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PENGARUH GAYA HIDUP DAN KEMUDAHAN MENGGUNAKAN 

APLIKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PENGGUNA 

APLIKASI SHOPEE DI TAMBAKROMO PATI 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh gaya hidup 

terhadap keputusan pembelian, kemudahan penggunaan aplikasi terhadap 

keputusan pembelian. Penelitan ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Populasi 

penelitian ini adalah konsumen pengguna aplikasi Shopee di Kecamatan 

Tambakromo Pati sebanyak 180, sampel sebanyak 123 orang menggunakan 

teknik Cluster random sampling. Data diperoleh melalui angket dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, 

uji t, SR, dan SE. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y: 

22,573 + 0,336 X1 + 0,244 X2. Persamaan menunjukkan bahwa keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh gaya hidup dan kemudahan penggunaan aplikasi. 

Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Ada pengaruh gaya hidup terhadap 

keputusan pembelian online. 2) Ada pengaruh kemudahan penggunaan aplikasi 

terhadap keputusan pembelian online. 3) Ada pengaruh gaya hidup dan 

kemudahan penggunaan aplikasi terhadap keputusan pembelian online. 4) R
2
 

sebesar 0,236 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh gaya hidup dan kemudahan 

penggunaan aplikasi terhadap keputusan pembelian online adalah sebesar 23,6% 

sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain. 5) Hasil perhitungan SR gaya hidup 

sebesar 71% dan kemudahan penggunaan aplikasi sebesar 29%.  

Kata Kunci: Gaya Hidup, Kemudahan Penggunaan Aplikasi, dan Keputusan 

Pembelian 

Abstract  

Purpose of this study is to describe the influence of lifestyle on purchasing 

decisions, ease of use of applications on purchasing decisions. This research is a 

type of quantitative research. The population of this research is consumers who 

use the Shopee application in Tambakromo Pati District as many as 180, a sample 

of 123 people using cluster random sampling technique. Data were obtained 

through questionnaires and documentation. The data analysis technique used is 

multiple linear regression analysis, F test, t test, SR, and SE. The results of the 

regression analysis obtained the regression line equation: Y: 22.573 + 0.336 X1 + 

0.244 X2. The equation shows that purchasing decisions are influenced by lifestyle 

and ease of use of the application. The conclusions drawn are: 1) There is an 

influence of lifestyle on purchasing decisions. 2) There is an effect of ease of use 

of the application on purchasing decision. 3) There is an influence of lifestyle and 

ease of use of the application on purchasing decisions. 4) R
2
 of 0.236 indicates 

that the influence of lifestyle and ease of use of the application to the purchasing 

decision is at 23.6% while the rest influenced by other variables. 5) The results of 

the calculation of the SR lifestyle are 71% and the ease of use of the application is 

29%. 

Keywords: Lifestyle, Ease of Use of Applications, and Purchase Decisions 



 
 

2 
 

1. PENDAHULAN 

Dewasa ini peran internet semakin penting dalam kehidupan ekonomi, politik 

dan sosial di dunia. Internet telah bergerak menjadi kebutuhan pokok bagi 

setiap orang. Menurut data dari APJII (2020) (Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia) jumlah pengguna internet pada tahun 2019 sampai tahun 

2020 mencapai 196,71 juta jiwa atau sekitar 73,7% dari total 266,91 juta jiwa 

penduduk Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan 

gaya hidup masyarakat, salah satu kegiatan yang dipengaruhi perkembangan 

teknologi adalah berbelanja dari yang dahulu dilakukan secara konvensional 

menjadi belanja online (e-commerce). 

Perkembangan situs jual beli online atau e-commerce di Indonesia 

semakin pesat dan cepat dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, Pemerintah 

mengeluarkan Perpers No. 74 tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem 

Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau SPNBE, PERPRES (2017). 

Menurut Harmayani et al (2020:5) e- commerce merupakan suatu bentuk 

kegiatan penjualan barang atau jasa melalui internet. Berdasarkan data survei 

dari Badan Pusat Statistik (2019) menjelaskan bahwa industri e- commerce di 

Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebanyak 13.485 dengan pendapatan yang 

diperoleh sebesar 17,21 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 24,82 juta 

transaksi online. Pembelian secara online dipandang lebih efektif dan efisien 

oleh konsumen.  

