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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Responden Menurut Domisili  

MatahariMall.com memiliki jaringan yang luas diseluruh Indonesia, 

sehingga semua orang dari berbagai daerah atau wilayah dapat mengakses situs ini 

dan melakukan proses pembelian. Data responden domisi tempat tinggal disajikan 

pada Tabel 4.1, berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa responden 

terbanyak berasal dari wilayah Jawa, mendominasi sekitar dari 84 % dari 

keseluruhan jumlah responden yang ada sebanyak 100 responden. 

Tabel 4.1 Presentase domisili responden 

No Domisili Frekuensi Presentase (%) 

1 

2 

Jawa 

Luar Jawa 

84 

16 

84 

16 

 Jumlah 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah 

Responden dari luar jawa berkisar 16% dari keseluruhan data. Hal ini 

menunjukkan bahwa didalam proses responden lebih banyak didominasi di Jawa 

sebagai pulau terbesar di Indonesia.  

4.1.2 Deskripsi Responden Menurut Usia  

MatahariMall.com menjual banyak barang untuk semua kalangan baik 

mereka yang berusia muda atau pun tua, data prosentase usia responden disajikan 

pada tabel 4.2 dan dari data yang ada berdasarkan tidak menunjukkan perbedaan 

rentang umur yang jauh dari sekitar 100 kuesioner yang disebar melalui media 



41 
 

online, rentang umur antara 18 -50 tahun dengan responden terbanyak diantara 

rentang 25-32 tahun. 

Tabel 4.2 presentase umur responden 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada rentang usia 25-32 mendominasi dari 

hasil kuesioner, hal ini menggambarkan bahwa pelanggan website MatahariMall 

lebih banyak didominasi rentang usia 25-32 karena usia ini, termasuk usia 

produktif.  

4.1.3 Deskripsi Responden Menurut Pekerjaan 

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari distribusi kuesioner, maka 

diperoleh data tentang pekerjaan responden yang dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah 

pegawai swasta dengan frekuensi 32 orang atau 32%. Hal ini sejalan dengan dengan 

data tentang umur responden yang menunjukkan bahwa jumlah terbesar berasal dari 

pekerja atau usia dewasa. Berikutnya responden terbanyak kedua adalah 

pelajar/mahasiswa yaitu sejumlah 17 orang atau 17%. Responden terbanyak ketiga 

adalah ibu rumah tangga dengan frekuensi sebesar 9 orang atau 9%, PNS sejumlah 

9orang atau 9%. Selanjutnya adalah lainnya sebanyak 7 orang atau 7%, dan tidak 

mengisi sebanyak 5 orang atau 5%. 

 

No Usia  Jumlah  Pesentase  

1 

2 

3 

18-25  

25-32  

32-50  

25 

63 

12 

25% 

63% 

12% 

Total  100 100% 
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Tabel 4.2 Presentase Pekerjaan Responden 

 

Sumber: Data primer yang diolah 

4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Kuesioner yang disebar melalui berbagai media online untuk melihat 

berbagai reaksi dari pengguna terhadap kualitas dari website MatahariMall. 

Deskripsi variabel hasil penelitian memaparkan kondisi respon responden dalam 

memberikan tanggapan pada kuesioner yang diberikan. Berdasarkan hasil 

tanggapan dari 100 responden tentang variabel penelitian, maka jawaban responden 

akan diuraikan secara rinci dalam statistik deskriptif. 

4.2.1 Deskriptif Hasil Penelitian Variabel Kualitas Website  

Dalam variabel kualitas website terdapat 20 indikator yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.4. Tabel 4.4 merupakan jawaban responden tentang pernyataan yang 

diberikan. 

