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4.      HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Karakteristik Responden 

Responden dipilih dari konsumen yang pernah melalukan pembelian 

Sansevieria secara online melalui media sosial Facebook. Karakteristik responden 

konsumen Sansevieria yang diteliti meliputi usia, tingkat pendidikan, kelompok 

acuan, dan tingkat pendapatan. 

4.1.1 Usia 

Dapat dilihat dari Tabel 4.1, mayoritas responden konsumen yang 

membeli Sansevieria berusia antara 31-35 tahun yakni 12 orang dari total 33 

responden. Lalu jumlah responden yang berusia >41 tahun ada 11 orang dan yang 

berusia 36-40 tahun ada 6 orang. Selanjutnya responden berusia 26-30 tahun ada 3 

orang, dan usia 21-25 tahun yakni 1 orang. 

Tabel 4.1 Distribusi Sampel Konsumen Berdasarkan Usia 

Usia (tahun) Jumlah Persentase (%) 

21 – 25 1 3,03 

26 – 30 3 9,09 

31 – 35 12 36,36 

36 – 40 6 18,19 

>41 11 33,33 

Total 33 100 

Rata-rata usia 37 tahun 

 Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

4.1.2 Tingkat Pendidikan 

 Dari Tabel 4.2 dapat dilihat, Tingkat Pendidikan pada tingkat S1  paling 

banyak, terdapat 19 responden dengan persentase 57,58%, dan selanjutnya diikuti 

dengan Tingkat Pendidikan pada tingkat SMA dengan 8 responden, dengan 

Tingkat Pendidikan pada tingkat D3 dengan 3 responden, dengan Tingkat 

Pendidikan pada tingkat SD/SMP dengan 2 responden, dengan Tingkat 

Pendidikan pada tingkat S2 dengan 1 responden. 

 

 

 



19 

 

Tabel 4.2 Distribusi Sampel Konsumen Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Kategori Jumlah Persentase (%) 

SD / SMP 2 6,06 

SMA 8 24,25 

D3 3 9,09 

S1 19 57,58 

S2 1 3,03 

Total 33 100 

Rata-rata S1 

 Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

4.1.3 Kelompok Acuan 

 Dari Tabel 4.3 dapat dilihat mayoritas responden pada Kelompok Acuan 

ini adalah Teman, dengan jumlah 21 responden dengan persentase 63,64%, dan 

ikuti kategori Penjual Sansevieria dimedia sosial FaceBook dengan 8 responden, 

kategori Keluarga/Saudara dengan 3 responden, kategori Tetangga dengan 1 

responden. 

Tabel 4.3 Distribusi Sampel Konsumen Berdasarkan Kelompok Acuan 

Kategori Jumlah Persentase (%) 

Keluarga/Saudara 3 9,09 

Teman 21 63,64 

Tetangga 1 3,03 

Penjual Sansevieria dimedia sosial Fb 8 24,25 

Total 33 100 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

4.1.4 Tingkat Pendapatan 

 Dari Tabel 4.4 dari hasil yang saya teliti pada variabel tingkat Pendapatan 

yang paling banyak adalah berpendapatan >Rp. 2.250.000,00 dengan 22 orang 

dari 33 responden (66,67%) dan diikuti dengan berpendapatan Rp. 1.500.000,00 - 

2.250.000,00 dengan 6 responden, pendapatan  Rp. 750.000,00 - Rp. 1.500.000,00 

dengan 3 responden, berpendapatan  Rp. 750.000,00 dengan 2 responden. 
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Tabel 4.4 Distribusi Sampel Konsumen Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

Pendapatan (Rp/bulan) Jumlah Persentase (%) 

< Rp. 750.000.00 2 6,06 

Rp. 750.000.00 - Rp. 1.500.000.00 3 9,09 

Rp. 1.500.000.00 – Rp. 2.250.000.00 6 18,19 

> Rp. 2.250.000.00 22 66,67 

Total 33 100 

Rata-rata >Rp. 2.250.000.00 

 Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

4.2 Karakteristik Produk dan Keputusan Pembelian 

 Karakteristik produk Sansevieria yang diteliti meliputi harga, produk, 

belanja online, dan kepercayaan. 

4.2.1 Harga 

 Dari Tabel 4.5 dapat dilihat, pada pertanyaan pertama dan kedua yang 

mempunyai nilai rata-rata yang paling tinggi yaitu 3,667, selanjutnya pertanyaan 

keempat mendapat nilai rata-rata 3,606. dan selanjutnya pertanyaan yang 

mempunyai paling sedikit ketiga mendapatkan nilai rata-rata 2,818. 

