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ABSTRAK 

 Evi Tafani. 2022. Faktor-Faktor yang Menentukan Keputusan 
Konsumen dalam Pembelian Produk Olshop (Studi Kasus 
Maiyah_Shopmks). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan 
Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 
Pembimbing I Najib Kasim dan Pembimbing II Sherry Adelia Natsir Kalla.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur yang menentukan 
keputusan konsumen dalam pembelian produk olshop pada olshop 
Maiyah_Shopmks. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif 
kualitatif.  

Faktor-Faktor yang Menentukan Keputusan Konsumen dalam Pembelian 
Produk Olshop (Studi Kasus Maiyah_Shopmks) adalah faktor produk, harga, 
promosi, dan distribusi. Faktor produk, melihat kualitas dari produk yang 
ditawarkan sangat memuaskan. Faktor harga, toko Maiyah_Shopmks mampu 
menerapkan persaingan harga yang menarik serta produknya sesuai dengan 
harga yang diterapkan. Fakto promosi, toko Maiyah_Shopmks konsisten 
terhadap jadwal promosi serta selalu mengeluarkan produk-produk yang terbaru 
dalam promosinya. Faktor distribusi, toko Maiyah_Shopmks karena selalu 
menyediakan produknya dalam jumlah banyak jadi konsumen merasa yakin 
dalam melakukan pembelian produknya.  

Kata Kunci: Produk, Harga, Promosi, Distribusi. 
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ABSTRACT 

 Evi Tafani. 2022. Factors that Determine Consumer Decisions in 
Purchasing Olshop Products (Maiyah_Shopmks Case Study). Thesis of the 
Faculty of Economics and Business, Department of Management, 
University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Najib 
Kasim and Supervisor II Sherry Adelia Natsir Kalla. 

 This study aims to determine the elements that determine consumer 
decisions in purchasing olshop products at Maiyah_Shopmks olshop. This type of 
research is a type of qualitative research, this research was conducted using a 
qualitative descriptive analysis method. 

Factors that Determine Consumer Decisions in Purchasing Olshop 
Products (Maiyah_Shopmks Case Study) are product, price, promotion, and 
distribution factors. Product factor, seeing the quality of the products offered is 
very satisfying. The price factor, Maiyah_Shopmks store is able to apply 
attractive price competition and its products are in accordance with the applied 
price. As a promotional fact, the Maiyah_Shopmks store is consistent with the 
promotion schedule and always releases the latest products in its promotions. 
Distribution factor, Maiyah_Shopmks store because it always provides its 
products in large quantities so consumers feel confident in purchasing their 
products. 

Keywords: Product, Price, Promotion, Distribution. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan 

perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian 

cepat, membuat dunia menjadi tanpa batas. Terutama kemajuan teknologi dalam 

gadget memudahkan kita untuk berkomunikasi dan melakukan pekerjaan. Akses 

internet menjadi mudah dan cepat, dimanapun dan kapanpun. Tingkat 

pertumbuhan pengguna internet juga menunjukkan angka yang sangat 

mengesankan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya warung internet 

dan tempat-tempat yang menyediakan koneksi internet. Bahkan kini kita juga 

bisa memasang koneksi internet di rumah dengan menggunakan modem USB 

dan di smartphone yang selalu kita bawa. Fenomena ini menunjukkan bahwa 5 

sampai 10 tahun yang akan datang teknologi informasi akan menguasai 

sebagian besar pola kehidupan masyarakat. 

Meningkatnya perkembangan internet mengakibatkan terjadinya 

perubahan-perubahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama 

yang berada di kota-kota besar salah satunya di kota Makassar, dimana salah 

satu perubahan itu adalah tempat berbelanja masyarakat. Mereka tidak lagi 

hanya berbelanja di toko offline namun juga di toko online. Banyak juga toko-toko 

offline yang mempromosikan barangnya melalui toko online. Perubahan perilaku 

supplier atau konsumen menjadi salah satu pendorong perubahan dalam bidang 

strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan. Konsumen saat ini cenderung 

lebih suka segala hal yang praktis dan mudah, sehingga selain internet 

digunakan sebagai media komunikasi pribadi saat ini juga digunakan untuk 
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komunikasi komersial. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan konsumen yang 

mulai banyak beralih untuk memilih bertransaksi melalui online shop. 

 Proses modernisasi hampir merambah di semua bidang kehidupan. 

Sebagai produk modernitas, globalisasi telah menawarkan berbagai kemudahan 

bagi manusia. Diantaranya adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 

Globalisasi ekonomi dan budaya berpengaruh pada penciptaan kultur yang 

homogen yang mengarah pada penyeragaman selera, konsumsi, gaya hidup, 

nilai, identitas, dan kepentingan individu. Globalisasi juga telah melahirkan situasi 

dunia yang serba canggih dan cepat. Akibatnya dunia komunikasi dan informasi 

pun menjadi berkembang dengan pesat seiring dengan tuntutan dunia secara 

global. Penemuan dan pengadaan berbagai sarana dari teknologi komunikasi 

telah mengakibatkan perkembangan kehidupan kawasan pinggiran kota (sub-

urban) bahkan ke pedesaan. Khususnya teknologi komunikasi internet yang 

semakin canggih dan menyebar ke pelosok negeri melahirkan banyak pengguna 

internet di semua kalangan usia.    

Meningkatnya perkembangan internet mengakibatkan terjadinya 

perubahan-perubahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama 

yang berada di kota-kota besar salah satunya di kota Makassar, dimana salah 

satu perubahan itu adalah tempat berbelanja masyarakat. Mereka tidak lagi 

hanya berbelanja di toko offline namun juga di toko online. Banyak juga toko-toko 

offline yang mempromosikan barangnya melalui toko online. Perubahan perilaku 

supplier atau konsumen menjadi salah satu pendorong perubahan dalam bidang 

strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan. 

Keuntungan bagi konsumen online antara lain memberikan kenyamanan. 

Pelanggan tidak perlu bergelut dengan lalu lintas, tidak perlu mencari tempat 
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parkir dan berbelanja dari toko ke toko. Konsumen dapat membandingkan 

merek, memeriksa harga, dan memesan barang dagangan 24 jam sehari dari 

mana saja. Pembeli online menawarkan beberapa keunggulan tambahan. Jasa 

online komersial dan internet memberi konsumen akses ke informasi 

perbandingan yang melimpah. Kemudahan dan kenyamanan bertransaksi inilah 

yang mendorong konsumen untuk lebih memilih dan beralih ke online shop. 

Konsumen saat ini dapat memilih untuk melakukan pembelian secara 

online atau konvensional. Tetapi ada juga konsumen yang melihat produk di toko 

berbangunan fisik, namun melakukan pembalian secara online. Toko 

konvensional dianggap lebih nyata karena memiliki lokasi dan bangun fisik yang  

dapat dikunjungi konsumen. Sedangkan toko online memiliki lokasi virtual, 

dipisahkan jarak, dan interaksi dilakukan dengan alat perantara. Guna menarik 

calon pembeli, berbagai inisiatif dilakukan untuk merebut hati konsumen. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan kualitas dari produkproduk yang ditawarkan, artinya 

semakin baik kualitas suatu produk, maka semakin banyak konsumen tertarik 

untuk memiliki produk tersebut. 

Melalui online shop Konsumen bisa melihat barang-barang berupa 

gambar atau foto-foto atau bahkan juga video. Toko online atau online shop bisa 

dikatakan sebagai tempat berjualan yang sebagian besar aktivitasnya 

berlangsung secara online di internet. Online shop memberikan beragam 

kemudahan bagi konsumennya diantaranya adalah adanya penghematan biaya, 

barang bisa langsung diantar ke rumah, pembayaran dilakukan secara transfer, 

dan harga lebih bersaing. Selain itu berbelanja online juga memiliki kelemahan, 

yaitu minimnya bantuan saat berbelanja dimana konsumen tidak dapat 

melakukan kontak fisik secara langsung dengan penjual dan produk juga tidak 
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bisa diraba atau dicoba, kemungkinan kerusakan produk saat pengiriman tidak 

dapat dibatalkan serta penipuan yang seringkali terjadi dalam berbelanja online.  

Konsumen menyadari resiko pembelian yang mungkin dihadapi, maka hal 

itu dapat mempengaruhi keputusan konsumen di dalam melakukan pembelian. 

Selain itu ada beberapa hal yang mempengaruhi konsumen dalam berbelanja 

online tidak lain adalah harga, di toko online biasanya produk fashion khusunya 

pakaian wanita mempunyai harga yang lebih murah dari toko offline, hal ini 

karena toko online tidak memerlukan biaya sewa toko. Pengaruh dari orang-

orang terdekat juga sangat mempengaruhi konsumen dalam mengambil 

keputusan. Secara tidak langsung psikologi dari konsumen berpengaruh besar 

dalam pengambilan keputusan pembelian. 

Guna menarik calon pembeli, berbagai inisiatif dilakukan untuk merebut 

hati konsumen. Hal tersebut ditunjukkan dengan kualitas dari produk- produk 

yang ditawarkan, artinya semakin baik kualitas suatu produk, maka semakin 

banyak konsumen tertarik untuk memiliki produk tersebut. Harga jual yang 

berbeda antara penjual satu dengan penjual yang lain serta pelayanan yang 

diberikan juga menjadi faktor dalam keputusan pembelian online. Pada 

umumnya, harga yang terjangkau dan relatif lebih murah disertai biaya 

pengiriman juga murah, dapat menarik konsumen untuk melakukan pembelian 

melalui online shop 

Selanjutnya, dalam transaksi online shop juga dibutuhkan kepercayaan. 

Kepercayaan dapat mempengaruhi konsumen karena produk dalam toko tidak 

dapat dilihat, toko pun tidak dapat ditemui secara fisik sehingga kepercayaan 

merupakan kunci memutuskan untuk membeli atau tidak. Di sisi lain, tingginya 

tingkat kepercayaan antara penjual dan pembeli harus tetap terjaga. Hal ini 
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sangat penting mengingat transaksi dalam online shop tidak dilakukan secara 

face to face antara penjual dan pembeli. Kepercayaan tersebut dapat berupa 

respon yang cepat (fast respon) dari penjual kepada pembeli atau menggunakan 

bahasa yang ramah dalam pelayanannya, informasi toko yang jelas dan juga 

produk yang sesuai dengan tampilan website nya. Apabila kepercayaan 

konsumen sudah hilang, tentunya konsumen tidak tertarik lagi untuk melakukan 

pembelian online pada toko tersebut. 

Kepercayaan merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi 

konsumen untuk membeli, tanpa kepercayaan tidak mungkin konsumen akan 

membeli produk melalui online shop, periklanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian melali online shop. Artinya, semakin 

menarik tampilan web dan iklan dalam penjualan secara online, maka menarik 

minat konsumen untuk memilikinya, apalagi design produk yang ditampilkan unik 

dan menarik.  