Tabel 4.4 Distribusi Jawaban Indikator variabel kualitas website 

Indikator SS S N TS STS 
Jumlah 

(n) 
Std.Deviasi Skor 

No Pekerjaan  Jumlah  Persentase  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

Wiraswasta  

PNS 

Pegawai Swasta  

Pelajar / Mahasiswa  

Pengurus rumah tangga /  

ibu rumah tangga  

Lainnya  

Tidak memilih  

21 

9 

32 

17 

9  

 

7  

5 

21% 

9% 

32% 

17% 

9 % 

 

7 % 

5% 

Total  100 100% 
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Mudah 

mempelajari 

website  

18 71 8 2 1 100 0.65836 4.03 

Mudah berinteraksi  17 66 14 2 1 100 0.69515 3.96 

Mudah bernavigasi   10 70 18 1 1 100 0.63014 3.87 

Tampilan menarik  14 65 15 4 1 99 0.63014 3.87879 

Tampilan sesuai 

jenis  
12 72 12 3 1 100 0.6681 3.91 

Memberikan 

pengalaman positif  
10 56 29 3 1 99 0.77453 3.69 

Informasi akurat  6 55 31 6 2 100 0.7818 3.57 

Informasi 

terpercaya  
0 70 25 3 2 100 0.64597 3.63 

Informasi terbaru  7 70 18 3 1 99 0.65434 3.79798 

Informasi relevan  4 67 23 4 2 100 0.71145 3.67 

Informasi mudah 
dipahami  

6 70 19 4 1 100 0.66848 3.76 

Informasi sesuai 
kebutuhan  

8 65 20 4 3 100 0.79512 3.71 

Informasi sesuai 
format  

3 70 23 3 1 100 0.62434 3.71 

Reputasi baik  5 66 22 2 3 98 0.7379 3.69388 

Transaksi aman  13 64 20 1 2 100 0.72995 3.85 



44 
 

Informasi pribadi 

terjaga  
2 57 29 9 3 100 0.80929 3.46 

Ruang personal  3 62 24 9 2 100 0.78335 3.55 

Ruang komunitas  2 43 35 13 7 100 0.94281 3.2 

Mudah 

berkomunikasi 

dengan penjual  

5 55 25 12 3 100 0.8814 3.47 

Barang sesuai janji  7 52 34 5 2 100 0.7818 3.57 

Total skor  3.69903226 

 

Sumber: Data primer yang diolah  

Berdasarkan Tabel 4.4 Indiktor Untuk variabel kualias website pada 

penelitian ini diukur dengan menggunakan 20 pertanyaan yang berkaitan dengan 

dimensi kegunaan, kualitas informasi dan kualitas interaksi, yang memiliki skor 

rata–rata tertinggi adalah pernyataan mudah mempelajari website dengan skor rata–

rata 4.03 masuk kategori baik. Skor rata–rata tertinggi ini terkait dengan dimensi 

kegunaan dimana responden menganggap bahwa website mataharimall.com mudah 

untuk dipelajari. Sedangkan untuk pernyataan yang memiliki skor terendah adalah 

menyediakan ruang komunitas dengan skor rata–rata 3.2. hal ini terkait dengan 

dimensi kualitas interaksi, dimana responden atau pelanggan merasa bahwa website 

mataharimall.com tidak menyediakan tempat khusus untuk komunitas.  
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4.1.1 Deskriptif Hasil Penelitian Variabel Hedonic Shopping Motivation  

Dalam variabel hedonic shopping motivation terdapat 6 indikator yaitu niat 

berbelanja online jika ada produk baru, niat berbelanja online jika ada produk 

diskon, niat berbelanja online karena adanya tren baru / mengikuti tren terbaru, 

berbagi pengalaman berbelanja, belanja online untuk mengatasi stres, belanja 

online untuk orang lain. Tabel 4.5 merupakan jawaban atau respon responden 

tentang pernyataan yang diberikan. 

Berdasarkan Tabel 4.5 Untuk indikator hedonic shopping motivation yang 

memiliki nilai skor tertinggi yaitu niat berbelanja jika ada produk diskon dengan 

nilai rata–rata skor 3.94 dan masuk kategori baik. Skor rata–rata tinggi ini berkaitan 

dengan niat belanja pelanggan yang didominasi karena adanya diskon. Sedangkan 

untuk pernyataan yang memiliki skor rata–rata rendah yaitu niat berbelanja untuk 

berbagi pengalaman dengan nilai rata–rata skor 3.3. Berbagi pengalaman berbelanja 

dinilai bukan sebagai faktor utama dalam berbelanja untuk sebagain orang. 

Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Pada Indikator Hedonic Shopping 

Indikator SK K N TK STK Jumlah 

(n) 

Std. Deviasi Skor 

Niat berbelanja jika 

ada produk baru.  