Menurut Harahap & Amanah (2018) belanja online merupakan sebuah 

transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara yaitu berupa situs–situs 

jual beli online yang menyediakan barang atau jasa yang diperjual belikan. 

Keputusan konsumen untuk melakukan pembelian online bergantung pada 

tingkat kebutuhan para konsumen. Keputusan pembelian online merupakan 

sikap yang dimiliki seseorang dalam membeli dan menggunakan suatu produk 

seperti barang atau jasa untuk memberikan kepuasan pada dirinya serta 

bersedia menanggung resiko yang timbul pada produk yang dibeli secara 

online. Keputusan konsumen dalam berbelanja online dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya yaitu kondisi lingkungan sekitarnya. Kondisi 
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lingkungan sekitar mempengaruhi gaya hidup seseorang dalam berperilaku di 

lingkungannya. Faktor lainnya adalah kemudahan, konsumen akan 

menggunakan aplikasi jual beli apabila mudah digunakan.  

Di Indonesia ada banyak bisnis e–commerce yang berkembang salah 

satunya yaitu Shopee. Shopee merupakan suatu perusahaan e–commerce yang 

menerapkan bentuk customer to customer yaitu suatu aktivitas jual beli barang 

atau jasa yang menyediakan marketplace bagi konsumen untuk melakukan 

transaksi jual beli secara online. Shopee memberikan beberapa fitur yang 

memudahkan para pengguna untuk mencari segala informasi toko dan produk. 

Perubahan gaya hidup yang semakin modern membuat konsumen memilih 

untuk melakukan kegiatan yang lebih cepat, mudah dan efisien. Gaya hidup 

merupakan pola hidup seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang melukiskan 

keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungannya, salah satu 

perubahan gaya hidup modern adalah berbelanja secara online. Hasil penelitian 

Tian et al (2019) menjelaskan bahwa belanja online telah menjadi pilihan gaya 

hidup yang luar biasa karena biaya manajemen yang lebih rendah untuk 

penjual dan harga yang lebih murah untuk pembeli. Penelitian yang dilakukan 

oleh Wardoyo & Andini, (2017) menghasilkan data bahwa gaya hidup 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian online. Gaya hidup mempunyai 

pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek atas proses keputusan pembelian 

konsumen. Gaya hidup yang semakin modern akan berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian online. 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan konsumen dalam 

pembelian barang secara online melalui aplikasi jual beli online. Salah satu 

faktor terpenting adalah kemudahan dalam menggunakan aplikasi, penjual dan 

calon konsumen akan melakukan pertukaran informasi secara online. Menurut 

Boussaa & Mukherji (2018) kemudahan penggunaan merupakan penentu 

konsumen menggunakan sebuah aplikasi belanja online. Berdasarkan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prathama (2019) menjelaskan bahwa 

kemudahan menggunakan aplikasi berpengaruh positif terhadap keputusan 

pembelian online. Menurut Koththagoda et al (2018) kemudahan penggunaan 
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didefinisikan sejauh mana konsumen percaya bahwa menggunakan sistem 

tertentu akan bebas dari usaha. Kemudahan aplikasi yang diberikan oleh 

Shopee sangat beragam mulai dari kemudahan mencari informasi dan 

kemudahan navigasi. Kemudahan mencari informasi yaitu berupa fitur detail 

produk, ulasan dan penilaian tentang kualitas produk maupun toko, sehingga 

memudahkan konsumen dalam pencarian produk yang akan dibeli. Kemudahan 

navigasi yang diberikan Shopee berupa petunjuk yang jelas sehingga 

memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan barang secara online. 

Kemudahan penggunaan aplikasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen dalam pembelian secara online melalui aplikasi jual beli dalam hal 

ini adalah aplikasi Shopee. Menurut Nurrahmanto (2015) menyatakan bahwa 

sebuah sistem yang dinilai mudah digunakan secara otomatis akan 

mempengaruhi perilaku seseorang untuk menggunakannya. 