Kelebihan dan manfaat dari online shop yang ada membuat konsumen 

beralih untuk memenuhi segala yang diinginkannya cenderung menggunakan 

online shop untuk berbelanja. Berbagai macam barang yang diperdangangankan 

dengan banyak pilihan dan tawaran serta pelayanan menjadikan konsumen lebih 

tertarik pada online shop tersebut. Selain itu berbelanja online juga memiliki 

kelemahan, yaitu minimnya bantuan saat berbelanja dimana konsumen tidak 

dapat melakukan kontak fisik secara langsung dengan penjual dan produk juga 

tidak bisa diraba atau dicoba, kemungkinan kerusakan produk saat pengiriman 

tidak dapat dibatalkan serta penipuan yang seringkali terjadi dalam berbelanja 

online. 
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Peneliti memilih toko online Maiyah_Shopmks sebagai objek penelitian 

karena Maiyah_Shopmks memberikan solusi kepada konsumen untuk tampil 

percaya diri dengan berbagai produk yang disediakan dengan mengikuti trend 

masa kini, selain itu Maiyah_Shopmks juga membantu konsumen merasa 

nyaman dan lebih menikmati hidup dengan menghadirkan produk dengan 

berbagai desain yang unik dan menarik tentunya juga berkualitas seperti tas, 

pakaian, sendal dan sepatu. Dengan segala manfaat yang dirasakan konsumen 

dalam pembelian produk melalui online shop, maka dari penjelasan yang telah 

diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Unsur yang 

Menentukan Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Olshop (Studi 

Kasus Maiyah_Shopmks)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu, Apakah unsur yang menentukan keputusan konsumen dalam pembelian 

produk olshop pada olshop Maiyah_Shomks?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur yang menentukan 

keputusan konsumen dalam pembelian produk olshop pada olshop 

Maiyah_Shopmks 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, dipercaya akan bermanfaat untuk beberapa 

pihak, khususnya: 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Sebagai tambahan referensi dan penyempurnaan kajian dan informasi di 

bidang pemasaran dalam dunia online shop. 
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b. Memajukan pengumpulan informasi penelitian, khususnya di dunia 

akademis, khususnya studi Manajemen pemasaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti Melalui penelitian ini diharapkan untuk mampu menerapkan 

serta mengaplikasikan ilmu pegetahuan khususnya dalam bidang eknomi 

islam untuk bermu‟amalah sehari-hari dalam menjalankan aktivitas 

perekonomian khususnya jual beli melalui sistem online.  

b. Bagi pelaku bisnis online shop Baik produsen maupun konsumen online 

shop, diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengambil 

langkah strategi pemasarannya terutama dalam menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam keputusannya melakukan pembelian 

melalui online shop. 

c. Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memacu penelitian 

selanjutnya dengan menambahkan faktor-faktor lain yang mempunyai 

pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat keputusan pembelien online 

shop. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teoritis 

1. Pemasaran   

Pemasaran dapat dikatakan sebagai kunci dalam sebuah bisnis 

untuk membuat kemajuan dengan berfokus pada keinginan dan kepuasan 

kebutuhan pelanggan untuk mencapai fokus bisnis yang telah ditetapkan. Ini 

akan sangat mempengaruhi perkembangan dan keberlangsungan usaha 

perusahaan diantara banyak pesaing saat ini, sebagian besar sering 

mengartikan pemasaran sebagai cara untuk menjual tenaga kerja dan 

produk, tetapi jika dilihat lebih dalam, gagasan untuk memasarkan memiliki 

lebih perspektif yang luas dari pengertian itu. 

Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang 

kemudian berkembang menjadi keinginan manusia. Cara untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan manusia adalah ide pemasaran, mulai dari 

kepuasan barang, penilaian, penyampaian produk, dan memajukan barang 

dagangan. 

Manajemen pemasaran merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

oleh perusahaan yang ditujukan untuk mengatur proses pertukaran. Menurut 

Kotler dan Keller (Dian 2019: 34) manajemen pemasaran adalah 

kemampuan dan studi untuk memilih sektor bisnis yang objektif, 

menyelesaikan dan mempertahankan, dan memiliki opsi untuk 

mengembangkan konsumen dengan membuat, menyampaikan, dan 

memberikan penghargaan konsumen yang umum. Dalam bisnis pemasaran 

untuk perusahaannya, misalnya, menyelidiki pembukaan pasar, menjajaki 
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dan memilih sektor bisnis yang objektif dan menjalankan posisi penawaran, 

merencanakan metodologi pemasaran dan menyusun program pemasaran.  

2. Toko Online Maiyah_Shopmks 

Maiyah_Shopmks berdiri sejak tahun 2017, hingga saat ini sudah 

lebih dari 2.000 produknya laku terjual. Maiyah_Shopmks selalu kreatif 

dalam berinovasi menampilkan produknya dengan berbagai keunggulan, 

baik dari segi desain, ukuran, warna, maupun harga sehingga menarik 

perhatian konsumen. Konsumen yang sudah merasakan produk dari 

Maiyah_Shopmks banyak yang berlangganan dengan berbagai alasan yang 

sangat memuaskan. Maiyah_Shopmks selalu memberikan solusi kepada 

konsumen untuk tampil percaya diri dengan berbagai produk yang 

disediakan dengan mengikuti trend masa kini, selain itu Maiyah_Shopmks 

juga membantu konsumen merasa nyaman dan lebih menikmati hidup 

dengan menghadirkan produk dengan berbagai desain yang unik dan 

menarik tentunya juga berkualitas seperti tas, pakaian, sendal dan sepatu.  

3. Konsumen 

Konsumen berasal dari bahasa asing (belanda inggris), consumen 

dan consumer yang arti harfiahynya adalah pembeli. Pengertian lain dari 

konsumen sangat luas, beragam dan sangat terkait erat dengan tujuan 

seseorang membeli suatu produk isanya sebaga pengguna, yang 

diterjemahan dari kata user dari kata bahasa inggris. Pengertian dari 

konsumen adalah pemakai, pemirsa, dan masih banyak lagi. Mulyadi 

(Ahmad 2018)  

Menurut simamura (Ahmad 22018) perilaku konsumen adalah 

tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan 
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menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang 

mendahului dan mengikuti tindakan ini. Sedangkan menurut Zulian Yamit 

(Ahmad 2018) secara tradisional konsumen diartikan orang yang membeli 

dan meggunakan produk. Pandangan tradisional ini meyimpulkan bahwa 

konsumen adalah orang yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum 

proses produksi selesai, karena mereka adalah pengguna produk. 

Sedangkan orang yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum proses 

produksi berlangsung adalah dianggap sebagai pemasok. Konsumen dan 

pemasok dalam konsep treadisional ini adalah orang yang berada di luar 

perusahaan atau disebut konsumen. 

Setiap manusia pasti berbeda, begitu pula dengan konsumen, agar 

dapat memahami konsumen maka harus mengerti terlebih dahulu jenis-jenis 

konsumen itu sendiri. Jenis-jenis konsumen menurut Irawan (Ahmad 2018) 

adalah ebagai berikut: 

a. Pelanggan atau konsumen, menurut UU Konsumen adalah setiap 

orng memakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

b. Konsumen Trend setter. Tipikal konsumen ini selalu suka akan 

suatu yang baru, dan dia mendefinisikan dirinya untuk menjadi 

bagian dari gelombang pertama yang memiliki atau memanfaatkan 

teknlogi terbaru. 

c. Konsumen yang mudah dipengarui, terutama oleh konumen tren 

setter, sehingga disebut sebagai follower atau pengikut. Kelompok 

ini sangat signifian, karena membentuk presentase terbesar, 
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kelompok ini disebut konsumen yang terimbas efek dari konsumen 

trend setter. 

d. Konsumen Value Seeker, adalah mereka yang memiliki 

pertimbangan dan pendirian sendiri, kelompok ini jumlahnya lebih 

besar dari kelompok pertama sehingga patut diberi perhatian 

khusus. Atau yang disebut Value Seeker jenis konsumen ini relatif 

sulit untuk dipengaruhi karena mereka lebih mendasarkan 

kebutuhan mereka terhadap alasan-alasan yang rasional. 

e. Konsumen pemula, jenis konsumen pemula cirinya adalah 

pelanggan yang datang banyak bertanya dan konsumen pemula 

merupakan calon pelanggan dimasa yang akan datang. 

f. Konsumen yang loyal pada harga, ini tipikal konsumen pada 

umumnya. Loyalitasnya hanya pada harga bukan pada penjual. 

Perilaku konsumen menurut Wibowo Sukarno (2020) adalah 

perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam mencari, menukar, 

menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang dianggap mampu 

memuaskan kebutuhan mereka. Sedangkan Nugroho (Ahmad 2018) 

mendefinisikan perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat 

dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini 

Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen 

adalah tindakan yang dilakukan konsumen yang mencari, menukar, 

menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan mereka yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. 
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Menurut kotler (Daryanto 2017) faktor utama yang mempengaruhi 

perilaku konsumen adalah seperti ditinjukkan pada tabel berikut: 

Budaya Sosial Pribadi Psikologis 

Kultur Kultur rujukan Usia Motivasi 

Sub-kultur Keluarga Tahap daur hidup Persepsi 

Kelas sosial Peran dan status Jabatan Learing 

  Keadaan Ekonomi Keperayaan 

  Gaya hidup Sikap 

  Konsep diri  

 

Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen membeli dapat ditinjau dalam seuah model. Model tersebut 

dapat dipakai untuk membantu dalam menerangkan dan memahami 

perilaku meskipun tidak dapat meramalkan perilaku konsumen secara 

tepat. 

a. Faktor sosial yang terdiri dari: 
 

1) Kelompok referensi, yaitu kelompok yang memiliki pengaruh baik 

langsung maupun tidak langsung terhadap sikap maupun perilaku 

konsumen 

2) Keluarga, ini akan membentuk sebuah referensi yang sangat 

berpengaruh terhadap perilaku konsumen. 

3) Peran dan status, ini akan menentukan posisi seseorang dalam 

suatu kelompok yang mecerminkan harga diri menurut masysrakat 

sekitarnya. 

b. Faktor pribadi yang terdiri dari: 
 

1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup, ini akan menentukan selera 

seseorang terhadap produk/jasa. 

2) Pekerjaan ini akan mempengaruhi pola konsumsi seseorang. 
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3) Keadaan ekonomi, yaitu terdiri dari pendapatan yang dapat 

dibelanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya) tabungan dan 

hartanya serta kemampuan untuk meminjam. 

4) Gaya hidup, yaitu pola hidup di dunia, yang di ekspresikan oleh 

kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Gaya hidup ini 

menggambarkan seseorang secara keseluruhan yang berinteraksi 

dengan lingkungan, di samping itu juga dapat mencerminkan 

sesuatu di balik kelas sosial misalnya Kepribadian. 