7 40 35 17 1 100 0.88048426 3.35 

Niat berbelanja jika 

ada produk diskon.  

19 64 10 6 1 100 0.7890667 3.94 

Indikator SK K N TK STK Jumlah 

(n) 

Std. Deviasi Skor 

Niat berbelanja 

karena adanya tren 

11 43 29 14 3 100 0.96791977 3.45 
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baru / mengikuti 

tren terbaru.  

Niat Berbelanja 

untuk berbagi 

pengalaman  

11 45 19 13 12 100 1.19341628 3.3 

Niat Belanja untuk 

mengatasi stres.  

11 43 28 14 4 100 0.99752218 3.43 

Niat Belanja untuk 

orang lain.  

17 50 25 5 3 100 0.9084897 3.73 

Rata- rata Skor 3.5333333 

 

4.1.2 Deskriptif Hasil Penelitian Variabel Impulse buying  

Dalam variabel kualitas impulse buying terdapat 6 indikator Membeli tanpa 

rencana, Membeli spontan, Membeli tanpa tahu fungsi, Membeli produk baru, 

Membeli produk diskon, Membeli karena voucher. Tabel 4.6 merupakan jawaban 

atau responden tentang pernyataan yang diberikan. 

Berdasarkan Tabel 4.6 indikator Impulse buying yang memiliki nilai rata–

rata skor tertinggi adalah membeli tidak terencana dengan nilai rata–rata skor 2.86 

dan masuk kategori sedang. Hal ini berkaitan dengan kebiasan pelanggan yang 

sering melakukan pembelanjaan secara tidak terencana sedangkan pernyataan 

membeli barang tanpa tahu fungsi mendapat rata–rata skor terendah yaitu 2.32. hal 

ini dapat dikata bahwa pelanggan lebih banyak membeli barang yang dapat 

digunakan walaupun pembelian tersebut tidak terencana. 

Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Pada Indikator Impluse Buyying 

Indikator SS S K J TD Jumlah (n) Std. Deviasi Skor 
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Membeli tidak terencana. 5 34 13 38 10 100 1.1460957 2.86 

Membeli spontan walau 

tidak dibutuhkan. 

4 25 13 41 17 100 1.15627406 2.58 

Membeli barang tanpa 

tahu fungsi atau 

kegunaan  

1 15 24 35 25 100 1.04330477 2.32 

Membeli produk baru 

yang ditawarkan 

dihalaman utama web 

4 24 22 32 18 100 1.15049397 2.64 

Membeli produk diskon 

yang ditawarkan 

dihalaman utama web 

1 21 22 29 27 100 1.12815215 2.4 

Berbelanja karena 

mendapat voucher  

5 20 13 28 34 100 1.27303027 2.34 

Rata- rata Skor 2.5233333 

Sumber: Data primer yang diolah 

4.2 Uji Asumsi SEM PLS  

4.2.1 Pengujian Model Pengukuran  

Adapun model pengukuran untuk uji validitas dan reliabilitas, koefisien 

determinasi model dan koefisien jalur untuk model persamaan, dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. Untuk model pengujian kali ini yang diuji 3 konstruk, yaitu konstruk 

kualitas website yang terdiri dari 20 indikator, Konstruk Hedonic Shopping dengan 

6 indikator dan Impluse Buying dengan 6 Indikator. 

4.2.2 Validitas Konvergen  

Validitas konvergen dari model pengukuran dengan menggunakan indikator 

refleksi dinilai berdasarkan loading factor indikator–indikator yang mengukur 
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konstruk tersebut. Dalam penelitian ini terdapat 3 konstruk dengan jumlah indikator 

antara 6 sampai 20 indikator dan menggunakan skala numerik 1–5. Berdasarkan 

hasil pengujian model pengukuran yang terlihat pada Gambar 4.1, dapat dijelaskan 

sebagai berikut:  

Konstruk kualitas website dengan menggunakan indikator Web_1–Web_20, tetapi 

hanya Web_2, Web_3, Web_6–Web_15 yang memiliki faktor loading diatas 0.7, 

AVE >0,5 Sementara indikator yang lain tidak siqnifikan.  

