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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berbelanja secara online telah menjadi alternatif cara pembelian barang atau 

jasa, penjualan secara online berkembang baik dari segi pelayanan, efektifitas, 

keamanan, dan juga popularitas (Laohanpengsang, 2009). Berbelanja secara 

online memudahkan konsumen untuk membeli suatu barang. Dari mudahnya 

berbelanja secara online di facebook, tanaman hias pun bisa dibeli dengan mudah 

dengan hanya melihat foto tampilannya saja. Dan dari tanaman hias itu sendiri 

yang saat ini menjadi trend adalah tanaman hias sansevieria. 

Tanaman hias di Indonesia mempunyai prospek usaha yang cerah. Perhatian 

masyarakat Indonesia terhadap tanaman hias tropis semakin meningkat dari tahun 

ke-tahun sejalan dengan perkembangan preferensi pasar. Minat masyarakat untuk 

menanam tanaman hias secara komersial juga semakin besar. Sansevieria atau 

sering disebut Lidah Mertua adalah marga tanaman hias yang cukup populer 

sebagai penghias bagian dalam ruangan karena tanaman ini dapat tumbuh dalam 

kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Sansevieria memiliki karakter daun 

keras, sukulen, tegak, dengan ujung yang meruncing. 

Tanaman tropis ini memang memiliki banyak nama, diantaranya century 

plant, lucky plant, snakeskin plant, good luck plant,dan africa devil’s. Setiap 

negara juga memiliki nama yang berbeda contohnya di Jerman tanaman ini 

disebut bogenhanf, di Prancis chanvre d’arique, dan di China disebut pak lan, 

sweet mei lan, atau ylang-ylang. Maka dari itu dari latar belakang diatas dapat 

dirumuskan permasalahan utama dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu apakah 

ada pengaruh dari karakteristik responden dan karakteristik produk yang meliputi 

(usia, tingkat pendidikan, kelompok acuan, tingkat pendapatan, harga, produk, 

belanja online, kepercayaan) dengan keputusan pembelian Sansevieria secara 

online melalui media sosial Facebook  ? 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Menganalisis pengaruh karakteristik responden (usia, tingkat pendidikan, 

kelompok acuan, tingkat pendapatan) dan karakteristik produk (harga, produk, 

belanja online, kepercayaan) terhadap keputusan pembelian konsumen dalam 

membeli Sansevieria secara online melalui media sosial facebook. 

 

1.3 Signifikansi Penelitian 

1. Dari segi ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang agribisnis, terlebih dalam hal menganalisis karakteristik konsumen 

dalam membeli Sansevieria secara online melalui media sosial Facebook. 

2. Dari segi praktis : 

a. Bagi peneliti, untuk melatih kemampuan membuat hipotesis dari penelitian   

ini. 

b. Bagi penjual tanaman hias sansevieria, sebagai bahan informasi untuk   

meningkatkan penghasilan dari berjualan Sansevieria secara online. 

c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penambah 

wawasan dan sebagai media informasi bagi masyarakat dalam membaca 

literatur berkenaan dengan masalah-masalah yang terkait. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang dirumuskan meliputi : 

1. Unit analisis penelitian adalah konsumen yang membeli Sansevieria secara 

online melalui media sosial facebook selama kurun waktu ... 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen membeli Sansevieria secara 

online yang dimaksud adalah : 

a. Usia adalah rentang kehidupan dari lahir sampai pada saat penelitian ini 

dilakukan. 

b. Tingkat pendidikan adalah waktu atau lamanya menempuh pendidikan 

formal. 

c. Kelompok acuan adalah semua kelompok yang memiliki pengaruh 

langsung (tatap muka) atau tidak langsung sikap atau perilaku seseorang. 
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(Y) Keputusan Pembelian 

(X1) Usia 

d. Tingkat pendapatan adalah penggolongan yang biasanya dipakai untuk 

menunjukan lapisan sosial seseorang berdasarkan kriteria gaji / 

penghasilan per-bulan. 

e. Harga adalah suatu nilai tukar suatu barang yang biasa disamakan dengan 

uang dan digunakan untuk membeli Sansevieria. 

f. Produk adalah barang yang dibeli oleh konsumen dalam penelitian ini 

(Sansevieria). 

g. Belanja online adalah suatu cara memudahkan konsumen dalam usaha 

untuk memperoleh barang dengan menggunakan alat tukar melalui media 

elektronik (internet). 

h. Kepercayaan adalah penilaian hubungan seseorang dengan orang lain 

yangakan melakukan hubungan transaksi, dalamsuatu lingkungan yang 

penuh ketidakpastian. 

3. Keputusan pembelian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsumen 

yang membeli Sansevieria secara online melalui media sosial facebook. 

 

1.5 Model Hipotetis 

Model hipotetis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema Hipotesis 

 

(X2) Tingkat Pendidikan 

(X7) Belanja Online  

 

(X3) Kelompok Acuan 

(X4) Tingkat Pendapatan 

(X5) Harga 

(X6) Produk 

(X8) Kepercayaan  

 