Tabel 4.5 Distribusi Sampel Konsumen Berdasarkan Harga 

Harga STS TS N S SS Rata-rata 

Membeli Sansevieria melalui facebook 

harganya lebih terjangkau 

1 2 9 16 5 3,667 

Harga Sansevieria di facebook dapat bersaing 

dengan harga Sansevieria ditempat penjual 

langsung 

1 3 5 21 3 3,667 

Membeli Sansevieria ditempat penjualan 

langsung harganya lebih mahal 

1 14 9 8 1 2,818 

Anda mendapat potongan harga saat membeli 

Sansevieria dalam jumlah banyak melalui  

facebook 

0 6 5 18 4 3,606 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

4.2.2 Produk 

Dari tabel 4.6 dapat dilihat, pada pertanyaan kedua yang mempunyai nilai 

rata-rata yang paling tinggi yaitu 4, selanjutnya pertanyaan keempat mendapat 

nilai rata-rata 3,242, selanjutnya pada pertanyaan ketiga mendapat nilai rata-rata 

2,727 dan selanjutnya pertanyaan pertama mendapatkan nilai rata-rata 2,424. 
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Tabel 4.6 Distribusi Sampel Konsumen Berdasarkan Produk 

Produk STS TS N S SS Rata-rata 

Membeli Sansevieria melalui facebook 
kualitasnya lebih bagus dari pada membeli 

langsung di tempat penjual 

3 19 7 2 2 2,424 

Sansevieria di facebook lebih bervariasi 

jenisnya 

0 4 1 19 9 4,000 

Membeli Sansevieria dalam skala besar 

menurut anda lebih baik bertransaksi melalui 

facebook 

1 14 12 5 1 2,727 

Membeli Sansevieria melalui facebook 

karena tampilannya lebih menarik 

2 6 10 12 3 3,242 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

4.2.3 Belanja Online 

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat, pada pertanyaan pertama dan keempat yang 

mempunyai nilai rata-rata yang paling tinggi yaitu 3,848, selanjutnya pertanyaan 

ketiga mendapat nilai rata-rata 3,818, selanjutnya pada pertanyaan kedua 

mendapat nilai rata-rata 3,458. 

Tabel 4.7 Distribusi Sampel Konsumen Berdasarkan Belanja Online 

Belanja Online STS TS N S SS Rata-rata 

Mudah mencari dan memilih barang  0 5 5 13 10 3,848 

Mudah dalam bertransaksi / pembayaran barang  1 6 5 19 3 3,485 

Mudah mengetahui ongkos kirim barang 0 2 7 19 5 3,818 

Mudah mengetahui lokasi sampai dimana barang 0 2 5 22 4 3,848 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

4.2.4 Kepercayaan 

Dari Tabel 4.8 dapat dilihat, pada pertanyaan keempat yang mempunyai 

nilai rata-rata yang paling tinggi yaitu 3,909, selanjutnya pertanyaan ketiga 

mendapat nilai rata-rata 3,545, selanjutnya pada pertanyaan kedua mendapat nilai 

rata-rata 3,152 dan pertanyaan pertama mendapatkan nilai rata-rata 3,121. 

Tabel 4.8 Distribusi Sampel Konsumen Berdasarkan Kepercayaan 

Kepercayaan STS TS N S SS Rata-rata 

Anda percaya dengan penjual di facebook 

walau belum kenal 

0 11 8 13 1 3,121 

Anda percaya saja karena sudah mengenal 

baik penjual baru tersebut 

1 11 7 10 4 3,152 

Anda mempercayai relasi dari teman anda 

sebagai penjual Sansevieria di facebook 

1 4 6 20 2 3,545 

Anda mempercayai penjual Sansevieria di 

facebook karena berteman dengan relasi anda 

0 2 4 22 5 3,909 

Sumber : Data primer diolah, 2016 
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4.2.5 Keputusan Pembelian 

Dari Tabel 4.9 dapat dilihat, pada pertanyaan ketiga yang mempunyai nilai 

rata-rata yang paling tinggi yaitu 3,818, selanjutnya pertanyaan kedua mendapat 

nilai rata-rata 3,515, selanjutnya pada pertanyaan pertama mendapat nilai rata-rata 

3,242 dan selanjutnya pertanyaan keempat mendapatkan nilai rata-rata 3,091. 

Tabel 4.9 Distribusi Sampel Konsumen Berdasarkan Keputusan Pembelian 

Keputusan Pembelian STS TS N S SS Rata-rata 

Membeli Sansevieria dalam jumlah banyak  0 10 7 14 2 3,242 

Membeli Sansevieria dengan banyak variasi 

jenis  

0 8 3 19 3 3,515 

Membeli Sansevieria dengan frekuansi yang 

sering  

0 3 6 18 6 3,818 

Pemanfaatan facebook untuk membeli 

sansevieria lebih dipilih (tidak pernah 

membeli secara langsung)  

2 8 12 7 4 3,091 

Sumber : Data primer diolah, 2016 

 

4.3 Hasil Komputasi 

4.3.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

dalam membeli Sansevieria secara online  

Sebelum mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen dalam membeli Sansevieria secara online melalui media 

sosial Facebook, terlebih dahulu kita akan melakukan analisa regresi. Berikut 

adalah hasil analisis regresi : 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

dalam membeli Sansevieria secara online. 