Tambakromo merupakan salah satu kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Pati Jawa Tengah. Saat ini masyarakat Tambakromo sudah 

memanfaatkan aplikas Shopee untuk berbelanja barang yang mereka butuhkan 

karena dianggap lebih menghemat waktu. Rata–rata yang berbelanja secara 

online dilakukan oleh anak muda hingga orang dewasa. Namun, tidak semua 

masyarakat Tambakromo melakukan pembelian barang secara online, orang 

yang lebih tua lebih memilih berbelanja secara offline di toko. Persentase 

penduduk yang berbelanja secara online sebesar 21% dari total 50.050 

penduduk di Kecamatan Tambakromo dilansir dari website resmi Provinsi 

Jawa Tengah  (2019). Kegiatan belanja online dilakukan melalui aplikasi 

Whattsapp, Instagram, Facebook, Shopee, Tokopedia, dan  Lazada. 

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, perubahan gaya hidup 

seseorang atau konsumen dan kemudahan menggunakan aplikasi yang 

diberikan oleh Shopee dapat mempengaruhi keputusan sesorang melakukan 

pembelian secara online. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh Gaya Hidup dan Kemudahan 

Menggunakan Aplikasi Terhadap Keputusan Pembelian Pengguna Aplikasi 

Shopee di Tambakromo Pati. 



 
 

5 
 

Penelitian ini merumuskan pernyataan sebagai berikut: 1) Adakah 

pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian online pengguna aplikasi 

Shopee di Tambakromo Pati? 2) Adakah pengaruh kemudahan menggunakan 

aplikasi terhadap keputusan pembelian online pengguna aplikasi Shopee di 

Tambakromo Pati? 3) Adakah pengaruh gaya hidup dan kemudahan 

menggunakan aplikasi secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian 

online pengguna aplikasi Shopee di Tambakromo Pati? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan pengaruh gaya 

hidup terhadap keputusan pembelian online pengguna aplikasi Shopee di 

Tambakromo Pati, (2) mendeskripsikan pengaruh kemudahan menggunakan 

aplikasi terhadap keputusan pembelian online pengguna aplikasi Shopee di 

Tambakromo Pati, (3) mendeskripsikan pengaruh gaya hidup dan kemudahan 

menggunakan aplikasi secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian 

online pengguna aplikasi Shopee di Tambakromo Pati. 

 

2. METODE 

Jenis dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu metode untuk menguji teori–

teori tertentu dengan cara meneliti antar variabel. Desain yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan survey, sesuai dengan pendapat 

Harsono, (2019:50) mengatakan bahwa desain survey merupakan desain 

penelitian kuantitatif dimana tidak semua anggota populasi diteliti, atau hanya 

sebagian anggota populasi yang dipilih untuk mewakili populasi, atau dijadikan 

anggota sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen pengguna 

aplikasi Shopee di Kecamatan Tambakromo Pati yang kurang lebih berjumlah 

180 orang dan diambil 123 orang sebagai sampel sesuai dengan ketentuan tabel 

Krijcie dan Morgan.  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster 

random sampling. Menurut Harsono (2019:54) teknik cluster random sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel secara acak berdasarkan area, dimana 

anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. 

Instrumen pengumpulan data terdiri dari kisi-kisi angket dan penyusunan 
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angket yang sebelumnya telah diuji coba pada 23 konsumen dan dianalisis 

untuk uji coba validitas. Diketahui bahwa kuesioner dengan 33 pernyataan 

dinyatakan valid memiliki r hitung ≥ r tabel dan memiliki taraf signifikansi < 

0,05 dan uji reliabilitas kuesioner dapat dikatakan reliabel jika nilai 

Crobanch’s Alpha lebih dari atau sama dengan 0,6. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji prasyarat analisis terdiri dari uji 

normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas, serta 

uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linier berganda, uji simultan (uji 

F), uji parsial (uji t), Koefisien Determinasi (R
2
), Sumbangan Relatif (SR), dan 

Sumbangan Efektif (SE). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel yaitu variabel bebas gaya 

hidup (X1), kemudahan menggunakan aplikasi (X2), dan variabel terikat 

Keputusan Pembelian Online (Y). Pengujian pengaruh dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan sampel sebanyak 23 konsumen pengguna 

aplikasi Shopee. 