5) Kepribadian dan konsep diri, kepribadian ini adalah karakteristik, 

psikologis yang berbeda dari setiap orang yang memandang 

responnya terhadap lingkungannya yang relatif konsisten. 

c. Faktor psikologis yang terdiri dari : 
 

1) Motivasi, suatu dorongan yang menekan seseorang sehingga 

mengarahkan seorang untuk bertidak 

2) Persepsi, orang yang sudah mempunya motivasi untuk bertindak 

akan dipengaruhi persepsinya pada situasi dan kondisi yang 

sedang dihadapi. Persepsi itu sendiri memiliki arti yaitu suatu 

proses dimana seseorang memilih, mengorganosasikan, 

mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu 

gambaran yang berarti. 

3) Proses belajar, yaitu perubahan dalam perilaku seseorang yang 

timbul dari pengalaman. 

4) Kepercayaan dan sikap, kepercaan akan membentuk citra produk 

dan merek, serta orang akan bertindak berdasarkan citra tersebut. 

Sedangkan sikap akan mengarahkan seseorang untuk berperilaku 
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yang relatif konsisten terhadap objek-objek yang sama. 

4. Tipe-tipe Proses Pengambilan Keputusan  

Tipe Pengambilan keputusan (decision making) adalah tindakan 

manajemen dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran. Keputusan 

dibagi dalam 3 tipe:  

a. Keputusan terprogram/keputusan terstruktur: keputusan yang 

berulang-ulang dan rutin, sehingga dapat diprogram.  

b. Keputusan setengah terprogram/setengah terstruktur: keputusan 

yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin 

dan sebagian tidak terstruktur.  

c. Keputusan tidak terprogram/tidak terstruktur: keputusan yang tidak 

terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi.  

Menurut Swastha dan Handoko (Nurul. 2017) bahwa motif pembelian 

oleh konsumen yang ada, yaitu antara lain: 

a. Kelompok pembeli yang mengetahui dan bersedia memberitahukan 

motif pembelian mereka terhadap produk tertentu.  

b. Kelompok pembeli yang mengetahui alasan mereka untuk membeli 

produk tertentu tetapi tidak bersedia memberitahukannya. 

Kelompok pembeli yang tidak mengetahui motif pembelian 

sebenarnya terhadap produk tertentu. Biasanya motif pembelian mereka 

memang sangat sulit diketahui. Dimensi untuk mengukur keputusan 

pembelian menurut Sutisna (Nurul. 2017) yang diambil oleh konsumen, 

antara lain: 
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a. Benefit Association Kriteria 

benefit association menyatakan bahwa konsumen maenemukan 

manfaat dari produk yang akan dibeli dan menghubungkan 

dengan karakteristik merek. Kriteria manfaat yang bisa diambil 

adalah kemudahan mengingat nama produk ketika dihadapkan 

dalam keputusan membeli produk. 

b.   Prioritas dalam membeli 

Prioritas untuk membeli terhadap salah satu produk yang 

ditawarkan bisa dilakukan oleh konsumen apabila perusahaan 

menawarkan produk yang lebih baik dari produk pesaingnya.  

b. Frekuensi pembelian  

Ketika konsumen membeli produk tertentu dan merasa puas 

dengan kinerja produk tersebut, maka konsumen akan sering 

membeli kembali produk tersebut kapanpun membutuhkannya. 

5. Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler (Sutrayani 2019:50) dalam proses membeli produk, 

secara umum konsumen mengikuti proses pembelian konsumen seperti:  

 

 

                Gambar 2.1 Proses Keputusan Pembelian 

Kelima tahapan ini mewakili proses secara umum yang 

menggerakkan konsumen dari pengenalan produk ataupun jasa sampai 

penilaian pembelian. Proses ini merupakan petunjuk untuk menekuni 

bagaimana konsumen membuat sesuatu keputusan. 

 

Pengenalan 

Masalah 

Pencarian 

Informasi  

Evaluasi 

Alternatif   

Kebutuhan 

Pembelian   

Keputusan 

Pembelian   
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a. Pengenalan Masalah 

Proses pembelian diawali pada saat pembeli mengenali serta 

menyadari sesuatu permasalahan ataupun kebutuhan yang dipicu oleh 

rangsangan internal ataupun eksternal. 

b. Pencarian Informasi 

Sumber informasi utama dimana konsumen dipecah jadi 4 

kelompok: 

1) Individu. Keluarga, sahabat, tetangga, rekan. 

2) Komersial. Iklan, situs website, wiraniaga, penyalur, kemasan, 

tampilan. 

3) Publik. Media masa, organisasi pemeringkat konsumen. 

4) Eksperimental. Penindakan, pengecekan, pemakaian produk. 

c. Penilaian Alternatif 

Sehabis mendapatkan informasi serta merancang beberapa 

pertimbangan dari produk alternatif yang ada, kesimpulannya konsumen 

siap buat membuat suatu keputusan. Konsumen hendak memakai 

informasi yang tersimpan di dalam ingatan, setelah itu ditambah dengan 

informasi yang diperoleh dari luar untuk membangun sesuatu kriteria 

tertentu. 

d. Keputusan Pembelian 

Pada saat sesi penilaian, konsumen hendak membentuk 

preferensi antar merek dalam kumpulan opsi. Dalam melakukan iktikad 

pembelian, konsumen bisa membentuk 5 sub keputusan ialah merek, 

penyalur, kuantitas, waktu, serta tata cara pembayaran. 

e. Sikap pasca pembelian 
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Sehabis melaksanakan pembelian, konsumen bisa jadi hadapi 

konflik disebabkan memandang fitur mengkhawatirkan tertentu ataupun 

mendengar hal- hal mengasyikkan tentang merek lain serta waspada 

terhadap data yang menunjang keputusannya. Kepuasan pasca 

pembelian ialah guna keakraban antara harapan serta kinerja asumsi 

produk 

6. Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian  

Menurut Kotler dan Keller (Ucong 2018) proses terjadinya 

pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian. terdiri 

dari: 

a. Produk (Product), yaitu produk apa yang secara tepat diminati oleh 

konsumen, baik secara kualitas dan kuantitasnya. 

b. Harga (Price), merupakan seberapa besar harga sebagai 

pengorbanan konsumen dalam memperoleh manfaat yang 

diinginkan. 

c. Distribusi (Place), bagaimana pendistribusian barang sehingga 

produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan mudah. 

d. Promosi (Promotion), yaitu pesan-pesan yang dikomunikasikan 

sehingga keunggulan produk dapat sampai kepada konsumen. 

Kotler dan Keller (Ucong 2018: 31) perilaku pembelian konsumen 

dipengaruhi oleh: 

a. Aspek Budaya 

Kelas budaya, sub budaya, serta sosial sangat pengaruhi 

sikap pembelian konsumen. Budaya (culture) merupakan determinan 

dasar kemauan serta sikap seorang. Nyaris segala kelompok manusia 
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hadapi stratifikasi sosial, kerap kali dalam wujud kelas sosial (social 

class), divisi yang relatif homogen serta bertahan lama dalam suatu 

warga, tersusun secara hierarki serta memiliki anggota yang berbagi 

nilai, atensi, serta sikap yang sama. 

b. Aspek Sosial 

Tidak hanya aspek budaya, aspek sosial semacam kelompok 

rujukan, keluarga, dan kedudukan sosial, serta status pengaruhi sikap 

pembelian. Kelompok rujukan (referencegroup) seorang merupakan 

seluruh kelompok yang memiliki pengaruh langsung (tatap muka) 

ataupun tidak langsung terhadap perilaku ataupun sikap orang 

tersebut. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang 

sangat berarti. 

c. Aspek Pribadi 

Keputusan pembeli pula dipengaruhi oleh ciri individu. Aspek 

individu meliputi umur serta sesi dalam siklus hidup pembeli; 

pekerjaan serta kondisi ekonomi; karakter serta konsep individu; dan 

stayle hidup serta nilai. Yang diartikan dengan karakter merupakan 

sekumpulan watak psikologis manusia yang menimbulkan respons 

yang relatif tidak berubah-ubah serta tahan lama terhadap 

rangsangan area (tercantum sikap pembelian). 

Keputusan pembelian benda/jasa kerapkali mengaitkan 2 pihak 

ataupun lebih. Biasanya terdapat 5 peranan yang ikut serta (Suryani, 2018: 

25) 

a. Pemrakarsa (initiator), ialah orang yang pertama kali menganjurkan 

ilham buat membeli sesuatu benda/ jasa. 
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b. Pembawa pengaruh (influencer), ialah orang yang mempunyai 

pemikiran ataupun nasihat yang pengaruhi keputusan pembelian. 

c. Pengambil keputusan (decider), ialah orang yang memastikan 

keputusan pembelian produk. 

d. Pembeli (buyer), ialah orang yang melaksanakan pembelian secara 

nyata. 

e. Pemakai (user), ialah orang yang komsumsi serta memakai benda/ 

jasa yang dibeli. 

7. Keputusan Pembelian 

Bagi Fandy Tjiptono (Ana 2020: 33) keputusan pembelian ialah suatu 

proses dimana pembeli mengenali apa yang dibutuhkannya, mencari 

informasi mengenai produk ataupun merek tertentu serta mengevaluasi 

sebagian dari tiap- tiap alternatif tersebut untuk bisa digunakan dalam 

memecahkan permasalahan, yang setelah itu mengarahkannya kepada 

keputusan pembelian. 

Untuk dapat mengetahui sejauh mana proses pembelian konsumen, 

kiranya perlu adanya upaya seperti: apakah konsumen membutuhkan 

informasi tentang produk yang akan dibeli, atau mungkin perlu didorong 

untuk melakukan pembelian. Melalui dukungan informasi yang tersedia 

dapat pula mendorong seseorang untuk melakukan suatu keputusan 

termasuk di dalamnya hal pembelian. Menurut Ajzen dan Fishbein (Nurul. 

2017) pada umumnya seseorang sangat rasional dalam memanfaatkan 

informasi yang tersedia serta mempertimbangkan implikasi dari tindakan 

tersebut sebelum memutuskan untuk terlibat atau tidak dalam perilaku 

tersebut, dengan kata lain disini informasi berperan penting. 



20 
 

 
 

Menurut Colin and Richard (Nurul. 2017), terdapat lima peran dalam 

keputusan pembelian, yaitu:  

a. Initiator (orang yang mengusulkan gagasan untuk membeli).  

b. Influencer (orang yang pandangan atau sarannya mempengaruhi 

keputusan).  

c. Decision maker (orang yang mengambil keputusan).  

d. Buyer (orang yang melakukan pembelian aktual).  

e. User (orang yang mengonsumsi atau menggunakan produk atau 

jasa tertentu). 