Variabel Koefisien Signifikan thitung Keterangan 

(Constant) 10,383 0,005 3,089 
 

X1_Usia -0,095 0,024 -2,405 Signifikan 

X2_T pendidikan 0,121 0,655 0,452 Tidak Signifikan 

X3_Kacuan 0,071 0,810 0,243 Tidak Signifikan 

X4_Tpendapatan -0,690 0,033 -2,259 Signifikan 

X5_Harga -0,154 0,288 -1,087 Tidak Signifikan 

X6_Produk 0,062 0,649 0,460 Tidak Signifikan 

X7_Bonline 0,387 0,022 2,450 Signifikan 

X8_Kepercayaan 0,463 0,001 3,744 Signifikan 

Sumber : Data primer diolah, 2016 
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Keterangan : 

Fhitung = 3,966 

Adjust R
2
 = 0,426 

R square = 0,569 

R = 0,754 

Ftabel = 2,255 

Ttabel = 2,069 

Signifikan = 0,05  

Berikut adalah model regresi yang dihasilkan dari tabel 4.2.1 : 

γ = 10,383+(-0,095)X1+0,121X2+0,071X3+(-0,690)X4+(-0,154)X5+0,062X6+ 

         0,387X7+0,463X8 +ε 

 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengujian Hipotesis 

4.4.1.1 R Square 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.10 diatas diketahui bahwa nilai 

koefisien determinasi (Rsquare) sebesar 0,569. Hal ini berarti sebanyak 56,9% 

variasi dari keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh variabel bebas usia, tingkat 

pendidikan, kelompok acuan, tingkat pendapatan, harga, produk, belanja online, 

dan kepercayaan. Sedangkan 43,1% lainnya ditentukan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. Nilai R menunjukkan kuatnya hubungan antara produktivitas dengan 

variabel bebas usia, tingkat pendidikan, kelompok acuan, tingkat pendapatan, 

harga, produk, belanja online, dan kepercayaan, yaitu sebesar 75,5%. 

 

4.4.1.2 Pengujian Secara Serempak 

Untuk melihat pengaruh variabel bebas secara serempak terhadap variabel 

tak bebas dapat diketahui dengan menggunakan uji F dengan taraf signifikansi 

0,05. Dari hasil komputasi Tabel 4.2.1, diperoleh nilai Fhitung sebesar 3,955, 

dimana angka ini lebih besar dari nilai Ftabel, yaitu sebesar 2,255. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel bebas, yaitu (X1) Usia, (X2) Tingkat 

pendidikan, (X3) Kelompok acuan, (X4) Tingkat pendapatan, (X5) Harga, (X6) 
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Produk, (X7) Belanja Online dan (X8) Kepercayaan berpengaruh nyata terhadap 

faktor (Y) Keputusan Pembelian. 

 

4.4.1.3  Pengujian Secara Parsial 

Variabel X1, X4, X7, X8, mempunyai pengaruh nyata terhadap keputusan 

pembelian karena nilai thitung lebih besar dari ttabel, yaitu masing-masing -2,405; -

2,259; 2,450 dan 3,744 di mana nilai ttabel adalah 2,069. Variabel X2, X3, X5, dan 

X6 tidak berpengaruh nyata terhadap keputusan pembelian karena nilai thitung yang 

diperoleh lebih kecil dari nilai ttabel. 

4.4.2 Pengaruh Faktor Internal (X) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

4.4.2.1 Pengaruh Usia (X1) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

 Berdasakan dari hasil komputasi menunjukan bahwa nilai signifikansi 

variabel Usia (X1) sebesar 0,024 lebih kecil dengan nilai signifikansi 0,050. Maka 

dari itu variabel usia (X1) terbukti berpengaruh nyata terhadap keputusan 

pembelian. Hal ini sejalan dengan teori / penelitian yang dikemukakan oleh 

Kanuk (2008) yang menyatakan bahwa,“Keputusan pembelian erat kaitannya 

dengan perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh usia, 

menunjukkan bahwa konsumen dengan  karakteristik dan usia tertentu akan 

membutuhkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik yang 

konsumen miliki”. Dilihat dari Tabel 4.10 koefisien regresi pada variabel Usia 

(X1) bernilai -0,095, yang berarti setiap penambahan 1 tahun pada usia konsumen, 

akan mengurangi nilai keputusan untuk membeli tanaman sansevieria sebesar 

0,095.  

