menunjukan nilai positif sebesar 

0,139 yang berarti bahwa jika variabel keamanan meningkat satu satuan, 

maka keputusan pembelian produk akan meningkat sebesar 0,139 satuan 

dengan variabel lainnya dianggap konstan. 

 

3.5.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien Determinasi (R
2
) digunakan untuk menguji goodness-fit dari 

model regresi (Ghozali,2011:177). Hasil perhitungan untuk nilai adjusted R
2
 

dengan bantuan program spss, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka 

koefisien determinasi atau adjusted R
2
 sebesar 0,579. Hal ini berarti bahwa 

57,90% variasi variabel kepuasan pelanggan dijelaskan oleh variabel kemudahan, 

harga, kualitas pelanggan, dan keamanan. Sementara sisanya 42,10% diterangkan 

oleh faktor lain yang tidak masuk dalam observasi penelitian ini. Maka dapat 

disimpulkan bahwa, dari hasil uji tersebut menunjukan bahwa model penelitian 

goodness-fit. 

 

3.5.3 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya untuk menunjukkan semua variabel yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama dengan variabel 

dependen. Uji F ini digunakan untuk menguji kelayakan atau tidak. Model 

dikatakan layak apabila nilai signifikansi kurang dari 0.05. 
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Tabel I.14 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 221,898 4 55,475 28,467 ,000

b
 

Residual 148,102 76 1,949   

 Total 370,000 80    

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel I.14 hasil pengujian uji simultan F memiliki nilai 

signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari 0.05 berarti bahwa model regresi penelitian 

ini layak atau fit (googness of fit). 

 

3.5.4 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh masing-masing variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Hasil uji t : 

Tabel I.15 

Hasil Uji t 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1,982 1,746  1,135 ,260   

KMTOT -,163 ,075 -,270 -2,173 ,033 ,576 1,726 

HGTOT ,304 ,074 ,401 4,104 ,000 ,551 1,815 

KPTOT 

KMNTOT 

,256 

,139 

,060 

,080 
,173 

4,242 

1,732 

,000 

0,087 

,436 

,525 

2,296 

1,903 

Sumber :dara primer yang diolah,2020 

Berdasarkan hasil pengujian uji t Tabel I.15 menunjukkan bahwa : 

1) Hasil statistik uji t untuk variabel kemudahan diperoleh nilai thitung -2,173 < 

Ttabel 1,99167 dengan nilai sig sebesar 0,033 < 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya bahwa variabel kemudahan 

(KM) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk (KPP).  

2) Hasil statistik uji t untuk variabel harga diperoleh nilai thitung 4.104 > Ttabel 

1,99167 dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa H2 diterima yang artinya bahwa variabel harga (HG) 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk (KPP).  
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3) Hasil statistik uji t untuk variabel kualitas pelayanan diperoleh nilai Thitung 

4,242> Ttabel 1,99167 dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang artinya bahwa variabel kualitas 

pelayanan (KP) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

(KPP).  

4) Hasil statistik uji t untuk variabel keamanan diperoleh nilai Thitung 1,732 < 

Ttabel 1,99167 dengan nilai sig sebesar 0,087 > 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa H4 ditolak yang artinya bahwa variabel keamanan 

(KMN) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 

(KPP). 

 

3.6 Pembahasan 

Pengaruh Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Produk melalui 

Aplikasi Shoppe.ID 

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kemudahan diperoleh Thitung > 

Ttabelsebesar -2,173> 1,99167 dengan nilai signifikasi sebesar 0,033 < 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya bahwa 

variabel kemudahan (KM) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk (KPP). Hal ini dikarenakan, pada saat pertama kali pembeli melakukan 

transaksi secara online, pembeli awam yang gagap teknologi akankesulitan untuk 

melakukan transaksi ini. Beberapa pembeli ingin melakukan pembelian tetapi 

tidak memahami bagaimana cara bertransaksi secara online. Sehingga, mereka 

akan menganggap aplikasi ini susah untuk digunakan. Mereka akan mencari 

informasi bagaimana cara melakukan transaksi menggunakan aplikasi tersebut 

dan akan mencoba melakukannya. Namun, dikarenakan update software dengan 

tujuan untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pembelian dengan 

menyediakan beberapa fitur baru yang dilakukan secara terus menerus oleh pihak 

shope.id maka pelanggan awam akan cenderung mulai malas menggunakannya. 