Kontruk motivasi hedonic dengan menggunakan indikator HEDONIC_1–

HEDONIC_6, tetapi hanya HEDONIC_1, HEDONIC_3, HEDONIC_4, 

HEDONIC_5, HEDONIC_6 yang memiliki faktor loading diatas 0,7, AVE > 05 

sementara indikator lain tidak siqnifikan  

Konstruk impulse buying dengan menggunakan indikator IMPULSE_1–

IMPULSE 6, tetapi hanya IMPULSE_2–IMPULSE 6 memiliki faktor diatas 0,7, 

AVE > 05 sementara indikator lain tidak siqnifikan.  

Setelah melakukan pengujian dan ditemukan beberapa indikator yang 

memiliki skor loading < 0,5, maka indikator tersebut dihapus dari konstruknya 

karena indikator ini tidak termuat (load) ke konstruk yang mewakilinya.  
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Gambar 4.1 Pengujian model konstruk tahap 1  

4.2.3 Validitas Diskriminan  

Pengukuran validitas diskriminan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membandingkan akar AVE untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk 

dalam model dan membandingkan nilai cross loading antar indikator.  

Model memiliki validitas diskiminan yang cukup jika akar AVE untuk 

setiap konstruk lebih besar dari pada korelasi antara konstruk dengan konstruk 

lainnya dalam model. Suatu indikator dikatakan valid jika mempunyai loading 

faktor tertinggi pada konstruk yang dituju dibandingkan pada loading factor kepada 

kontruk lain. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa indikator–indikator memiliki loading 
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factor lebih tinggi pada kontruknya dan  Tabel 4.8 menunjukkan nilai AVE dan 

akar AVE yang lebih tinggi dibandingkan dengan koefisien korelasi antar varibel 

pada Tabel 4.9  

Tabel 4.7 Cross Loading 

 Impulse 
buying  

Kualitas 
Website  

Motiv 
Hedonic 

HEDONIC_1 
HEDONIC_2 
HEDONIC_3 
HEDONIC_4 
HEDONIC_5 
HEDONIC_6 
IMPULSE_1 
IMPULSE_2 
IMPULSE_3 
IMPULSE_4 
IMPULSE_5 
IMPULSE_6 
Web_1 
Web_10 
Web_11 
Web_12 
Web_13 
Web_14 
Web_15 
Web_16 
Web_17 
Web_18 
Web_19 
Web_2 
Web_20 
Web_3 
Web_4 
Web_5 
Web_6 
Web_7 
Web_8 
Web_9 

0.447 
0.404 
0.416 
0.425 
0.206 
0.285 
0.692 

0.761 

0.756 

0.825 

0.773 

0.767 

0.357 
0.359 
0.359 
0.388 
0.233 
0.237 
0.270 
0.323 
0.267 
0.283 
0.285 
0.414 
0.327 
0.302 
0.422 
0.159 
0.295 
0.278 
0.290 
0.300 

0.398 
0.487 
0.492 
0.416 
0.355 
0.431 
0.385 
0.332 
0.275 
0.356 
0.291 
0.359 
0.691 

0.793 

0.831 

0.778 

0.794 

0.794 

0.750 

0.595 

0.578 

0.298 

0.627 

0.761 

0.650 

0.716 

0.691 

0.583 

0.718 

0.763 

0.775 

0.794 

0.823 

0.675 

0.840 

0.791 

0.732 

0.726 

0.443 
0.296 
0.458 
0.434 
0.268 
0.258 
0.401 
0.334 
0.490 
0.430 
0.467 
0.397 
0.284 
0.374 
0.350 
0.094 
0.381 
0.395 
0.292 
0.416 
0.530 
0.433 
0.522 
0.389 
0.363 
0.447 
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Tabel 4.8 Average Variance Extrated (AVE) 

  (AVE) Akar 
AVE  

Impulse buying  
Kualitas 
Website  
Motiv Hedonic 

0.583 
0.503 
0.588 

0.76 
0.71 
0.77 

 

Adapun nilai korelasi laten dapat dilihat pada Tabel 4.9  

Tabel 4.9 Korelasi Variabel Laten 

  Impulse buying  Kualitas 
Website  

Motiv 
Hedonic 

Impulse buying  
Kualitas 
Website  
Motiv Hedonic 

0.763 
0.44 
0.49 

  
0.709 
0.568 

  
  

0.767 

  

Berdasarkan perbandingan antar loading factor, nilai akar AVE dan 

koefisien korelasi antar variabel, dapat disimpulkan bahwa pengukur (indikator) 

yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kritearia validitas 

diskriminan. 