Menurut Kotler (2002) orang membeli barang dan jasa yang berbeda 

sepanjang hidupnya. Seseorang akan membeli produk atau jasa untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginannya. Kebutuhan seseorang berbeda dalam hal jumlah 

maupun jenisnya sejalan dengan umur seseorang. Pembeli tanaman sansevieria 

melalui facebook mayoritas berusia setengah baya, karena didapatkan 36,36% dari 

persentase total responden 33 orang di kisaran usia 31-35 yaitu 12 responden. 
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Tabel 4.11 Tabel Distribusi Usia responden terhadap Keputusan Pembelian 

X1_Usia Y_Keputusan Pembelian 

Skor 2,25 - 3 Skor 3,01 – 3,76 Skor 3,77 – 4,5 

21 - 25 - - 1 

26 - 30 - 3 - 

31 - 36 3 6 5 

37 - 40 1 3 - 

> 41 6 2 3 

 Dari tabel 4.11 dapat dilihat pada skor rendah terdapat kisaran usia yang 

mendominasi adalah  usia >41 yaitu 6 orang responden dan kisaran usia yg 

terendah adalah kisaran usia 37 - 40 yaitu 1 orang responden. Pada skor sedang 

terdapat kisaran usia yang mendominasi adalah usia 31 - 36 yaitu 6 orang 

responden dan kisaran yang terendah adalah kisaran usia >41 yaitu 2 orang 

responden. Pada skor tinggi terdapat kisaran usia yang mendominasi adalah usia 

31 - 36 yaitu 5 orang responden dan kisaran yang terendah adalah kisaran usia 21 

- 25 yaitu 1 orang responden. 

4.4.2.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan (X2) terhadap Keputusan Pembelian 

(Y) 

 Pada hasil komputasi, variabel Tingkat Pendidikan (X2), diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,655 yang lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0,05, yang 

berarti variabel Tingkat pendidikan (X2) tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap keputusan pembelian (Y). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Devi (2015) yang menyatakan, “Hal ini terdapat kecenderungan yang 

kuat bahwa semakin tinggi pendidikan formal, maka semakin tinggi peluang 

konsumen untuk memutuskan pembelian”. 

 Pengertian yang lebih luas konsumen adalah pemakai barang dan jasa. 

Dengan demikian pendidikan konsumen merupakan suatu pendidikan yang 

mengajarkan bagaimana membeli atau memakai barang dan jasa yang tersedia 

dipasaran untuk mencapai kepuasan yang maksimal (Sudaryati, dkk, 2005). 

Semakin dewasa usia seorang semakin pintar dan lebih berantisipasi untuk 

membeli secara online. Dimana jaman sekarang banyaknya penipuan-penipuan 

yang marak beredar, sehingga semakin orang berpendidikan tinggi maka akan 

lebih berhati-hati dalam membeli barang secara online. Dan didukung dengan 
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melihat tabel distribusi 4.2 yaitu mayoritas 57,58% dengan berpendidikan S1 dari 

total responden 33 orang. 

Tabel 4.12 Tabel Distribusi Tingkat Pendidikan responden terhadap Keputusan         

Pembelian 

X2_Tingkat 

Pendidikan 

Y_Keputusan Pembelian 

Skor 2,25 - 3 Skor 3,01 – 3,76 Skor 3,77 – 4,5 

SD / SMP - - 2 

SMA 3 3 2 

D3 - 3 - 

S1 6 8 5 

S2 1 - - 

 Dari tabel 4.12 dapat dilihat pada skor rendah terdapat tingkatan pendidikan 

yang mendominasi adalah tingkatan S1 yaitu 6 orang responden dan tingkatan 

pendidikan yang terendah adalah tingkatan S2 yaitu 1 orang responden. Pada skor 

sedang terdapat tingkatan pendidikan yang mendominasi adalah tingkatan S1 

yaitu 8 orang responden dan tingkatan pendidikan yg terendah adalah tingkatan 

SMA dan D3 yaitu sama 3 orang responden. Pada skor tinggi terdapat tingkatan 

pendidikan yang mendominasi adalah tingkatan S1 yaitu 5 orang responden dan 

tingkatan pendidikan yang terendah adalah tingkatan SD/SMP dan SMA yaitu 

sama 2 orang responden.  