Tabel 1. Hasil Otput SPSS Deskripsi Data Variabel 

Statistics 

 Keputusan 

Pembelian 

Online 

Gaya Hidup Kemudahan 

Penggunaan 

Aplikasi 

N Valid 123 123 123 

Missing 0 0 0 

Mean 47,24 47,08 36,32 

Std. Error of Mean ,380 ,416 ,292 

Median 47,00 48,00 36,00 

Mode 48 48 36 

Std. Deviation 4,214 4,612 3,235 

Variance 17,755 21,272 10,464 

Skewness -,175 -,154 ,834 

Std. Error of 

Skewness 

,218 ,218 ,218 

Kurtosis ,399 -,482 1,220 

Std. Error of Kurtosis ,433 ,433 ,433 

Range 23 22 16 
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Minimum 35 36 29 

Maximum 58 58 45 

Sum 5810 5791 4467 

 

Berikut adalah hasil pengolahan data tersebut. 

3.1.1 Deskripsi Data Keputusan Pembelian Online (Y) 

Data variabel keputusan pembelian online diperoleh dari hasil penyebaran 

angket yang terdiri dari 12 item pernyataan dengan jumlah responden 123 

orang. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh skor tertinggi sebesar 58, 

skor terendah sebesar 35, nilai mean sebesar 47,24, median sebesar 47,00, 

modus sebesar 48, dan Standar Deviasi (SD) sebesar 4,214. Untuk 

mempermudah memahami statistik deskriptif tersebut dapat dibuat 

histogram sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1. Histogram Data Keputusan Pembelian Online 

3.1.2 Deskripsi Data Gaya Hidup (X1) 

Data variabel gaya hidup diperoleh dari hasil penyebaran angket yang terdiri 

dari 12 item pernyataan dengan jumlah responden 123 orang. Berdasarkan 

pengolahan data, diperoleh skor tertinggi sebesar 58, skor terendah sebesar 

36, nilai mean sebesar 47,08, median sebesar 48,00, modus sebesar 48, dan 

Standar Deviasi (SD) sebesar 4,612. Untuk mempermudah memahami 

statistik deskriptif tersebut dapat dibuat histogram sebagai berikut: 
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Gambar 2. Histogram Data Gaya Hidup 

3.1.3 Deskripsi Data Kemudahan Penggunaan Aplikasi (X2) 

Data variabel kemudahan penggunaan aplikasi diperoleh dari hasil 

penyebaran angket yang terdiri dari 9 item pernyataan dengan jumlah 

responden 123 orang/ berdasarkan pengolahan data, diperoleh skor tertinggi 

sebesar 45, skor terendah sebesar 29, nilai mean sebesar 36,32, median 

sebesar 46,00, modus sebesar 36, dan Standar Deviasi (SD) sebesar 3,235. 

Untuk mempermudah memahami statistik deskriptif tersebut dapat dibuat 

histogram sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Histogram Data Kemudahan Penggunaan Aplikasi 
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 Hasil uji prasyarat analisis dilakukan dengan program SPSS 25.0 

pertama adalah uji normalitas yang dilakukan dengan sampel yang 

berjumlah 123 orang. Uji normalitas dilaksanakan untuk mengetahui apakah 

data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas data dalam penelitian ini menggunakan kolmogrof-Smirnov. 

Kriteria dari uji normalitas adalah data terdistribusi normal apabila nilai 

probabilitas signifikansi > 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas one kolmogrof-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 123 

Test Statistic ,062 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh signifikansi residual atau 

Unstandardized Predicted Value sebesar 0,200 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas (gaya hidup dan kemudahan 

penggunaan) dan variabel terikat (keputusan pembelian online) atau nilai 

residual terdistribusi normal. 