4.2.4 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas dapat diukur dengan melihat nilai Cronbach’s alpha dan 

Composite Reliability. Cronbach’s alpha digunakan untuk mengukur batas bawah 

nilai suatu konstruk, sedangkan Composite Reliability digunakan untuk mengukur 

nilai sesungguhnya realiabilitas suatu konstruk Jogiyanto (2011). Dalam penelitian 

ini uji realiabilitas yang digunakan adalah Composite Reliability karena lebih baik 

dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Composite Reliability 

harus lebih besar dari 0,7, adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Cronbach’s alpha & Composite Reliability 

  Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Impulse buying  

Kualitas Website  

Motiv Hedonic 

0.857 

0.945 

0.859 

0.893 

0.952 

0.895 

 

Tabel 4.10 menunjukkan nilai Cronbach’s alpha dan Composite Reliability 

dari masing–masing konstruk di atas 0,7 sehingga dapat dinyatakan bahwa 

pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini adalah reliable.  

4.2.5 Pengujian Model Struktual (Stuctural Model) 

Model structural dalam PLS dievaluasi dengan menggunakan R2 untuk 

variabel dependen dan nilai koefisien pada path (β) untuk variabel independen yang 

kemudian dinilai signifikansinya berdasarkan nilai T-statistic setiap path. Adapun 

model structural penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria Outer Model, berikutnya 

dilakukan pengujian model structural. Berikut adalah nilai R-Square pada konstruk  

Tabel 4.11 R-Square 

  R Square 

Impulse buying  

Motiv Hedonic 

0.205 

0.241 
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 Gambar 4.2 Model structural 

Tabel 4.11 memberikan nilai 0.205 untuk konstruk Impulse buying yang 

berarti bahwa motive hedonic mampu menjelaskan varian impuls buying sebesar 

20,5% dan hedonic yang dipengaruhi oleh impulse buying sebesar 24,1 % sisa 

nilainya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti, semakin R mendekti 1 

maka model pengujian yang digunakan semakin bagus.  

4.2.6 Pengujian Hipotesis  

 Setelah melakukan pengujian inner model dan didapati bahwa R < 0 maka 

model dapat dilanjutkan untuk uji hipotesis, untuk hasil uji hipotesis dapat dilihat 

pada Tabel 4.12 sedangkan untuk efek mediasi dapat dilihat pada Tabel 4.13.  
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Tabel 4.12 UJI HIPOTESIS  

  Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

Kualitas Website -

> Impulse buying  

0.199 0.207 0.110 1.817 

Kualitas Website -

> Motiv Hedonic 

0.491 0.501 0.084 5.817 

Motiv Hedonic -> 

Impulse buying  

0.321 0.326 0.110 2.909 

 

 Tabel 4.13 Total Effect mediasi model structural 

 

Berdasarkan nilai beta koefisien dan T-statistic pada Tabel 4.13 dan Tabel 4.14, 

maka hasil uji masing–masing hipotesis adalah sebagai berikut ini.  

 

 Original 

Sample 

(O) 

Sample 

 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

 

(|O/STDEV|) 

Kualitas Website -> 

Motiv Hedonic 

0.498 0.505 0.081 6.144 

Motiv Hedonic -> 

Impulse buying  

 

Impulse buying 

0.435 0.453 0.055 7.875 
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 Hipotesis 1 yang menyatakan kualitas website mempengaruhi hedonic 

shopping motivation. Hasil software SmartPLS 3.2.4 menunjukkan bahwa kualitas 

website berpengaruh positif signifikan terhadap hedonic shopping motivation 

dengan nilai koefisien beta sebesar 0, 491 dan t-value 5,817. Artinya hepotesis 

pertama mendukung.  

 Hipotesis 2 menyatakan bahwa kualitas website tidak mempengaruhi 

impulse buying. Hasil software SmartPLS 3.2.4 menunjukkan bahwa kualitas 

website berpengaruh tidak signifikan terhadap impulse buying dengan nilai 

koefisien beta sebesar 0, 199 dan t-value 1,817. Artinya hepotesis kedua tidak 

mendukung.  