 

4.4.2.3 Pengaruh Kelompok Acuan (X3) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

Pada hasil komputasi, variabel Kelompok Acuan (X3), diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,810, yang lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0,05 yang 

berarti variabel Kelompok Acuan (X3) tidak berpengaruh nyata terhadap 

Keputusan Pembelian (Y). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

Setiadi (2010) yang menyatakan bahwa,“Grup referensi adalah suatu pengaruh 

yang penting bagi konsumen. Anggota suatu grup informal bukan hanya 

mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan nilai konsumen tetapi merek tertentu juga 

mempengaruhi pembelian suatu produk dan bahkan pemilihan toko dimana 

mereka melakukan pembelian." Dan dapat dilihat dari tabel distribusi 4.3 

kelompok acuan Teman yang mendominasi sekali dengan persentase 63,64% dari 

total responden 33 orang.  
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Seiring banyaknya persepsi akan sebuah produk maka konsumen akan 

mencari sumber informasi yang dia percaya terutama pada kelompok acuannya 

(Sumawarman, 2004). Menurut Kotler dan Keller (2007) kelompok acuan adalah 

kelompok yang memiliki pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap 

perilaku seseorang. Menurut Dharmmesta (2000) kelompok acuan merupakan 

kelompok sosial yang dijadikan standar ukuran bagi seseorang untuk membangun 

kepribadian dan perilakunya 

Karena sering terjadi testimoni-testimoni palsu antar penjual untuk 

menaikkan harga, mereka menyebarkan informasi-informasi dengan modus tren 

baru adalah contoh sansevieria jenis A. Dimana para penjual sudah mempunyai 

stok sansevieria jenis A lumayan banyak, maka disitulah kelompok acuan tidak 

mempengaruhi keputusan pembelian. 

Tabel 4.13 Tabel Distribusi Kelompok Acuan responden terhadap Keputusan         

Pembelian 

X3_Kelompok 

Acuan 

Y_Keputusan Pembelian 

Skor 2,25 - 3 Skor 3,01 – 3,76 Skor 3,77 – 4,5 

Keluarga/Saudara 1 1 - 

Teman 7 9 6 

Tetangga - 1 - 

Penjual Sansevieria 

dimedia sosial Fb 

2 3 3 

Dari tabel 4.13 dapat dilihat pada skor rendah terdapat kelompok acuan 

yang mendominasi adalah kelompok Teman yaitu 7 orang responden dan 

kelompok acuan yg terendah adalah kelompok Keluarga/Saudara yaitu 1 orang 

responden. Pada skor sedang terdapat kelompok acuan yang mendominasi adalah 

kelompok Teman yaitu 9 orang responden dan kelompok acuan yg terendah 

adalah kelompok Keluarga/Saudara dan Tetangga yaitu 1 orang responden. Pada 

skor tinggi terdapat kelompok acuan yang mendominasi adalah kelompok Teman 

yaitu 6 orang responden dan kelompok acuan yg terendah adalah kelompok 

Penjual Sansevieria dimedia sosial Facebook  yaitu 3 orang responden.  
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4.4.2.4 Pengaruh Tingkat Pendapatan (X4) terhadap Keputusan Pembelian  

(Y) 

 Berdasarkan dari hasil komputasi didapatkan bahwa nilai signifikansi 

variabel Tingkat Pendapatan (X4) sebesar 0,033 lebih kecil dari nilai signifikan 

0,050. Maka dari itu variabel Tingkat Pendapatan (X4) terbukti berpengaruh nyata 

terhadap Keputusan Pembelian (Y). Dan didukung dari hasil olah distribusi 

konsumen pada tabel 4.4 dapat dilihat konsumen tanaman hias sansevieria yang 

berpendapatan >Rp. 2.250.000.00 yang paling mendominasi dengan persentase 

66,67% dari total responden 33 orang. Hal ini sejalan dengan (teori / penelitian 

yang dikemukakan oleh Kanuk (2008:40) yang menyatakan bahwa, “Perilaku 

konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan”.  

 Perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh Tingkat Pendapatan, 

menunjukkan bahwa konsumen dengan  karakteristik dan tingkat pendapatan 

tertentu akan membutuhkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan 

karakteristik yang konsumen miliki. Dilihat dari tabel 4.10 koefisien regresi pada 

variabel Tingkat Pendapatan (X4) bernilai -0,690, yang berarti setiap penambahan 

1 bulan pada Tingkat Pendapatan konsumen, akan mengurangi nilai keputusan 

untuk membeli sebesar Rp. 0,690.00. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Sofiani (2008), yang menemukan adanya pengaruh tingkat pendapatan 

terhadap keputusan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen dengan 

tingkat pendapatan tertentu akan membutuhkan produk atau jasa yang sesuai 

dengan karakteristik kebutuhan yang konsumen miliki. 

Tabel 4.14 Tabel Distribusi Tingkat Pendapatan responden terhadap Keputusan          

Pembelian 

X4_Tingkat 

Pendapatan 

Y_Keputusan Pembelian 

Skor 2,25 - 3 Skor 3,01 – 3,76 Skor 3,77 – 4,5 

< Rp. 750.000.00 - 1 1 

Rp. 750.000.00 - 

Rp. 1.500.000.00 

3 - 1 

Rp. 1.500.000.00 - 

2.250.000.00 

- 4 2 

> Rp. 2.250.000.00 7 9 5 

 Dari tabel 4.14 dapat dilihat pada skor rendah terdapat tingkat pendapatan 

yang mendominasi adalah yang berpenghasilan >RP. 2.250.000,00 yaitu 7 orang 

responden dan kelompok acuan yg terendah adalah yang berpenghasilan Rp. 