Meskipun aplikasi ini didesain semakin mudah digunakan tapi dengan 

peningkatan fitur-fitur yang semakin banyak akan membuat aplikasi tersebut lebih 

rumit daripada saat pertama kali digunakan. Hal ini akan membuat mereka malas 
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untuk mempelajari ulang hal ini pada saat mereka akan melakukan pembelian dan 

hal ini membuat mereka cenderung tidak ingin melakukan transaksi secara online. 

Dapat disimpulkan bahwa, menurut pihak shopee.id dengan ditambahkannya 

beberapa fitur-fitur aplikasi akan membuat pelanggan lebih mudah 

menggunakannya, namun untuk sebagian orang yang terlalu malas untuk 

mempelajari sesuatu yang baru menjadikan aplikasi baru tersebut susah untuk 

digunakan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah 

(2018) dan Ayuningtyas (2018). 

 

Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk  melalui Aplikasi 

Shoppe.ID 

Hasil statistik uji t untuk variabel harga diperoleh nilai thitung 4.104 > Ttabel 1,99167 

dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  

H2 diterima yang artinya bahwa variabel harga (HG) berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk (KPP). Hal ini disebabkan karena harga 

merupakan faktor utama dalam melakukan pembelian suatu produk. Konsumen 

akan cenderung membandingkan produk yang sama dengan harga mana yang 

lebih terjangkau. Konsumen akan memilih untuk membeli produk yang sama 

dengan harga yang lebih murah daripadi harga yang jauh mahal, hal ini karena 

barang tersebut lebih ekonomis. Oleh karena itu, penjual online berlomba-lomba 

memasang harga yang rendah dan selalu mengadakan promo untuk menarik hati 

pelanggan untuk melakukan pembelian. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Syahrial (2015), Fathudin (2015), serta Lubis dan 

Hidayat (2017). 

 

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian Produk 

melalui Aplikasi Shoppe.ID 

Hasil Penelitian uji t untuk variabel kualitas pelayanan diperoleh nilai Thitung 

4,242> Ttabel 1,99167 dengan nilai sig sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang artinya bahwa variabel kualitas 

pelayanan (KP) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk 
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(KPP). Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Tjiptono 

(2010:259) kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen, serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen. 

Aplikasi Shopee.ID saat ini telah menyediakan platform mobile social commerce 

yang dapat dilihat dari fitur Social Sharing, Live Chat dan hashtag. Fitur live chat 

yang disediakan oleh pihak shopee menjadikannya berbeda dengan perusahaan e-

commerce lainnya. Melalui fitur Live Chat ini, pembeli dapat langsung 

berkomunikasi dengan pihak penjual terkait produk barang yang dibeli tanpa perlu 

menyimpan nomer telepon penjual terlebih dahulu. Selain itu Shopee memberikan 

fitur sosial mencakup fungsi hashtag, yang dapat memberikan pelayanan terbaik 

terkait tren barang atau produk yang sedang populer. Informasi dan deskripsi 

produk yang ditawarkan cukup memberikan gambaran produk sehingga 

memudahkan konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Dan juga, 

Keputusan untuk membeli merupakan bagian dari proses yang dipengaruhi oleh 

adanya pengaruh kualitas layanan yang diberikan oleh penjual, seperti : 

keramahan, kepercayaan, tanggapan yang baik dan cepat, serta jaminan 

ketersediaan dan kesesuaian barang. Dapat disimpulkan bahwa, konsumen tidak 

hanya sekedar membutuhkan produk yang berkualitas tetapi juga menikmati 

kenyamanan layanan, karena kualitas layanan yang baik akan memberikan 

dorongan kepada konsumen untuk melakukan pembelian secara berulang. 