Dalam melakukan keputusan pembelian, konsumen melakukan 

beberapa tahapan di antaranya pencarian informasi. Berbagai informasi 

mengenai suatu produk dapat diketahui oleh konsumen melalui iklan suatu 

produk baik melalui media massa, media elektronik maupun media-media 

lainnya. 

Menurut Sutisna (Sutrayani 2019:48), pengambilan keputusan oleh 

konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya 

kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Setelah konsumen 

menyadari kebutuhan dan keinginannya tersebut maka konsumen kemudian 

akan melakukan tindak lanjut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

tersebut.  

Dari definisi diatas bisa disimpulkan kalau keputusan pembelian ialah 

wujud sikap konsumen dalam memilah buat memakai sesuatu produk. serta 

hadapi sesuatu proses dalam menganalisis bermacam berbagai opsi buat 

mengambil keputusan dalam melaksanakan pembelian. 

8.  Belanja Online shop 
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Dari segi bahasa, toko online berasal dari dua suku kata, yakni toko 

dan online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toko berarti sebuah 

tempat atau bangunan permanen untuk menjual barang-barang (makanan, 

minuman, dan sebagainya). Sedangkan online yang terjemahan bahasa 

Indonesianya adalah dalam jaringan atau disingkat daring menurut 

wikipedia adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu 

jaringan atau sistem yang lebih besar. Jadi berangkat dari dua pengertian 

secara bahasa tersebut kita dapat mengartikan toko online sebagai tempat 

terjadinya aktivitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke 

dalam suatu jaringan dalam hal ini jaringan internet. Yusuf (Isnawati 2019) 

online shop yang pada umumnya diketahui oleh masyarakat saat ini 

merupakan salah satu bagian dari e-commerce. 

Menurut Kelli rainner , Jr dan Richard E Potter E-commerce atau 

online shop (Isnawati 2019) adalah proses pembelian, penjualan, transfer, 

atau pertukaran produk jasa, informasi melalui jaringan komputer, 

termasuk internet. 

Menurut Harisno dan Tri Pujadi (Isnawati 2019) E-commerce atau 

online shop merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses 

bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas 

tertentu melalui transaksi secara elektronik. Hal ini menjelaskan bahwa 

online shop bukan hanya sekedar dari konsumen ke komsumen yang 

disebut C2C (consumer-to-consumer-C2C) melainkan dari perusahaan ke 

perusahaan yang disebut (business to-business- B2B) atau bahkan 

perusahaan ke konsumen yang disebut (business-to – consumers-B2C) 

dengan menggunakan transaksi online. 
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Menurut Andira Chaca Sari online shop (2018) merupakan sarana 

atau toko untuk menawarkan barang dan jasa lewat internet sehingga 

online shop dapat melihat barang-barang di toko online. Internet 

merupakan peran penting dalam pembentukkan toko online agar 

memudahkan konsumen untuk melihat barang dagangan yang 

diperdagangan oleh produsen tanpa harus pergi ke toko secara langsung. 

Berdasarkan beberapa pengerian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa online shop adalah sebuah inovasi perdagangan elektronik dalam 

bentuk toko online yang menawarkan berbagai barang dan segala 

aktivitasnya baik proses pembelian, penjualan transfer, dan pertukaran 

produk jasa maupun informasi melalui internet. 

9. Kelebihan Online shop 
 

 Kelebihan toko online dibandingkan toko konvensional adalah 

Wicaksono (Isnawati 2019) :  

a.  Modal untuk membuka toko online relatif kecil,  

b. Tingginya biaya operasional sebuah toko konvensional,  

c. Toko online buka 24 jam dan dapat diakses dimana saja.  

d. Konsumen dapat mencari dan melihat katalog produk dengan lebih 

cepat.  

e. Konsumen dapat mengakses beberapa toko online dalam waktu 

bersamaan. 

  Berikut merupakan beberapa asalan kuat mengapa banyak orang 

lebih memilih untuk belanja secara online yaitu :  

a. Waktu 
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Waktu yang Fleksible merupakan faktor yang cukup menarik 

perhatian orang untuk belanja secara online. 

b. Harga  

Harga yang ditawarkan dibeberapa toko Online dapat lebih murah 

dibandingkan kita membeli barang secara fisik/konvensional.  

c. Ketersediaan barang dipasaran 

Ada kalanya sebuah barang yang konsumen cari sangat sulit 

didapatkan ditempat tinggal konsumen 

B. Tinjauan Empiris 

Tinjauan empiris sangat diperlukan guna sebagai tambahan referensi 

dan sebagai salah satu bahan pemikiran bagi peneliti dalam penelitian ini. 

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas tentang 

faktor-faktor yang menentukan keputusan pembelian melalui Online Shop. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
 

Nama/tahun 
 

Judul 
 

Metode 
 

Hasil Penelitian 
 

1 Nurmadina 
(2016) 

“Analisis Faktor-
Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Keputusan 
Pembelian Secara 
Online” 

Kuantitatif Hasil analisis 
menunjukkan 
bahwa Faktor 
yang paling 
dominan 
berpengaruh 
terhadap 
keputusan 
pembelian 
secara online 
adalah 
distribusi 
(place). 

2 Ni Kadek 
Devi Aprilia 
Agustini 

“Analisis Faktor-
Faktor Yang 
Mempengaruhi 

Kualitatif Hasil analisis  
menunjukkan 
bahwa  
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(2017) Keputusan Membeli 
Di Online Shop 
Mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Ekonomi 
Angkatan Tahun 
2012” 

terdapat empat 
faktor yang 
mempengaruhi 
keputusan 
membeli di 
online shop 
mahasiswa 
Jurusan 
Pendidikan 
Ekonomi 
angkatan tahun 
2012, yaitu 
kualitas produk, 
kemudahan, 
kualitas 
informasi, dan 
kepercayaan 
konsumen 

3 Putriana 
Suharfin 
(2018) 

“Analisis Faktor 
Yang Mendorong 
Belanja Online Pada 
Mahasiswa Di Kota 
Medan” 

Kuantitatif Hasli analisis 
menunjukkan 
bahwa faktor 
yang paling 
dominan 
berpengaruh 
terhadap 
keputusan 
pembelian 
secara online 
adalah Harga 

4 Isnawati 
(2019) 

“Online Shop (Studi 
Kasus Budaya 
Komsumtif 
Mahasiswa 
Universitas 
Muhammadiyah 
Makassar) 

Kualitatif Hasil analisis 
menunjukkan 
bahwa online 
shop ini telah 
memanjakan 
mahasiswa 
dengan 
berbelanja 
produk fashion 
secara online 
tanpa harus 
keluar rumah 
ataupun 
berkeliling 
mencari barang 
belanjaan, 
promo-promo 
yang 
mengiurkan, 
pelayanan dan 
penawaranpun 
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yang ada di 
online shop 
mampu 
mendorong 
mahasiswa 
berbelanja di 
online shop 
sehingga 
mahasiswa bisa 
tampil stylish, 
kekiniaan dan 
berbeda dari 
mahasiswa 
lainnya 
 

5. Helina 
Gusmawarni 
HRP (2020) 

“Analisis Keputusan 
Pembelian Online 
Mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Ekonomi 
Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan 
Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau” 

Kualitatif  Hasil analisis 
menunjukkan 
bahwa  
keputusan 
pembelian 
online 
mahasiswa 
masuk dalam 
kategori sangat 
baik dengan 
skor persentase 
akhir 82,53% 
terutama pada 
aspek 
pengenalan 
masalah 

 

C. Kerangka Konsep 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada toko 

Maiyah_Shopmks. Maiyah_Shopmks berdiri sejak tahun 2017, hingga saat ini 

sudah lebih dari 2.000 produknya laku terjual. Maiyah_Shopmks selalu kreatif 

dalam berinovasi atau memasarkan produknya dengan berbagai keunggulan, 

baik dari segi desain, ukuran, warna, maupun harga sehingga menarik 

perhatian konsumen. Konsumen yang sudah merasakan produk dari 

Maiyah_Shopmks banyak yang berlangganan dengan berbagai alasan yang 
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sangat memuaskan. Peneliti memilih 10 orang konsumen yang berbelanja di 

toko Maiyah_Shopmks. 

Penelitian ini terfokus pada toko Maiyah_Shopmks yaitu faktor-faktor 

yang menentukan keputusan konsumen dalam pembelian produk olshop, 

yaitu faktor produk, harga, promosi dan distribusi menurut Kotler dan Keller 

(Ucong 2018) 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi toko 

Maiyah_Shopmks agar memperhatikan faktor-faktor yang menentukan 

keputusan pembelian tersebut. Uraian yang lebih selanjutnya di gambarkan 

dalam kerangka konsep di bawah ini: 

 

  

  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

E. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah yang dirumuskan 

dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. 

Dengan demikian fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu menurut Kotler dan 

Keller (Ucong 2018) antara lain faktor produk (X1), harga (X2), promosi (X3) 

dan distribusi (X4) dalam menentukan keputusan pembelian (Y).

Produk (X1) 

Keputusan pembelian 

(Y) 

Harga (X2) 

Promosi (X3) 

Distribusi (X4) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif 

kualitatif. Analisisnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan 

mendalam. Jenis penelitian ini juga berupa metode penelitian yang dilakukan 

terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat 

sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa individu atau kelompok.  

Sebagaimana ditunjukkan oleh Bogdan dan Taylor (Sujarweni, 2017: 19) 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu teknik pemeriksaan 

yang menghasilkan informasi grafis sebagai wacana atau komposisi dan perilaku 

individu yang diperhatikan. Penelitian kualitatif diandalkan untuk memiliki pilihan 

untuk menciptakan gambaran luar dan dalam wacana, penyusunan, serta 

perilaku yang dapat dilihat dari individu tertentu, atau organisasi tertentu dalam 

suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

komprehensif, dan holistik. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian 

dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas 

objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu 

luas. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada toko online shop  

Maiyah_Shopmks. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dua 

bulan yaitu bulan Maret sampai April 2022. 
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C. Sumber Data  

1. Data primer   

Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan informan berkaitan dengan penelitian di lokasi penelitian. 

Adapun informan yang dipilih adalah orang-orang yang pernah melakukan 

pembelian produk melalui online shop pada toko Maiyah_Shopmks berjumlah 

10 orang 

2. Data sekunder  

Data sekunder, merupakan data yang berisikan informasi dan teori-teori 

yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Peneliti 

mendapatkan data sekunder dari buku-buku, majalah, hasil lapangan dan 

internet. 

D. Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu:  

1. Observasi   

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dapat diteliti dari 

perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian sistematik tanpa adanya 

proses tanya jawab dengan individu-individu yang diteliti, tujuan dari observasi 

adalah untuk menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Wawancara  

Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur 

adalah wawancara yang ditetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan 
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diajukan oleh pewawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah 

kegiatan wawancara mengalir seperti biasa, yaitu mengikuti dan menyesuaikan 

dengan situasi dan kondisi responden 

3.  Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata tertulis. Dalam melaksanakan metode 

dokumentasi peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan 

sebagainya. (Suharismi, 2017:206) Sedangkan dokumen adalah bahan tertulis 

yang dibutuhkan peneliti yang dimanfaatkan sebagai dokumen yang berarti 

barang-barang penguji, menafsirkan dan bukti konkret data yang diperoleh di 

lapangan. 

E. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri 

karena manusialah yang dapat memahami makna interaksi antar manusia, 

membaca gerak muka, atau menyelami perasaan dan nilai yang terkandung 

dalam ucapan atau perbuatan responden, untuk itu dibutuhkan beberapa 

instrumen pendukung seperti tape recorder, kamera dan buku catatan serta 

pedoman wawancara. Peneliti juga menjadi instrumen kunci yang berfungsi 

menetapkan fokus, memilih konsumen online shop pada toko Maiyah_Shopmks 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

menganalisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.   

F.  Teknik Analisis 

Analisis data penelitian ini menggunakan model interaktif (interactive 

model analysis). Dimana analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu sebagai 

berikut:  
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1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan lapangan. Proses ini berlangsung sepanjang 

pelaksanaan penelitian, yang dimulai sejak awal bahkan sebelum 

pengumpulan data.  

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.   

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian 

kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, 

baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh 

subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Dimana dalam mencari makna, 

peneliti harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata key 

informan, dan bukan penafsiran menurut pandangan peneliti. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

1. Sejarah Online shop 

Belanja online atau online shop pertama kali dilakukan di Inggris pada 

tahun 1979 oleh Michael Aldrich dari Redifon Computers. Ia menyambungkan 

televisi berwarna dengan komputer yang mampu memproses transaksi 

secara realtime melalui sarana kabel telepon. Sejak tahun 1980, ia menjual 

sistem belanja online yang ia temukan di berbagai penjuru Inggris. Pada 

tahun 1980, belanja online secara luas digunakan di Inggris dan beberapa 

negara di daratan Eropa seperti Perancis yang menggunakan fitur belanja 

online untuk memasarkan Peugeot Nissan, dan General Motors. Pada tahun 

1992, Charles Stack membuat toko buku online pertamanya yang bernama 

Book Stacks Unlimited yang berkembang menjadi Books.com yang kemudian 

diikuti oleh Jeff Bezos dalam membuat situs web Amazon.com dua tahun 

kemudian. Selain itu, Pizza Hut juga menggunakan media belanja online 

untuk memperkenalkan pembukaan toko pizza online.  

Pada tahun 1994, Netscape memperkenalkan SSL encryption of data 

transferred online karena dianggap hal yang paling penting dari belanja online 

adalah media untuk transaksi daring nya yang aman dan bebas dari 

pembobolan. Pada tahun 1996, eBay situs belanja online lahir dan kemudian 

berkembang menjadi salah satu situs transaksi online terbesar hingga saat 

ini. 
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2. Perkembangan Online Shop di Indonesia 

Toko online di Indonesia baru mulai populer di tahun 2006. Pada akhir 

tahun 2008 jumlah toko online di Indonesia meningkat puluhan hingga 

ratusan persen dari tahun sebelumnya. Faktor pendukungnya adalah makin 

banyaknya pengguna internet di Indonesia, yang tadinya hanya sekitar 

2.000.000 orang pada tahun 2006 menjadi 25.000.000 pengguna pada tahun 

2008 (internetworldstats.com, data hingga Juni 2008). Faktor kedua yang 

menyebabkan hal tersebut, karena semakin mudah dan murahnya koneksi 

internet di Indonesia, ketiga semakin banyak pendidikan dan pelatihan 

pembuatan toko online dengan harga sangat terjangkau.  

Perkembangan online shopping atau belanja online seperti halnya 

laku.com, blibli.com, tokobagus.com, kini semakin ramai dengan berbagai 

jenis produk mulai dari fashion, makanan, keperluan rumah tangga, sampai 

gadget dll. Saat ini diperkirakan jumlah toko online di Indonesia telah 

berjumlah ratusan. Semakin banyak e-commerce (layanan untuk sarana 

jual/beli online) yang berkembang di Indonesia membuat banyak perubahan 

pola belanja masyarakat yang awalnya bersifat konvensional kini berbelanja 

cukup dengan memilih produk yang ada di web/blog. Website depkominfo 

telah mempunyai halaman sistem informasi pemetaan e-commerce 

Indonesia, namun sistem tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. 

Beberapa toko online memiliki data web yang selalu terupdate dan memiliki 

informasi kontak yang jelas. Toko online lainnya ada yang datanya tidak 

update (informasi terakhir adalah data antara 1 bulan hingga 12 bulan 

sebelumnya), ada pula yang tidak memiliki informasi kontak secara jelas, dan 

fitur e-commerce yang tidak lengkap. Saat ini diperkirakan jumlah toko online 
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di Indonesia telah berjumlah ratusan, Menurut data statistik “jumlah 

masyarakat online di seluruh dunia (data tahun 2007) adalah 1,2 milyar dan 

diperkirakan bertumbuh menjadi 1,9 milyar pada tahun 2011.  

Pertumbuhan pengguna internet yang amat pesat nampak di seluruh 

benua, benua Asia tertinggi dari benua-benua lainnya. Data Jurnal Bisnis 

Internasional: para pebisnis kecil yang menggunakan internet marketing 

bertumbuh 46% lebih cepat dibanding mereka yang belum menggunakan 

internet marketing. Media digital seperti internet telah merajai seluruh area 

bisnis dan komunikasi, mengalahkan media print (cetak). Toko online sangat 

indentik dengan UMKM, baik dari segi permodalan hingga manajemennya, 

bedanya hanya medianya saja, UMKM menganut media offline, sedangkan 

toko online menggunakan cara online. Namun satu hal yang cukup penting 

adalah belum adanya lembaga yang mewadahi dan mampu melindungi toko 

online Indonesia. Untuk komunitas toko/bisnis online sendiri ada beberapa 

yang sudah terbentuk diharapkan dapat menumbuhkan bisnis online di 

Indonesia. 

3. Jenis Transaksi Jual Beli Online 

a. Transaksi Antar Bank 

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis 

transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual 

online. Selain cukup simple, jenis transaksi ini juga memudahkan proses 

konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dan 

penjual. Prosesnya adalah pertama pembeli mengirim dana yang telah 

disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan 

barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi antara bank 
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adalah diperlukan kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum 

memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah 

dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima. 

b. COD (Cash On Delivery) 

Pada saat COD sebenarnya masih menganut cara lama yaitu 

dengan bertemu antara penjual dan pembeli. Biasanya sistem transaksi 

ini dilakukan dalam jual beli antar orang ke orang dan pada umumnya 

COD digunakan untuk barang bekas (second) karena pembeli harus 

memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut. 

Keuntungan dari sistem ini adalah antara penjual dan pembeli lebih 

bisa leluasa dalam proses transaksi. Pembeli bisa melihat dengan detail 

barang yang akan dibeli, dan juga memungkinkan tawar menawar. Jenis 

transaksi ini di populerkan oleh website jual-beli seperti Tokobagus, 

Berniaga, dan banyak website jual beli lainnya. Kekurangan dari sistem 

ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli. Karena mungkin saja 

pihak yang akan kita temui adalah orang yang berniat jahat. Oleh karena 

itu tips yang bisa dilakukan adalah dengan menentukan tempat transaksi 

yang aman seperti di tempat keramaian. 

c. Rekening Bersama (Rekber) 

Jenis transaksi jual beli online yang terakhir adalah menggunakan 

rekening bersama atau yang juga disebut dengan istilah escrow. Cara 

pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses pembayaran melalui 

transfer bank. Jika dalam transfer bank, pihak ketiganya adalah bank, 

sedangkan dengan sistem Rekber yang menjadi pihak ketiga adalah 

lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual 
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maupun pembeli. Peran lembaga dalam hal ini pembayaran sangatkah 

penting. Prosesnya yaitu pertama pembeli mentransfer dana ke pihak 

lembaga Rekber. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak Rekber 

meminta penjual mengirim barang yang sudah disepakati. Dan jika 

barang sudah sampai baru dana tersebut diberikan pada penjual. 

4. Situs Belanja Online di Indonesia 

Terdapat ratusan bahkan ribuan web yang melayani penjualan berbasis 

online. Namun untuk membatasi luasnya pembahasan, maka peneliti hanya 

melampirkan 10 situs belanja online yang paling populer di Indonesia 

diantaranya; 

a. Lazada.co.id 

Lazada merupakan situs belanja online yang menawarkan 

berbagai macam jenis produk, mulai dari elektronik, buku, mainan anak, 

perlengkapan bayi, alat kesehatan, produk kecantikan, peralatan rumah 

tangga, perlengkapan travelling dan olahraga. Didirikan sejak tahun 2012 

lalu, Lazada merupakan salah satu cabang dari jejaring retail online 

Lazada Asia Tenggara. Lazada Asia Tenggara merupakan anak 

perusahaan internet Jerman yaitu Rocket Internet. 

b. Tokopedia.com 

PT Tokopedia didirikan pada 6 februari 2009, sedangkan 

Tokopedia.com secara resmi diperkenalkan ke publik pada 17 Agustus 

2009. Seperti yang sudah diketahui tokopedia.com merupakan salah satu 

mallonline di Indonesia yang mengusung model bisnis marketplace. 

Sejak diluncurkan hingga tahun 2015, layanan dasar Tokopedia bisa 

digunakan oleh semua orang secara gratis.  
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c. MatahariMall.com 

MatahariMall.com adalah situs belanja online yang diluncurkan 

pada tanggal 9 september 2015. MatahariMall.com akan menjadi situs 

belanja online terbesar di Indonesia. 

d. Kaskus.co.id 

Kaskus sebenarnya adalah sebuah forum online. Tapi website ini 

kemudian berkembang menjadi salah satu platform e-commerce terbesar 

di Indonesia. Pengguna bisa membuat artikel di dalam platform Kaskus 

dan juga melakukan jual beli barang di sana. 

e. OLX.co.id 

OLX Indonesia adalah tempat untuk mencari barang baru atau 

bekas berkualitas seperti produk elektronik, otomotif, rumah, peralatan 

rumah tangga, aneka jasa, dan juga lowongan kerja. OLX merupakan 

situs belanja online yang pertama kali mempopulerkan COD (Cash On 

Delivery). Pada tanggal 14 November 2014, OLX Indonesia 

mengumumkan bahwa berniaga.com akan merger dengan OLX. Proses 

merger tersebut telah selesai pada bulan Februari 2015. 

f. Bukalapak.com 

Bukalapak merupakan salah satu pasar online marketplace 

terkemuka di Indonesia yang dimiliki dan dan dijalankan oleh PT. 