750.000.00-Rp. 1.500.000.00 yaitu 3 orang responden. Pada skor sedang terdapat 
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tingkat pendapatan yang mendominasi adalah yang berpenghasilan >RP. 

2.250.000,00 yaitu 9 orang responden dan kelompok acuan yg terendah adalah 

yang berpenghasilan <Rp. 750.000.00 yaitu 1 orang responden. Pada skor tinggi 

terdapat tingkat pendapatan  yang mendominasi adalah yang berpenghasilan >RP. 

2.250.000,00 yaitu 5 orang responden dan kelompok acuan yg terendah adalah 

yang berpenghasilan <Rp. 750.000.00 dan Rp. 750.000.00-Rp. 1.500.000.00 yaitu 

sama 1 orang responden. 

 

4.4.2.5 Pengaruh Harga (X5) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

 Pada hasil komputasi, variabel Harga (X5), diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,288 > 0,05, yang berarti variabel Harga (X5) tidak memberikan 

pengaruh nyata terhadap Keputusan Pembelian (Y) dan harga suatu barang tinggi 

atau rendah tidak mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian. Maka 

hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Anderson, et al., (2000) yang 

menyatakan bahwa, “Harga dan nilai mempunyai hubungan yang erat dalam 

pengambilan keputusan pembelian dan harga mempunyai pengaruh yang dominan 

dalam pengambilan keputusan”. Karena membeli sansevieria secara online 

ditentuan harga sansevieria di facebook adalah dengan sistem lelang. 

Dilihat dari tabel 4.5 menyatakan bahwa 16 orang setuju jika membeli 

Sansevieria melalui facebook harganya lebih terjangkau, kemudian 21 orang 

menyatakan setuju jika harga Sansevieria di facebook dapat bersaing dengan 

harga Sansevieria ditempat penjual langsung, namun 14 orang menyatakan tidak 

setuju jika membeli Sansevieria ditempat penjualan langsung harganya lebih 

mahal, dan  18 orang menyatakan setuju jika mendapat potongan harga saat 

membeli Sansevieria dalam jumlah banyak melalui  facebook. 

Harga menjadi faktor pertimbangan konsumen dalam pemilihan sebuah 

produk dan juga keputusan pembelian. Informasi mengenai harga merupakan hal 

penting untuk diketahui oleh konsumen. Harga suatu produk dapat mencerminkan 

kualitas dari produk yang bersangkutan. Kualitas produk yang tinggi biasanya 

akan diikuti dengan harga yang tinggi pula. Disamping itu, sebelum melakukan 

keputusan pembelian, konsumen biasanya akan membandingkan harga-harga di 

tempat lain terlebih dahulu. Konsumen cenderung memilih lapak atau toko yang 
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menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pesaing. Hal ini 

tidak sejalan dengan teori Kotler dan Amstrong (2001) yang menyatakan bahwa, 

“Hubungan antara harga dengan keputusan pembelian yaitu harga mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, semakin tinggi harga maka 

keputusan pembelian semakin rendah, sebaliknya jika harga rendah keputusan 

pembelian berubah semakin tinggi”. Dari penelitian ini variabel harga tidak 

berpengaruh karena pada kenyataannya orang-orang pecinta sansevieria 

cenderung lebih menyukai varietas sansevieria yang berharga mahal dan tingginya 

gengsi para konsumen tanaman sansevieria. Dengan anggapan jika lagi 

membutuhkan uang dapat untuk menutup kebutuhan atau untuk menambahi 

kebutuhan tertentu tersebut. 

Tabel 4.15 Tabel Distribusi Harga responden terhadap Keputusan Pembelian 

X5_Harga Y_Keputusan Pembelian 

Skor 2,25 - 3 Skor 3,01 – 3,76 Skor 3,77 – 4,5 

2 - 2,92 - 3 1 

2.93 - 3,85 9 10 4 

3,86 - 4,75 1 1 4 

Dari tabel 4.15 dapat dilihat pada skor rendah terdapat skor yang 

mendominasi adalah  skor 2,93 - 3,85 yaitu 9 orang responden dan skor harga yg 

terendah adalah skor 3,86 - 4,75 yaitu 1 orang responden. Pada skor sedang 

terdapat skor yang mendominasi adalah  skor 2,93 - 3,85 yaitu 10 orang 

responden dan skor harga yg terendah adalah skor 3,86 - 4,75 yaitu 1 orang 

responden. Pada skor tinggi terdapat skor yang mendominasi adalah  skor 2,93 - 

3,85 dan 3,86 - 4,75 yaitu 4 orang responden dan skor harga yg terendah adalah 

skor 2 - 2,92 yaitu 1 orang responden. 