Uji prasyarat analisis kedua adalah uji linearitas. Uji linearitas 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas terhadap variabel terikat 

memiliki hubungan yang linear atau tidak. Hubungan dikatakan linear 

apabila Fhitung < Ftabel atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil uji 

liniearitas dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Lineaitas 

Keterangan Sig. Tingkat 

Kesalahan 

Kesimpulan 

Gaya Hidup terhadap 

Keputusan Pembelian Online 

0,963 0,05 Linier 

Kemudahan Penggunaan 

Aplikasi terhadap Keputusan 

Pembelian Online 

0,866 0,05 Linier 

  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

untuk masing–masing variabel yang diukur menunjukkan angka lebih dari 
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0,05 yaitu gaya hidup terhadap keputusan pembelian online sebesar 0,963 

dan kemudahan penggunaan aplikasi terhadap keputusan pembelian online 

sebesar 0,866, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel 

bebas dengan variabel terikat adalah linier. 

Uji prasyarat analisis ketiga dalam penelitian ini adalah uji 

multikolinieritas. Uji multikoliniearitas merupakan uji yang digunakan 

untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang signifikan antar variabel 

bebas dan variabel terikat. Kriteria uji multikoliniearitas apabila nilai 

tolerance value > 0,10 atau nilai VIF > 10, maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Namun apabila nilai tolerance value < 0,10 atau VIF < 10, 

maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas disajikan pada 

tabel sebagai berikut. 

Tabel 4. Rangkuman Hasil Uji Multikolinearitas 

Keterangan Tolerance VIF Kesimpulan 

Gaya Hidup  0,773 1,294 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Kemudahan Penggunaan  0,773 1,294 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa seluruh variabel bebas 

memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 0,773 dan nilai 

VIF kurang dari 10 yaitu sebesar 1,294. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa pada variabel bebas di atas tidak terjadi multikolinearitas. 

Uji prasyarat analisis keempat dalam penelitian ini adalah uji 

heterokedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variance. Uji 

heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji glesjer. Uji glesjer merupakan 

uji untuk meregresi dari nilai absolut residual terhadap variabel independen. 

Jika nilai signifikansi variabel independen < 0,05 maka terjadi 

heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai signifikansi variabel independen > 

0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian 

heterokedastisitas diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 5. Rangkuman Hasil Uji Heterokedastisitas 

Keterangan Tolerance Kesimpulan 

Gaya Hidup  0,471 Tidak terjadi heterokedastisitas 

Kemudahan Penggunaan  0,376 Tidak terjadi heterokedastisitas 

 

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi gaya hidup dan 

kemudahan penggunaan aplikasi terhadap variabel RES_2 adalah 0,471 dan 

0,375 dimana keduanya lebih dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. 

Selanjutnya yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

hipotesis. Uji hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Hasil dari pengolahan analisis regresi linier berganda dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut.  

Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien Regresi thitung Sig. 

Konstanta 22,573 5,348 0,000 

Gaya Hidup  0,336 4,045 0,000 

Kemudahan Penggunaan 

Aplikasi 

0,244 2,064 0,041 

Fhitung 18,496   

R
2
 0,236   

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa secara persial dan 

simultan gaya hidup dan kemudahan penggunaan aplikasi berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian online. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

koefisien regresi masing–masing variabel bebas memiliki nilai yang positif. 

Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari tabel di atas adalah 

Y: 22,573 + 0,336 X1 + 0,244 X2. 