Hipotesis 3 menyatakan hedonic shopping motivation berpengaruh secara 

signifikan terhadap impulse buying. Hasil software SmartPLS 3.2.4 menunjukkan 

bahwa hedonic shopping motivation berpengaruh secara signifikan terhadap 

impulse buying dengan nilai koefisien beta sebesar 0, 321 dan t-value 2,909. Artinya 

hepotesis ketiga mendukung.  

Hipotesis 4 menyatakan bahwa Ada pengaruh yang tidak langsung dan 

signifikan antara kualitas website terhadap impulse buying melalui hedonic 

shopping motivation. Hasil software SmartPLS 3.2.4 menunjukan bahwa Ada 

pengaruh yang tidak langsung dan signifikan antara kualitas website terhadap 

impulse buying melalui hedonic shopping motivation dengan nilai t-statistic > 1,96 

(t-tabel) jadi hipotesis ke 4 mendukung sebagai efek mediasi.  

4.3 Pembahasan  

Sesuai dengan apa yang telah disampaikan di BAB 1, yaitu tentang tujuan 

penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang Kualitas website, Hedonic shopping 
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dan impluse buying, serta menguji tentang pengaruh signifikan kualitas terhadap 

hedonic shopping, pengaruh signifikan kualitas website terhadap impluse buying, 

pengaruh signifikan hedonic shopping terhadap impluse buying dan pengaruh 

siqnifikan hedonic shopping sebagai variabel mediasi kualitas website terhadap 

impulse buying. Maka berdasarkan hasil uji penelitian yang telah diakukan dan 

penelitian pendukung sebelumnya maka dapat dijabarkan sebagai berikut. 

4.3.1 Kualitas website  

Kualitas website sendiri memiliki 20 indikator yang diuji yaitu kegunaan, 

kualitas informasi, kualitas interaksi. Berdasarkan hasil penelitian, variabel 

kegunaan memiliki skor tertinggi dengan indiktator tertinggi yaitu mudah 

dipelajari, hal ini dapat dikatakan bahwa konsumen tertarik bebelanja pada website 

yang mudah dipelajari untuk mempersingkat proses pencarian produk dan proses 

transaksi. Website yang mudah dipelajari akan membuat pelanggan merasa nyaman 

dalam melakukan proses berbelanja, karena tidak mendapat kesulitan.  

4.3.2 Hedonic Shopping  

Variabel hedonic shopping memiliki 6 indikator, namun untuk indikator 

yang memiliki nilai tertinggi adalah indikator niat berbelanja karena adanya diskon, 

untuk indikator berikutnya yang nilainya juga sama tinggi yaitu berbelanja karena 

adanya tren baru. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi saat ini dikalangan 

masyarakat, yaitu dimana orang–orang lebih tertarik membeli produk dengan harga 

murah dan dan tidak ingin ketinggalan zaman.  

4.3.3 Impluse buying  

Variabel impluse buying memiliki 6 indikator, untuk indikator yang 

memiliki jawaban tertinggi adalah membeli tidak terencana. Kebanyakan 
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konsumen melakukan pembelian yang tidak direncanakan sebelumnya. Hal ini 

sering terjadi karena adanya ketertarikan terhadap barang yang jual, harga diskon 

dan kemudahan dalam proses transaksi.  

4.3.4 Pengaruh kualitas website terhadap hedonic shopping  

Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat hasil yang signifikan antara 

variabel kegunaan, kualitas informasi dan kualitas interaksi tehadap hedonic 

shopping, maka dapat diartikan bahwa kualitas sebuah website baik dari tampilan, 

kemudahan dalam penggunaan, pelayanan dan reputasi mempengarui niat 

seseorang untuk melakukan pembelian secara hedonic shopping. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Alhasanah, 2014) 

dan penelitian (Lia dan Citra, 2015) yang menyatakan bahwa kualitas website 

berpengaruh siqnifikan terhadap hedonic shopping motivation. Hasil temuan juga 

diperkuat oleh hasil penelitian (Alhasanah, 2014) yang menyatakan bahwa motivasi 

hedonic dipengaruhi oleh faktor sosial dan admosfer toko. 