 

4.4.2.6 Pengaruh Produk (X6) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

 Pada hasil komputasi variabel produk (X6), diperoleh nilai signifikansi 

sebesar 0,649, dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0,05. 

Maka dari itu produk tidak berpengaruh nyata terhadap Keputusan Pembelian (Y). 

Hal ini berarti bahwa semakin tidak baik produk yang ditawarkan, maka akan 

menurunkan keputusan pembelian konsumen.   

 Dilihat dari tabel 4.6 menyatakan bahwa 19 orang tidak setuju jika 

membeli Sansevieria melalui facebook kualitasnya lebih bagus dari pada membeli 
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langsung di tempat penjual, akan tetapi 19 orang menyatakan setuju jika tanaman 

sansevieria di facebook lebih bervariasi jenisnya, namun 14 orang menyatakan 

tidak setuju jika membeli Sansevieria dalam skala besar menurut anda lebih baik 

bertransaksi melalui facebook, dan 12 orang menyatakan setuju jika membeli 

Sansevieria melalui facebook karena tampilannya lebih menarik. 

 Didalam memilih tanaman hias sansevieria melalui facebook, responden 

mempertimbangkan untuk memilih produk yang sesuai dengan kriteria atau 

keinginan mereka, dalam hal ini menyangkut kualitas barang itu sendiri dan 

tampilan gambar tidak menipu, dan didukung oleh pernyataan dari pertanyaan no. 

1 yaitu membeli Sansevieria melalui facebook kualitasnya lebih bagus dari pada 

membeli langsung di tempat penjual, 19 orang tidak setuju, dikarenakan tampilan 

gambar banyak yang tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan setelah barang 

diterima, mengakibatkan beberapa konsumen trauma akibat permainan penjual 

yang curang. Kemudian diperkuat juga dengan pernyataan dari pertanyaan no. 3 

yaitu membeli Sansevieria dalam skala besar menurut anda lebih baik bertransaksi 

melalui facebook, 14 orang tidak setuju, dikarenakan jika membeli dalam skala 

besar konsumen tanaman sansevieria terkena dampak tingginya tanggungan biaya 

ongkos kirim jika tempat konsumen jauh dari area penjual. 

Tabel 4.16 Tabel Distribusi Produk responden terhadap Keputusan Pembelian 

X6_Produk Y_Keputusan Pembelian 

Skor 2,25 - 3 Skor 3,01 - 3,76 Skor 3,77 - 4,5 

1,75 - 2,67 1 3 3 

2,68 - 3,6 7 10 3 

3,61 - 4,5 2 1 3 

 Dari tabel 4.16 dapat dilihat pada skor rendah terdapat skor yang 

mendominasi adalah  skor 2,68 - 3,6 yaitu 7 orang responden dan skor produk yg 

terendah adalah skor 1,75 - 2,67 yaitu 1 orang responden. Pada skor sedang 

terdapat skor yang mendominasi adalah  skor 2,68 - 3,6 yaitu 10 orang responden 

dan skor produk yg terendah adalah skor 3,61 - 4,5 yaitu 1 orang responden. Pada 

skor tinggi terdapat keseimbangan skor antara rendah, sedang, dan tinggi yaitu 

dengan 3 orang responden. 
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4.4.2.7 Pengaruh Belanja Online (X7) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

 Pada hasil komputasi variabel Belanja Online (X7), diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,022, dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikan 

yaitu 0,05 yang berarti, memberikan pengaruh nyata terhadap Keputusan 

Pembelian (Y). Hal ini berarti bahwa konsumen yang memutuskan pembelian 

secara online karena menurut konsumen belanja secara online itu mudah untuk 

mencari dan memilih barang, mudah dalam bertransaksi atau pembayaran barang, 

mudah mengetahui ongkos kirim barang dan mudah mengetahui lokasi sampai 

dimana barang yang sudah dikirim. 

 Dilihat dari tabel 4.7 menyatakan bahwa 13 orang setuju jika mudah 

mencari dan memilih barang, kemudian 19 orang menyatakan setuju jika mudah 

dalam bertransaksi / pembayaran barang, kemudian 19 orang juga menyatakan 

setuju jika mudah mengetahui ongkos kirim barang, dan 22 orang menyatakan 

setuju jika mudah mengetahui lokasi sampai dimana barang. 

 Dengan ada nya internet, belanja secara online semakin mudah, buktinya 

dari 4 pertanyaan semuanya menyatakan setuju, oleh karena itu variabel belanja 

online berpengaruh nyata terhadap keputusan pembelian. 