Bukalapak. Seperti halnya situs layanan jual beli dengan model bisnis 

consumer to consumer (C2C), Bukalapak menyediakan sarana penjualan 

dari konsumen ke konsumen dimanapun. Siapa pun bisa membuka toko 

online untuk kemudian melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia 

baik satuan ataupun dalam jumlah banyak. Pengguna perorangan 
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ataupun perusahaan dapat membeli dan menjual produk, baik baru 

maupun bekas, seperti sepeda, ponsel, perlengkapan rumah tangga, 

busana, elektronik, dan lain-lain. 

g. Elevenia.co.id 

Elevenia menerapkan konsep open marketplace nomor 1 di Indonesia 

yang memberikan kemudahan dan keamanan belanja. Situs ini 

menawarkan berbagai macam produk untuk pecinta belanja online. 

Tercatat bahwa elevenia menawarkan lebih dari 2 juta produk dari 16.000 

seller yang terbagi dalam 8 kategori antara lain: fashion, beauty/health, 

babies/kids, home/garden, gadget/komputer, elektronik, sports/hobby, 

service/food. Dan februari lalu elevenia telah berhasil menambah 

sellernya hingga lebih dari 23.000 seller dan live listing 2 juta produk. 

h. Zalora.co.id 

Zalora Indonesia adalah situs belanja online yang menyediakan 

kebutuhan mode pakaian yang terdiri dari produk berbagai merek, baik 

local maupun internasional. Zalora Indonesia yang didirikan pada tahun 

2012 oleh Catherine Sutjahyo yang merupakan bagian dari Zalora Gup di 

Asia. Zalora merupakan anak perusahaan dari situs belanja online 

Zalando. Zalando merupakan proyek dari Rocket Internet. Di Indonesia 

Zalora berada di bawah naungan dan dikelola oleh PT Fashion Eservices 

Indonesia. 

i. Blibli.com 

Blibli.com juga merupakan salah satu E-commerce di Indonesia dengan 

konsep belanja online ala mall. Blibli adalah produk pertama PT Global 

Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan Djarum dibidang digital 
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yang didirikan pada tahun 2010. Kantor pusat Blibli bermarkas di Jakarta 

Barat dengan biaya infrastruktur seperti server dan jaringan hampir 

mencapai Rp 100 miliar. 

j. Bhinneka.com 

Bhinneka.com merupakan situs e-Commerce angkatan pelopor 

onlinestore yang sampai saat ini terus berkembang dan bertumbuh 

menjadi situs e-Commerce terbesar di Indonesia. Dengan taglinenya 

(Indonesia#1 Webstore) yang didirikan oleh Hendrik Tio. 

5. Toko Online Maiyah_Shopmks 

Maiyah_Shopmks berdiri sejak tahun 2017, hingga saat ini sudah lebih 

dari 2.000 produknya laku terjual. Maiyah_Shopmks selalu kreatif dalam 

berinovasi menampilkan produknya dengan berbagai keunggulan, baik dari 

segi desain, ukuran, warna, maupun harga sehingga menarik perhatian 

konsumen. Konsumen yang sudah merasakan produk dari Maiyah_Shopmks 

banyak yang berlangganan dengan berbagai alasan yang sangat 

memuaskan. Maiyah_Shopmks selalu memberikan solusi kepada konsumen 

untuk tampil percaya diri dengan berbagai produk yang disediakan dengan 

mengikuti trend masa kini, selain itu Maiyah_Shopmks juga membantu 

konsumen merasa nyaman dan lebih menikmati hidup dengan menghadirkan 

produk dengan berbagai desain yang unik dan menarik tentunya juga 

berkualitas seperti tas, pakaian, sendal dan sepatu.  

B. Hasil Penelitian 

1. Faktor Produk 

Produk mengenai apa yang secara tepat diminati oleh konsumen, baik 

secara kualitas dan kuantitasnya. Produk adalah sesuatu barang yang 
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ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Produk didefenisikan sebagai 

segala sesuatu, baik yang menguntungkan maupun tidak, yang dapat 

diperoleh seseorang melalui pertukaran. Produk merupakan elemen penting 

dalam sebuah program pemasaran. Strategi produk dapat mempengaruhi 

strategi pemasaran lainnya. Pembelian sebuah produk bukan hanya sekedar 

untuk memiliki produk tersebut tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Berikut wawancara dengan informan SW selaku 

konsumen mengatakan: 

“Iya jelas, produk-produknya selalu menarik perhatian, selalu 

memunculkan model yang khas dan terkesan menggoda kita sebagai 

konsumen untuk memilikinya” (Hasil wawancara dengan “SW”, 10 April 

2022)     

 

Selanjutnya wawancara dengan informan W, selaku konsumen, 

mengatakan bahwa: 

“Saya sudah beberapa kali belanja di took online ini, tentunya salah satu 

alasan saya yahh ini, modelnya saya suka dan tidak mengecewakan 

ketika barangnya sudah sampai ke kita” (Hasil wawancara dengan “W”, 

10 April 2022)     

 

Selanjutnya wawancara dengan informan AR, selaku konsumen, 

mengatakan bahwa: 

“Sangat memuskan saya, kalau pengalaman pertama sudah 

mengecewakan yahh tidak mungkin saya ingin menjadi langganannya 

sampai saat ini” (Hasil wawancara dengan “AR”, 10 April 2022)  

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ketertarikan konsumen dalam berbelanja online shop pada toko 

Maiyah_Shopmks karena produknya tidak mengecewakan dan selalu 

memberikan model terbarunya yang tentunya sesuai dengan selera 
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konsumennya, kekhasan produknya memberikan daya tarik tersendiri pada 

minat pembelian produk online shop tersebut. Berikut wawancara dengan 

informan SW selaku konsumen mengatakan: 

“Iya dong, saya merasa lebih percaya diri mengenakan produk dari toko 

olshop yang satu ini, masalahnya produk-produknya itu adduuh sangat 

kekinian dan tidak ketinggalan nyaman”. (Hasil wawancara dengan “SW”, 

10 April 2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan W, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“untuk digunakan nongkrong bersama teman-teman itu saya cukup 

percaya diri mengenakan produknya, makanya saya juga banyak 

rekomendasiikan ke teman-teman saya took olshop ini”. (Hasil 

wawancara dengan “W”, 10 April 2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan AR, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“iyee, ini produknya bagus tawwa, mengikuti zaman dan gaya kekinian, 

meskipun banyak saingannya olshop yang lain tapi saya tetap percaya 

sama ini olshop karena tidak pernah mengecawakan barangnya”. (Hasil 

wawancara dengan “AR”, 10 April 2022) 

  

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa produk-produk dari online shop pada toko Maiyah_Shopmks tidak 

ketinggalan zaman, selain itu menurut konsumen saat mengenakan produk 

tersebut merasa percaya diri. Hal ini menandakan bahwa keputusan 

konsumen dalam pembelian produk tersebut sesuai dengan pengalaman yang 

sudah dirasakannya dengan melakukan pembelian di toko tersebut. Berikut 

wawancara dengan informan SW selaku konsumen mengatakan: 

“Selama saya menjadi langganan di olshop ini belum pernah saya lihan 

persediaan warnanya yang tidak lengkap atau kurang, pasti kalau kita lagi 

lihat-lihat di katalog produknya sebelum memesan disitu ada banyak 
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pilihan warna yang tertera”. (Hasil wawancara dengan “SW”, 10 April 

2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan W, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“Cukup banyak, saya tidak pernah mendapati produk yang saya inginkan 

itu warnanya tidak tersedia, pilihan warnanya juga bagus-bagus makanya 

meskipun pilihan warnanya terbatas tetap diminati karena itu pilihan 

warnanya bagus-bagus”. (Hasil wawancara dengan “W”, 10 April 2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan AR, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“Untuk warna ya. Iya pilihan warnanya itu bagus-bagus dan sesuailah 

dengan selera anak muda saat ini”. (Hasil wawancara dengan “AR”, 10 

April 2022) 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa produk-produk dari online shop pada toko Maiyah_Shopmks memiliki 

pilihan warna yang bagus, bagus dalam artian mengikuti zaman dan 

sasarannya yaitu anak muda saat ini sangat cocok dengan warna-warna yang 

disediakan. Warna sebagai tampilan yang cukup penting dari sebuah pakaian 

yang dikenakan memang memiliki perhatian khusus bagi semua orang. Selain 

tergantung selera, pilihan warna juga tergantung dengan keserasian dari 

semua pakaian yang dikenakan. Berikut wawancara dengan informan SW 

selaku konsumen mengatakan: 

“Hmmm kualitas kain yah. Menurut saya sih kainnya itu sesuai dengan 

harganya yah, olshop ini kan banyak menawarkan produknya yah jadi kita 

pintar-pintar aja, kalau harganya mahal pasti kainnya juga bagus, tapi 

sejauh ini kainnya sesuailah dengan kebutuhan saya sendiri. (Hasil 

wawancara dengan “SW”, 10 April 2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan W, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 
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“Kalau kainnya itu untuk dipakai sehari-hari masih bagus dan kebanyakan 

yang yang saya beli disini itu kainnya dingin kalau dipakai. (Hasil 

wawancara dengan “W”, 10 April 2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan AR, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“bagus tawwa kualitas kainnya, nyaman dipakai dan tidak mudah luntur 

kalau dicuci. (Hasil wawancara dengan “W”, 10 April 2022) 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa produk-produk dari online shop pada toko Maiyah_Shopmks memiliki 

kain yang berkualitas dan mampu disesuiakan dengan kebutuhan para 

konsumennya. Fakor produk ini sangat menunjang minat konsumen untuk 

membeli produk tersebut. Kualitas kain dari setiap produk ada yang berbeda 

ada yang sama. Namun sejauh ini konsumen masih mengakui kalau kualitas 

kainnya itu sesuai dengan kebutuhannya.  