Setelah dilakukan analisis regresi linier berganda, hipotesis dapat di 

uji-F dan uji-t. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

yaitu gaya hidup (X1) dan kemudahan menggunakan aplikasi (X2) terhadap 

variabel terikat keputusan pembelian online (Y) secara bersama–sama. Hasil 

uji-F menunjukkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel  yaitu 18,496 > 3,07 dan nilai 

signifikansi lebih kecil yaitu 0,05 < 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H0 
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ditolak atau H1 diterima, artinya ada pengaruh gaya hidup (X1) dan 

kemudahan menggunakan aplikasi (X2) secara bersama–sama terhadap 

keputusan pembelian online (Y). Uji hipotesis selanjutnya yaitu uji-t yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh masing–masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Uji-t untuk variabel gaya hidup diperoleh nilai 

thitung > ttabel, yaitu 4,045 > 1,980 dan nilai signifikansi lebih kecil yaitu 0,000 

< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak atau H1 diterima, artinya ada 

pengaruh gaya hidup (X1) terhadap keputusan pembelian online (Y). Uji-t 

untuk variabel kemudahan penggunaan aplikasi diperoleh nilai thitung > ttabel, 

yaitu 2,064 > 1,980 dan nilai signifikansi lebih kecil yaitu 0,041 < 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa H0 ditolak atau H1 diterima, artinya ada pengaruh 

kemudahan menggunakan aplikasi (X2) terhadap keputusan pembelian 

online (Y). 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

presentase variabel bebas (gaya hidup dan kemudahan penggunaan aplikasi) 

terhadap variabel terikat (keputusan pembelian online). Hasil pengujian 

regresi ganda pada tabel hasil analisis diperoleh nilai koefisien determinasi 

sebesar 0,236 atau setara dengan 23,6%. Hal ini menunjukkan pengaruh 

variabel bebas (gaya hidup dan kemudahan penggunaan aplikasi) terhadap 

variabel terikat (keputusan pembelian online) sebesar 23,6%, sedangkan 

76,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil perhitungan 

juga menunjukkan bahwa gaya hidup memberikan Sumbangan Relatif (SR) 

sebesar 71% dan Sumbangan Efektif (SE) sebesar 16,8%. Sedangkan 

variabel kemudahan penggunaan aplikasi memberikan Sumbangan Relatif 

(SR) sebesar 29% dan Sumbangan Efektif (SE) sebesar 6,8%. Berdasarkan 

besarnya sumbangan relatif dan sumbangan efektif terlihat bahwa variabel 

gaya hidup memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap keputusan 

pembelian online dibandingkan variabel kemudahan penggunaan aplikasi. 

3.2 Pembahasan 

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa secara simultan maupun 

persial gaya hidup dan kemudahan penggunaan aplikasi berpengaruh 
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signifikan terhadap keputusan pembelian online. Nilai koefisien regresi 

menunjukkan bahwa masing–masing variabel bebas memiliki nilai positif 

seperti terlihat pada persamaan berikut Y: 22,573 + 0,336 X1 + 0,244 X2. 

Hasil analisis data diperoleh nilai Koefisien Determinasi (R
2
) sebesar 0,236 

yang mengartikan bahwa gaya hidup dan kemudahan penggunaan aplikasi 

berpengaruh signifikan sebesar 23,6% sedangkan sisanya 76,4% di 

pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Hasil uji hipotesis yang pertama diketahui bahwa koefisien regresi 

dari variabel gaya hidup (X1) adalah sebesar 0,336 atau bernilai postif. Uji-t 

variabel gaya hidup menunjukkan nilai thitung > ttabel, yaitu 4,045 > 1,980 dan 

nilai signifikansi lebih kecil yaitu 0,000 < 0,05 dengan sumbangan relatif 

sebesar 71% dan sumbangan efektif sebesar 16,8%. Hal ini dapat dikatan 

bahwa gaya hidup (X1) berpengaruh terhadap keputusan pembelian online 

(Y).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Wardoyo & Andini (2017) menghasilkan data bahwa gaya hidup 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian online. Berarti semakin tinggi 

dan modern tingkat gaya hidup seseorang maka akan merubah selera, 

perilaku, dan kebiasaan konsumen, salah satu perubahan gaya hidup yang 

dapat dilihat adalah berbelanja secara online. Ketika terdapat peningkatan 

pada gaya hidup konsumen maka akan semakin meningkatkan keputusan 

pembelian secara online. Hasil penerimaan hipotesis pertama tersebut sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Sunarto (2009:93) dalam Ependi 

(2019) gaya hidup merupakan bagaimana seseorang hidup, bagaimana 

mereka mengalokasikan waktunya, dan bagaimana mereka membelanjakan 

uangnya. Keputusan konsumen dalam berbelanja secara online dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya menghemat waktu serta biaya manajemen 

yang lebih rendah. 