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yugi Setyarko 

(2016 

 

Pengaruh Keamanan terhadap Keputusan Pembelian Produk 

melaluiAplikasi Shoppe.ID 

Hasil Penelitian uji t untuk variabel keamanan diperoleh nilai Thitung 1,732 < Ttabel 

1,99167 dengan nilai sig sebesar 0,087 > 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa H4 ditolak yang artinya bahwa variabel keamanan (KMN) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk (KPP). Hal ini 

dikarenakan tingkat keamanan akun pelanggan shopee.id sudah cukup baik 

sehingga pelanggan tidak merasa khawatir saat pertama kali regristasi pada 
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aplikasi shopee.id. Saat konsumen pertama kali regristrsi akunnya kepada 

shopee.id maka shopee.id secara otomatis akan memberikan verifikasi via-email 

kepada konsumen tersebut. Pihak shopee.id akan menjamin dan menjaga 

kerahasiaan akun pelanggan tersebut. Sehingga, pelanggan tidak perlu lagi 

memikirkan adanya kebocoran informasi pribadinya kepada pihak ketiga. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan apapun yang diberikan oleh 

Shopee.ID tidak akan mempengaruhi keputusan pembelian produk karena 

konsumen sudah percaya terhadap sistem keamanan yang diberikan. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2018). 

 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat disimpukan 

menjadi beberapa poin : 

1) Variabel kemudahan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

melalui aplikasi Shopee.ID. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan Hidayah (2018) dan Ayuningtyas (2018).  

2) Variabel harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk melalui 

aplikasi Shopee.ID. Hasil penelitian ini konsisten dengan Syahrial (2015), 

Fathudin (2015), serta Lubis dan Hidayat (2017). 

3) Variabel kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk melalui aplikasi Shopee.ID. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

Yugi Setyarko (2016) dan Anis Pusposari (2017). 

4) Variabel keamanan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

melalui aplikasi Shopee.ID. Hasil penelitian ini konsisten dengan Isnain Putra 

Baskara dan Guruh Taufik Hariyadi (2014). 

5) Hasil perhitungan nilai adjusted R
2
 dalam analisis regresi berganda diperoleh 

angka koefisien determinasi atau adjusted R
2
 sebesar 0,579. Hal ini berarti 

bahwa 57,90% variasi variabel kepuasan pelanggan dijelaskan oleh variabel 

kemudahan, harga, kualitas pelanggan, dan keamanan. Sementara sisanya 

42,10% diterangkan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam observasi 
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penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa, dari hasil uji tersebut 

menunjukan bahwa model penelitian goodness-fit. 

 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Berikut adalah keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini : 

1) Penelitian ini hanya menggunakan responden mahasiswa akuntansi 

angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS, sehingga tidak dapat 

memperoleh tingkat generalisasi yang lebih baik. 

2) Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel meliputi kemudahan, 

harga, kualitas pelayanan, dan keamanan, dimana masih terdapat variabel 

lain yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam melakukan 

pembeliaan shopee.id. 

3) Penelitian ini hanya mencakup satu Universitas, sehingga perlu adanya 

pengembangan penelitian yang memiliki cakupan yang lebih luas dengan 

mengambil sampel yang lebih besar.  

 

4.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini maka 

dapat ditemukan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk 

penelitian lanjutan, yaitu : 

1) Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel yang digunakan 

agar memperoleh hasil yang dapat digeneralisasikan. 

2) Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah responden penelitian 

sehingga dapat diperoleh tingkat generalisasi yang lebih baik lagi. 

3) Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain 

yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk seperti citra merek, 

promosi, kepercayaan, kualitas informasi, persepsi resiko dan lain 

sebagainya, sehingga diperoleh faktor-faktor yang lebih signifikan dalam 

mempengaruhi pembelian produk.  
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