2. Faktor Harga 

Harga merupakan seberapa besar harga sebagai pengorbanan 

konsumen dalam memperoleh manfaat yang diinginkan. Agar dapat sukses 

dalam memasarkan suatu barang dan jasa, setiap perusahaan harus 

menetapkan harga secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur 

marketing mix yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi 

perusahaan, disamping itu harga merupakan unsur marketing mix yang 

bersifat flexibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan 

karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi. Kedua hal 

tersebut tidak dapatdiubah atau disesuaikan dengan mudah dan cepat, 

karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang. Berikut wawancara 

dengan informan AI selaku konsumen mengatakan: 
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“Cukup terjangkau, apalagi mahasiswa seperti saya, jika saya banding-

bandingkan dengan harga di olshop yang lain itu lumayan bersaing 

harganya, seperti produk tas dan sendal yang saya beli disini itu harganya 

murah tapi kualitasnya tidak murahan”. (Hasil wawancara dengan “AI”, 9 

April 2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan MA, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“Murah ji nah, saya selalu melihat-lihat dulu beberapa olshop kalau mau 

pesan dan ternyata di toko ini cukup murah”. (Hasil wawancara dengan 

“MA”, 11 April 2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan NM, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“Untuk harganya cukup terjangkau, toko ini sudah lama saya ikuti, dan 

tidak pernah menjual produk yang harganya terlampau mahal, mungkin 

memang disesuaikan dengan sasaran konsumennya yah seperti 

mahasiswa seperti saya ini”. (Hasil wawancara dengan “NM”, 9 April 

2022) 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa produk-produk dari online shop pada toko Maiyah_Shopmks 

menawarkan harga yang cukup terjangkau oleh masyarakat secara umum, 

khususnya mahasiswa. Produk yang ditawarkan sesuai dengan harga dan 

kualitasnya maka dari itu keputusan pembelian terhadap produk dilihat dari 

harganya juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan agar bisa menarik 

minat membeli konsumen. Berikut wawancara dengan informan AI selaku 

konsumen mengatakan: 

“Yaa sangat sesuai, deskripsi produk yang tertera sesuai dengan kualitas 

produknya, seperti tas yang pernah saya bel ikan deskripsinya itu anti air, 

ternyata memang anti air. Sejauh ini saya suka menggunakan tas say aitu 

apalagi saat musim hujan”. (Hasil wawancara dengan “AI”, 9 April 2022) 

 



44 
 

 
 

Selanjutnya wawancara dengan informan MA, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“Sendal yang saya gunakan saat ini adalah produk dari olshop ini, bisa 

dilihat sendiri keadaannya masih cukup bagus meskipun sudah saya beli 

dari tahun lalu, alasnya itu masih bagus, tidak licin. (Hasil wawancara 

dengan “MA”, 11 April 2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan NM, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“Tidak mengecewakan dan tahan lama, produk-produk yang saya beli 

disini itu semuanya masih bagus dan awet yaa”. (Hasil wawancara 

dengan “NM”, 9 April 2022) 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa produk-produk dari online shop pada toko Maiyah_Shopmks dengan 

harga yang terjangkau, produknya juga tahan lama dan sesuai dengan 

deskripsi produk yang tertera. Kesesuaian antara harga dan kualitas produk 

sangat penting bagi konsumen. Berikut wawancara dengan informan AI 

selaku konsumen mengatakan: 

“Awalnya saya ragu, soalnya harganya itu biasanya dibawa dari olshop 

lainnya, tapi Ketika produknya sudah ditangan saya dan sudah saya 

rasakan kegunaannya ternyata harga yang ditawarkan itu meyakinkan 

saya untuk berbelanja disitu lagi.” (Hasil wawancara dengan “AI”, 9 April 

2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan MA, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“Cukup meyakinkan, dari awal saya belanja itu sudah yakin, saya lihat 

dari komentar testimoni di akun olshopnya itu bagus-bagus dengan rating 

yang tinggi semua jadi yah saya yakin sajalah”. (Hasil wawancara dengan 

“MA”, 11 April 2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan NM, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 
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“melihat deskripsinya dan jumlah penjualannya itu saya yakin untuk 

membelinya, kemudian setelah saya rasakan sendiri produknya ternyata 

memang sesuai deskripsi tawwa, pantas laku.” (Hasil wawancara dengan 

“NM”, 9 April 2022) 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa produk-produk dari online shop pada toko Maiyah_Shopmks tidak 

mengecewakan dalam hal penentuan harga dan kualitas produknya. 

Konsumen akan melihat terlebih dahulu harga yang tercantum pada sebuah 

produk, karena sebelum membeli konsumen sudah berfikir tentang sistem 

hemat yang tepat. Selain itu, konsumen dapat berfikir tentang harga yang 

ditawarkan memiliki kesesuaian dengan produk yang telah dibeli. 

3. Promosi 

Promosi adalah pesan-pesan yang dikomunikasikan sehingga 

keunggulan produk dapat sampai kepada konsumen. Promosi biasanya 

melalui periklanan suatu perusahaan mengarahkan komunikasi persuasif 

pada pembeli sasaran dan masyarakat melalui media-mediayang disebut 

dengan media massa seperti koran, majalah, tabloid, radio, televisi, dan direct 

email. Promosi merupakan komunikasi yang memberi penjelasan untuk 

meyakinkan calon konsumen tentang barang. Tujuan promosi adalah 

memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon 

konsumen. Berikut wawancara dengan informan AME selaku konsumen 

mengatakan:  

“Iyaaa saya lihat semua dekripsi produknya ditampilkan secara rinci, 

setiap produknya juga dipisahkan mana yang termasuk dalam harga 

promosi atau diskon, dan mana yang termasuk harga normal”. (Hasil 

wawancara dengan “AME”, 12 April 2022) 

Selanjutnya wawancara dengan informan H, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 
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“Sangat detail, kita tinggal mencari mana barang yang termasuk dalam 

promosi dan mana yang tidak, semua produknya baik yang promosi 

maupu tidak itu memiliki deskripsi yang detail, sehingga membuat kita 

sebagai konsumen tidak perlu lagi menanyakan mengenai suatu 

produknya itu”.  (Hasil wawancara dengan “H”, 10 April 2022) 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa produk-produk dari online shop pada toko Maiyah_Shopmks setiap 

mengadakan promosi selalu menampilkan produk-produk yang 

dipromosikannya dengan detail sehingga konsumen tidak merasa kekurangan 

informasi mengenai kegiatan promosi yang dilakukan. Berikut wawancara 

dengan informan AME selaku konsumen mengatakan:  

“Seingat saya setiap dua bulan sekali toko ini malakukan promosi 

terhadap produknya dan itu berlangsung selama 2 minggu kalau tidak 

salah. Kalau begitukan kita puas untuk memilih produk karena durasi 

waktunya yang lumayan lama “. (Hasil wawancara dengan “AME”, 12 

April 2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan H, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“Yaa berlangsung lama, saya selalu menanti waktu promosinya karena 

toko ini rajin mengadakan promosi”. (Hasil wawancara dengan “H”, 10 

April 2022) 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa toko Maiyah_Shopmks ketika melakukan promosi ditujukan untuk 

mendidik, mengarahkan kenapa konsumen pada produk baru, apa 

istimewanya produk baru tersebut, kenapa produk penting untuk dibeli, dan 

sebagainya. Berikut wawancara dengan informan AME selaku konsumen 

mengatakan:  

“Siapa yang tidak mau dengan produk terbaru? Tentu semuanya mau, 

dan saya termasuk dalam langganan toko ini yang selalu menanti promosi 

dari setiap barang barunya”. (Hasil wawancara dengan “AME”, 12 April 

2022) 
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Selanjutnya wawancara dengan informan H, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“Sesuai karena semua produk yang di promosikan itu sudah jelas dan 

secara detail ada penjelasan masing-masing produknya jadi tergantung 

kita memilih barang mana yang sesuai dengan kemauan kita”. (Hasil 

wawancara dengan “H”, 10 April 2022) 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa toko Maiyah_Shopmks melakukan promosi sebagai komunikasi yang 

memberi penjelasan untuk meyakinkan calon konsumen tentang barang. 

Tujuan promosi adalah memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan 

meyakinkan calon konsumen. Berikut wawancara dengan informan AME 

selaku konsumen mengatakan:  

“karena saya sudah menjadi langganan dari toko ini jadi yah saya sudah 

tentu tau kapan toko ini melakukan promosi, tapi kalau awalnya yah saya 

iseng-iseng buka-buka aplikasi olshop eeh ternyata ketemu sama toko ini 

yang lagi mengadakan promosi”. (Hasil wawancara dengan “AME”, 12 

April 2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan H, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“kalau saya taunya itu dari teman saya sendiri yang sudah lebih duluan 

langganan di toko ini”. (Hasil wawancara dengan “H”, 10 April 2022) 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa toko Maiyah_Shopmks rutin mengadakan kegiatan promosi, maka dari 

itu konsumen sudah mengetahuinya kapan toko ini melakukan promosi lagi, 

baik itu dari produk terbarunya atau yang sudah lama.  
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4. Distribusi 

Distribusi adalah bagaimana pendistribusian barang sehingga produk 

dapat sampai ke tangan konsumen dengan mudah. Place mengacu pada 

penyediaan produk pada suatu tempat bagi konsumen, untuk lebih mudah 

untuk mengaksesnya. Distribusi/place identik dengan distribusi. Place meliputi 

masalah pemasaran seperti, jenis saluran, eksposur, transportasi, distribusi, 

dan lokasi. Sebuah produk harus tersedia kepada konsumen kapan dan 

dimana konsumen menginginkannya. Distribusi akan mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan arus bahan dengan memperoleh produk akhir 

dari tempat produksi dengan memperoleh keuntungan. Berikut wawancara 

dengan informan IE selaku konsumen mengatakan:  

“Tidak, saya pernah menunggu selama 2 minggu lebih karena produk 

yang saya inginkan itu sizenya sudah habis jadi saya dichat oleh admin 

tokonya kalau bersedia menunggu atau tidak, jika tidak uangnya akan 

dikembalikan”. (Hasil wawancara dengan “IE”, 7 April 2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan SM, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“ketersediaan barangnya cukup banyak kalau dilihat dari deskripsi setiap 

produknya itu rata-rata persediaan barangnya banyak yah”. (Hasil 

wawancara dengan “SM”, 12 April 2022) 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa toko Maiyah_Shopmks selalu menyediakan produknya dalam jumlah 

banyak jadi konsumen merasa yakin dalam melakukan pembelian produknya, 

sangat penting bagi konsumen melihat persediaan barang atau produk yang 

ada sehingga tidak memerlukan waktu lagi untuk menunggu berlama-lama 

jika memesan produk tersebut. Berikut wawancara dengan informan IE selaku 

konsumen mengatakan:  
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“Seperti yang saya katakana tadi yahh saya pernah mendapati toko ini 

kehabisan ukuran untuk saya, tapi setelah itu saya tidak pernah lagi 

mengalami hal demikian”. (Hasil wawancara dengan “IE”, 7 April 2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan SM, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“Jika ukuran atau size kita masih ukuran local yah persediaannya 

berlimpah malah, tapi jika size yang terlampau besar itu kurang saya lihat, 

mungkin disesuaikan dengan target penjualannya”. (Hasil wawancara 

dengan “SM”, 12 April 2022) 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa toko Maiyah_Shopmks berusaha untuk mempelajari atau memahami 

konsumennya, dan menentukan target penjualannya agar bisa mengurangi 

kemungkinan kerugian. Berikut wawancara dengan informan IE selaku 

konsumen mengatakan:  