Hasil uji hipotesis yang pertama diketahui bahwa koefisien regresi 

dari variabel lemudahan menggunakan aplikasi (X2) adalah sebesar 0,244 

atau bernilai postif. Selanjutnya uji-t  variabel kemudahan penggunaan 
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aplikasi diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,064 > 1,980 dan nilai signifikansi 

lebih kecil yaitu 0,041 < 0,05 dengan sumbangan relatif sebesar 29% dan 

sumbangan efektif sebesar 6,8%. Hal ini dapat dikatakan bahwa kemudahan 

menggunakan aplikasi (X2) berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

online (Y). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Prathama (2019), menjelaskan bahwa kemudahan menggunakan aplikasi 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online. Hal ini berarti 

bahwa apabila aplikasi jual beli yang digunakan semakin mudah dalam 

pengoperasiannya, maka keputusan pembelian secara online akan semakin 

meningkat. Hasil penerimaan hipotesis kedua tersebut sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh Jogiyanto (2007:129) bahwa kemudahan 

penggunaan teknologi atau aplikasi adalah suatu tingkatan dimana 

seseorang percaya bahwa aplikasi dapat dengan mudah dipelajari, mudah 

dipahami, simple, dan mudah pengoperasiaannya. Apabila aplikasi mudah 

digunakan dan dioperasikan maka konsumen akan cenderung menggunakan 

aplikasi jual beli tersebut untuk melakukan pembelian barang secara online. 

Selanjutnya uji F menunujukkan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 18,496 > 

3,07 dan nilai signifikansi lebih kecil yaitu 0,05 < 0,000. Hal ini berarti 

variabel gaya hidup dan variabel kemudahan penggunaan aplikasi secara 

bersama–sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pembelian online pada konsumen pengguna aplikasi Shopee. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rubiati & 

Heriyana (2020) yang mengemukakan bahwa gaya hidup dan kemudahan 

penggunaan aplikasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian online. Hal 

ini menunjukkan bahwa gaya hidup dan kemudahan penggunaan aplikasi 

meningkatkan minat konsumen dalam berbelanja online. Gaya hidup yang 

praktis menuntut seseorang untuk melakukan kegiatan yang praktis pula 

seperti membeli barang secara online. Keputusan untuk membeli barang 

secara online didukung dengan kemudahan penggunaan aplikasi yang 

mudah digunakan. 
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4. PENUTUP 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Hipotesis 

pertama menyatakan bahwa ada pengaruh gaya hidup terhadap keputusan 

pembelian online yang telah terbukti kebenarannya. (2) Hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh kemudahan penggunaan aplikasi terhadap 

keputusan pembelian online yang telah terbukti kebenarannya. (3) Hipotesis 

ketiga menyatakan bahwa ada pengaruh gaya hidup dan kemudahan 

penggunaan aplikasi terhadap keputusan pembelian online yang telah terbukti 

kebenarannya.  

Dalam melaksanakan penelitian mengenai pengaruh gaya hidup dan 

kemudahan penggunaan aplikasi terhadap keputusan pembelian online bagi 

konsumen pengguna aplikasi Shopee terdapat beberapa keterbatasan. Beberapa 

keterbatasan tersebut antara lain : pertama, penelitian ini mengalami kesulitan 

karena terhalang oleh pandemi COVID-19, dimana pada saat pemberian 

kuesioner kepada responden harus tetap menjaga protokol kesehatan, kedua, 

enelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan kuesioner 

dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga terdapat kemungkinan 

jawaban dari responden tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya 

dikarenakan kondisi masing–masing responden. 

Beberapa saran bagi peneliti selanjutnya adalah diharapkan hasil 

penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis serta menambah 

atau meneliti variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian online. 
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