Tabel 4.17 Tabel Distribusi Belanja Online responden terhadap Keputusan         

Pembelian 

X7_Belanja 

Online 

Y_Keputusan Pembelian 

Skor 2,25 - 3 Skor 3,01 – 3,76 Skor 3,77 – 4,5 

2,75 - 3,5 3 5 3 

3,51 - 4,26 7 7 2 

4,27 - 5 - 2 4 

 Dari tabel 4.17 dapat dilihat pada skor rendah terdapat skor yang 

mendominasi adalah  skor 3,51 - 4,26 yaitu 7 orang responden dan skor belanja 

online yg terendah adalah skor 2,75 - 3,5 yaitu 3 orang responden. Pada skor 

sedang terdapat skor yang mendominasi adalah  skor 3,51 - 4,26 yaitu 7 orang 

responden dan skor belanja online yg terendah adalah skor 4,27 - 5 yaitu 2 orang 

responden. Pada skor tinggi terdapat skor yang mendominasi adalah  skor 4,27 - 5  

yaitu 4 orang responden dan skor belanja online yg terendah adalah skor 3,51 - 

4,26 yaitu 2 orang responden. 
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4.4.2.8 Pengaruh Kepercayaan (X8) terhadap Keputusan Pembelian (Y) 

 Pada hasil komputasi variabel Kepercayaan (X8), diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai signifikan 0,050. Maka dari itu 

variabel Kepercayaan (X8) terbukti berpengaruh nyata terhadap Keputusan 

Pembelian (Y). Artinya semakin tinggi kepercayaan konsumen, maka akan 

berkontribusi terhadap peningkatan keputusan pembelian. Sebaliknya, semakin 

rendah kepercayaan konsumen maka semakin menurun pula keputusan 

pembelian. Hal ini sejalan dengan (teori / penelitian yang dikemukakan oleh 

Pavlou dan Geffen (2002) faktor yang sangat penting yang bisa mempengaruhi 

minat pembelian online adalah faktor kepercayaan. Dan menurut Iswara (2016), 

yang menyatakan bahwa “Kepercayaan pelanggan adalah faktor paling utama 

yang menjadi suatu pertimbangan dalam membeli suatu produk, hal ini karena 

sebelum produk tersebut dibeli oleh pelanggan, penjual harus mampu 

menciptakan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan, karena ini 

bertujuan untuk menarik perhatian serta menimbulkan minat dan keyakinan 

pelanggan terhadap produk yang dipasarkan tersebut”. 

 Dilihat dari tabel 4.8 menyatakan bahwa 13 orang setuju jika anda percaya 

dengan penjual di facebook walau belum kenal, namun 11 orang menyatakan 

tidak setuju jika anda percaya saja karena sudah mengenal baik penjual baru 

tersebut, akan tetapi 20 orang menyatakan setuju jika anda mempercayai relasi 

dari teman anda sebagai penjual Sansevieria di facebook, dan 22 orang 

menyatakan setuju jika anda mempercayai penjual Sansevieria di facebook karena 

berteman dengan relasi anda. 

Kepercayaan sangat penting untuk membangun dan membina hubungan 

jangka panjang. Kepercayaan diyakini memiliki peran penting dalam 

mempengaruhi komitmen. Belanja online sendiri merupakan transaksi ekonomi 

saat pembeli dan penjual bersama-sama melalui media elektronik dari internet 

membentuk kontrak perjanjian mengenai harga dan pengiriman barang atau jasa 

tertentu dan menyelesaikan transaksi melalui pengiriman dan pembayaran barang 

atau jasa sesuai kontrak. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan 

konsumen, barang-barang yang dijual hanya ditampilkan pada katalog online. 

Jadi, kepercayaan harus benar-benar dibangun oleh penjual sehingga konsumen 
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dapat merasakan keamanan dalam pembelian tanaman hias sansevieria di lapak 

online-nya. 

Tabel 4.18 Tabel Distribusi Kepercayaan responden terhadap Keputusan Pembelian 

X8_Kepercayaan Y_Keputusan Pembelian 

Skor 2,25 - 3 Skor 3,01 – 3,76 Skor 3,77 – 4,5 

1,75 - 2,67 1 - - 

2,68 - 3,6 7 10 5 

3,61 - 4,5 2 4 4 

 Dari tabel 4.18 dapat dilihat pada skor rendah terdapat skor yang 

mendominasi adalah  skor 2,68 - 3,6 yaitu 7 orang responden dan skor belanja 

online yg terendah adalah skor 1,75 - 2,68 yaitu 1 orang responden. Pada skor 

sedang terdapat skor yang mendominasi adalah  skor 2,68 - 3,6 yaitu 10 orang 

responden dan skor belanja online yg terendah adalah skor 3,761 - 4,5 yaitu 4 

orang responden. Pada skor tinggi terdapat skor yang mendominasi adalah  skor 

2,68 - 3,6 yaitu 5 orang responden dan skor belanja online yg terendah adalah skor 

3,761- 4,5 yaitu 4 orang responden. 
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