“Tergantung dari waktu kita memesan kapan, jika waktu memesan hari 

libur yahh pasti pengemasannya nanti pas hari kerja, tapi kalau kita 

memesannya hari kerja dan masih termasuk dalam jam kerja operasional 

toko ini pasti dikemas dan dikirmnya pas hari pemesanan juga”.  (Hasil 

wawancara dengan “IE”, 7 April 2022) 

 

Selanjutnya wawancara dengan informan SM, selaku konsumen 

mengatakan bahwa: 

“Sangat cepat, masih dengan hari yang sama pasti dikirim juga, sejauh ini 

tidak pernah mengecewakan sih kalau dari lamanya pengemasan atau 

kemasannya”. (Hasil wawancara dengan “SM”, 12 April 2022) 

 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa toko Maiyah_Shopmks sangat mengedepankan kenyamanan 

konsumen dalam berbelanja online, selain itu toko ini juga konsisten terhadap 

hari kerja dan jam kerjanya. Distribusi akan mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan arus bahan dengan memperoleh produk akhir 

dari tempat produksi dengan memperoleh keuntungan. 
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faktor-faktor yang menentukan keputusan konsumen dalam pembelian 

produk olshop 

C. Pembahasan  

1. Produk 

Produk adalah sesuatu barang yang ditawarkan ke pasar untuk 

dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan dari 

konsumen. Produk didefenisikan sebagai segala sesuatu, baik yang 

menguntungkan maupun tidak, yang dapat diperoleh seseorang melalui 

pertukaran. Produk merupakan elemen penting dalam sebuah program 

pemasaran. Strategi produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. 

Pembelian sebuah produk bukan hanya sekedar untuk memiliki produk 

tersebut tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Produk mengenai apa yang secara tepat diminati oleh konsumen, baik 

secara kualitas dan kuantitasnya. Kualitas produk adalah kemampuan suatu 

produk untuk melakukan fungsi-fungsinya, kemampuan itu meliputi daya 

tahan, kehandalan, ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan 

diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut faktor produk menjadi faktor 

pendorong yang menentukan keputusan konsumen dalam membeli barang di 

toko Maiyah_Shopmks karena melihat kualitas dari produk yang ditawarkan. 

Produk yang berkualitas memang menjadi kriteria pertama yang dicari oleh 

konsumen, para konsumen tentunya tidak mau asal-asalan dalam 

membelanjakan uangnya. Mereka takut bahwa uang dan energi yang telah 

mereka keluarkan tidak sebanding dengan kualitas yang akan mereka 

dapatkan.  
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Produk-produk dari toko Maiyah_Shopmks memberikan kepuasan 

tersendiri bagi konsumennya, sejauh ini belum pernah mengecewakan, serta 

selalu mempertimbangkan kesesuaian produk dengan target penjualannya. 

Memperbaiki kualitas produk adalah hal yang paling penting. Hal tersebut 

karena kualitas sebuah produk sangat menentukan keputusan seorang 

konsumen untuk membeli produk.  

2. Harga  

Harga merupakan suatu nilai tukar yang dikeluarkan oleh pembeli untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang mempunyai nilai guna beserta 

pelayanannya. Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang dan jasa, 

setiap perusahaan harus menetapkan harga secara tepat. Harga merupakan 

satu-satunya unsur marketing mix yang memberikan pemasukan atau 

pendapatan bagi perusahaan, disamping itu harga merupakan unsur 

marketing mix yang bersifat flexibel, artinya dapat diubah dengan cepat. 

Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran 

distribusi. Kedua hal tersebut tidak dapatdiubah atau disesuaikan dengan 

mudah dan cepat, karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang. 

Berdasarkan hasil penelitian, harga menjadi faktor pendorong yang 

menentukan keputusan konsumen dalam membeli barang di toko 

Maiyah_Shopmks karena toko tersebut mampu menerapkan persaingan 

harga yang menarik serta produknya sesuai dengan harga yang diterapkan 

jadi konsumen tidak merasa takut dalam melakukan pembelian di toko 

tersebut. 

Harga memainkan peran strategik dalam pemasaran, bila harga terlalu 

mahal, maka produk yang bersangkutan akan tidak terjjangkau oleh pasar 
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sasaran tertentu atau bahkan customer value akan rendah. Sebaliknya, jika 

harga terlampau murah, perusahaan sulit mendapatkan laba atau sebagian 

konsumen mempersepsikan kualitasnya buruk. Dengan demikian, 

penetapan harga secara tepat merupakan faktor penting yang harus 

dipertahankan oleh toko Maiyah_Shopmks. 

3. Promosi  

Promosi adalah proses komunikasi suatu perusahaan dengan pihak-

pihak yang berkepentingan sekarang dan yang akan datang serta 

masyarakat. Promosi adalah pesan-pesan yang dikomunikasikan sehingga 

keunggulan produk dapat sampai kepada konsumen. Promosi biasanya 

melalui periklanan suatu perusahaan mengarahkan komunikasi persuasif 

pada pembeli sasaran dan masyarakat melalui media-mediayang disebut 

dengan media massa seperti koran, majalah, tabloid, radio, televisi, dan 

direct email. Promosi merupakan komunikasi yang memberi penjelasan 

untuk meyakinkan calon konsumen tentang barang. Tujuan promosi adalah 

memperoleh perhatian, mendidik, mengingatkan, dan meyakinkan calon 

konsumen. 

Berdasarkan hasil penelitian, promosi menjadi faktor pendorong yang 

menentukan keputusan konsumen dalam membeli barang di toko 

Maiyah_Shopmks karena pada toko tersebut konsisten terhadap jadwal 

promosi serta selalu mengeluarkan produk-produk yang terbaru dalam 

promosinya maka dari itu konsumen merasa antusias dalam memantau profil 

dari olshop tersebut. 
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4. Distribusi  

Distribusi adalah bagaimana pendistribusian barang sehingga produk 

dapat sampai ke tangan konsumen dengan mudah. Place mengacu pada 

penyediaan produk pada suatu tempat bagi konsumen, untuk lebih mudah 

untuk mengaksesnya. Distribusi/place identik dengan distribusi. Place 

meliputi masalah pemasaran seperti, jenis saluran, eksposur, transportasi, 

distribusi, dan lokasi. Sebuah produk harus tersedia kepada konsumen 

kapan dan dimana konsumen menginginkannya. Distribusi akan mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan arus bahan dengan 

memperoleh produk akhir dari tempat produksi dengan memperoleh 

keuntungan. 

Berdasarkan hasil penelitian, distribusi menjadi faktor pendorong yang 

menentukan keputusan konsumen dalam membeli barang di toko 

Maiyah_Shopmks karena selalu menyediakan produknya dalam jumlah 

banyak jadi konsumen merasa yakin dalam melakukan pembelian 

produknya, sangat penting bagi konsumen melihat persediaan barang atau 

produk yang ada sehingga tidak memerlukan waktu lagi untuk menunggu 

berlama-lama jika memesan produk tersebut.  
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada 

analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor produk yang menjadi kriteria pertama yang dicari oleh konsumen. 

Kualitas produk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk 

menyesuaikan harga yang ditawarkan sesuai atau tidak karena 

persaingan harga yang menarik serta produknya sesuai dengan harga 

yang diterapkan maka konsumen tidak merasa takut dalam melakukan 

pembelian di toko tersebut. Konsumen merasa antusias dalam memantau 

profil dari olshop Maiyah_Shopmks karena promosi yang dilakukan selalu 

konsisten serta menampilkan produk-produk terbarunya. Hal ini perlu bagi 

konsumen untuk melihat persediaan barang atau produk yang ada 

sehingga tidak memerlukan waktu lagi untuk menunggu berlama-lama jika 

memesan produk tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil peneltian, maka peneliti memberikan saran yaitu: 

1. Toko Maiyah_Shopmks diharapkan mampu mempertahankan kualitas 

produk yang dimiliki saat ini karena yang menjadi faktor utama yang 

menentukan keputusan konsumen dalam pembelian produk adalah 

faktor prduk. 

2. Toko Maiyah_Shopmks diharapkan memberikan penawaran tak terduga 

pada waktu-waktu tertentu atau berupa kejutan potongan harga produk 
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kepada pelanggannya yang konsisten memantau olshop 

Maiyah_Shopmks tersebut. 

3. Toko Maiyah_Shopmks diharapkan lebih kreatif dan inovatif lagi dalam 

menjalankan bisnis online agar mampu menarik lebih banyak konsumen 

baru untuk meningkatkan motivasi belanja online, sebab konsep 

ecommerce atau perdagangan elektronik lewat internet ini menjadi pusat 

perhatian banyak orang yang memberikan kemudahan sistem 

berbelanja. 
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No Pertanyaan 

PRODUK 

1. Apakah produk dari Maiyah_Shopmks yang anda beli memiliki model yang 

khas, dan membuat anda terkesan dengan model yang khas tersebut? 

2. Apakah produk dari Maiyah_Shopmks mengikuti trend masa kini, sehingga 

membuat anda dapat lebih percaya diri ketika menggunakan produk 

tersebut? 

3. Apakah pilihan warna produk yang tersedia pada Maiyah_Shopmks cukup 

banyak, sehingga anda dapat dengan puas memilih warna sesuai selera 

anda? 

4. Bagaimana kualitas kain pada produk Maiyah_Shopmks, apakah sangat 

cocok dengan kebutuhan anda? 

HARGA 

5. Apakah harga produk yang ditawarkan pada toko Maiyah_Shopmks, dapat 

anda beli dengan harga yang terjangkau? 

6. Apakah produk dari Maiyah_Shopmks yang anda beli dengan tingkat harga 

tertentu, telah sesuai dengan manfaat yang anda peroleh setelah anda 

menggunakan produk tersebut? 

7. Apakah harga produk dari Maiyah_Shopmks yang ditawarkan, dapat 

menyakinkan anda untuk membelinya? 

PROMOSI 

8. Apakah deskripsi promosi dari setiap produk ditampilkan secara detail oleh 

penjual? 

9. Apakah kegiatan promosi dari Maiyah_Shopmks berlangsung lama, sehingga 
peluang untuk mendapatkan harga promosi bagi anda semakin banyak? 

10. Apakah kegiatan promosi dari Maiyah_Shopmks sesuai dengan apa yang 
anda dapatkan? 

11. Darimana anda mengetahui promosi Maiyah_Shopmks? 

DISTRIBUSI 

12 Apakah ketersediaan barang pesanan pada Maiyah_Shopmks selalu 
tersedia? 

13 Apakah ketersediaan ukuran sesuai pesanan anda selalu ada? 

14 Berapa lama penjual mengemas pesanan anda sebelum dikirim? 
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