Seseorang yang sering menggunakan waktu senggangnya untuk menjelajahi 

toko online sudah pasti memiliki kecenderungan niat hedonic ketika berbelanja, 

karena mereka mengandalkan pengalaman mereka dalam berbelanja. Semakin 

sering seseorang menjelajahi website belanja tanpa niat membeli sekalipun, maka 

semakin besar pula seseorang melakukan berbelanja karena niat hedonic.  

4.3.5 Pengaruh kualitas website terhadap impluse buying.  

Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat hasil yang tidak signifikan 

antara variabel kualitas website terhadap impulse buying, hal ini sesuai dengan 

temuan penelitian (Wells et al., 2011) yang menyatakan bahwa kualitas website 

yang tinggi lebih mempengaruhi terjadinya sikap impulse buying. Temuan 
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(Verhagen & Van Dolen, 2011) juga menyatakan bahwa website yang 

menyenangkan dan merchandise menarik mampu merangsang pembelian impulsif, 

pengecer online harus mampu membuat situs yang menyenangkan dan menarik 

dalam penelusuran agar jumlah pelanggan yang melakukan pembelian impulse 

semakin banyak. Perilaku pembelian secara online impulsif penting dalam 

meningkatkan keuntungan untuk penjual dan pengalaman belanja kepada 

konsumen. hasil temuan ini juga diperkuat oleh (Lim Pei Ling et all, 2015) yang 

menyatakan bahwa faktor kognitif memainkan peran penting dan langsung dalam 

mempengaruhi perilaku pembelian impulse namun, faktor eksternal seperti faktor 

situasional, karakteristik produk dan karakteristik website juga dapat berkontribusi 

pada pembelian impulsif di pasar online.  

4.3.6 Pengaruh Hedonic Shopping terhadap Impluse Buying  

. Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat hasil yang signifikan antara 

variabel Hedonic Shopping tehadap Impluse Buying, maka dapat diartikan bahwa 

niat hedonic shopping memicu timbulnya sikap impluse buying, hal ini sesuai 

dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Chaudhuri, 2015) tentang 

adanya pengaruh yang signifikan antara hedonic shopping motivasi terhadap 

impulse buying ketika pelanggan berbelanja pada toko retail yang ada di india. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Foroughi et all, 2014) dan (Gültekin & 

Hacettepe, 2012) juga mendapatkan hasil pada penelitiannya, bahwa hedonic 

shopping motivation berpengaruh postif terhadap impulse buying 

Niat bebelanja seseorang dilatarbelakangi oleh banyak hal termasuk niat 

secara hedonic shopping, ketika seseorang memilik niat hedonic memicu terjadinya 

sikap impluse buying atau pembelian tidak terencana. Pembelian tidak terencana 
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sering terjadi tanpa terfikir dahulu sebelumnya dimana tiba–tiba timbul perasaan 

yang kuat untuk memiliki barang yang dijual tersebut.  

4.4.7 Hedonic shopping motivation memediasi kualitas website terhadap 

impulse buying.  

 Hasil analisa menunjukkan bahwa variabel hedonic shopping memediasi 

kualitas website terhadap sikap impulse buying. Hal ini sesuai dengan temuan (Haq 

& Abbasi, 2016) yang menyatakan bahwa hedonic shopping sebagai mediasi 

tunggal terhadap emosi positif yang dihasilkan dari sebuah website untuk keputusan 

pembelian, hal ini juga diperkuat oleh temuan (Changa et al., 2011) tentang niat 

hedonic memediasi efek hubungan antara karakteristik lingkungan ritel dan 

konsumen respons emosional positif untuk ritel karakteristik lingkungan. Penelitian  

(Wang, 2015) juga menyatakan bahwa faktor paling penting yang mempengaruhi 

impulse buying online berasal dari rangsangan lingkungan online, dimana motivasi 

hedonis sebagai variabel yang memanipulasi stimulus lingkungan online serta 

sebagai emosi positif dan respon kognitif konsumen. Seseorang yang memiliki 

emosi postif terhadap lingkungan belanja cenderung akan melakukan pembelian 

secara online karena merasakan adanya stimulus–stimulus yang menyenangkan.  

   

 

 

 

 

 

 




