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ABSTRAK 

Evin Bahtiar Muzaky. 2019. Pengaruh Kepercayaan Konsumen dan Harga 

Terhadap    Keputusan Pembelian Secara Online (Studi Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo). Skripsi Jurusan 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. Anjar Kussusiyah, M.Hum 

Kata Kunci: Keputusan pembelian, Kepercayaan Konsumen, dan Harga. 

Melakukan pembelian secara online merukapan tren baru pada saat ini. 

Banyak konsumen yang merasa terbantu dengan adanya jual beli online, bahkan 

ada juga yang tertipu karena mengabaikan faktor penting pada transaksi secara 

online. Kepercayaan konsumen akan ecommerce merupakan salah satu faktor 

kunci dalam melakukan kegiatan jual beli secara online. Namun berdasarkan 

observasi yang dilakukan kepada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam 

IAIN Ponorogo masih ada beberapa mahasiswa yang mengabaikan kepercayaan 

kepada penjual ataupun barang yang di jual dengan alasan tergoda oleh promo-

promo terhadap suatu barang dimana barang tersebut dapat dibeli dengan harga 

yang terpaut lebih murah dari harga aslinya, sehingga pada akhirnya mereka 

tertipu, entah barang tersebut tidak sesuai dengan foto ataupun deskripsi. Faktor 

harga juga hal yang sering dipertimbangkan pada jual beli secara online. Namun 

ada beberapa yang tidak terlalu mempermasalahkan mengenai harga suatu barang 

dikarenakan mereka merasa dimudahkan dengan sistem yang ada pada jual beli 

online dimana mereka bisa bebas memilih barang yang mereka cari tanpa harus 

repot berkeliling seperti pada toko-toko fisik sehingga dapat menghemat waktu.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh antara kepercayaan 

konsumen terhadap keputusan pembelian secara online pada mahasiswa FEBI 

IAIN Ponorogo. (2) pengaruh antara harga terhadap keputusan pembelian secara 

online pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo. (3) pengaruh antara kepercayaan 

dan harga terhadap keputusan pembelian secara online pada mahasiswa FEBI 

IAIN Ponorogo.  

 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data. Adapun populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 1898 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, 

yang dijadikan sampel sebanyak 95 responden. Dan metode analisis yang 

digunakan adalah regresi sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: kepercayaan konsumen berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel keputusan pembelian.  Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang 

menghasilkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel. harga berpengaruh secara 

parsial terhadap variabel keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji 

t yang menghasilkan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel. sedangkan secara 

simultan (bersama-sama) kepercayaan konsumen dan harga berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. Hal ini dibuktikan dengan diperoleh nilai signifikansi yang 

lebih kecil dari 0,05 dan diperoleh nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, teknologi jauh lebih canggih dan terus berkembang 

dibandingkan  beberapa tahun sebelumnya. Perkembangan teknologi tersebut 

dapat dirasakan didalam berbagai bidang mulai dari komunikasi elektronik, 

transportasi, bahkan di dunia maya. Oleh sebab itu gaya hidup masyarakat 

saat ini mulai ikut berubah karena pengaruh dari perkembangan teknologi 

tersebut. Masyarakat dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi tersebut 

sesuai dengan fungsinya serta bijak dalam pengunaanya.  

Internet merupakan salah satu media teknologi komunikasi yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia pada saat ini. Internet telah menjadi 

media andalan dalam berkomunikasi hingga berbisnis. Berdasarkan survei 

yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

memaparkan bahwa dari total populasi penduduk indonesia yang mecapai 

262 juta orang, lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah 

terhubung internet sepanjang tahun 2017. Dan mayoritas pengguna internet 

sebanyak 72,41 persen masih dari kalangan masyarakat urban.  

Pemanfaatanya sudah lebih jauh, bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi 

juga membeli barang, memesan transportasi, hingga bisnis dan berkarya.
1
 

Perkembangan pengguna internet tersebut menjadikan pasar yang 

sangat bagus untuk pelaku industri e-commerce. Maka tidak heran jika di 

                                                           
1
 https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-

indonesia, di akses 9 februari 2019 

https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia
https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia
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Indonesia bermunculan e-commerce dan marketplace besar  seperti Shopee, 

Bukalapak, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Tidak hanya situs-situs 

berbelanja yang resmi bermunculan, tetapi ada juga yang hanya 

menggunakan akun pribadi dari pelaku e-commerce di media sosial seperti 

Instagram, Facebook, BBM, Twitter. 

Dengan adanya pedagang Online membuat kegiatan berbelanja  

semakin mudah tanpa menghabiskan waktu dan tenaga. Karena kemudahan 

inilah membuat online shopping semakin diminati. Belanja online adalah 

kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media Internet. Melalui belanja 

lewat Internet seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa 

yang hendak ia belanjakan melalui web yang dipromosikan oleh penjual.
2
 

Pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran yang telah ditentukan dan 

barang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang. Melalui online shop 

pembeli dapat melihat berbagai produk yang ditawarkan melalui web yang 

dipromosikan oleh penjual dan memungkinkan kedua pembeli dan penjual 

untuk tidak bertatap muka secara langsung, sehingga hal ini memungkinkan 

penjual memiliki kesempatan mendapatkan pembeli dengan jangkauan yang 

lebih luas.. 

Salah satu hal yang dipertimbangkan oleh konsumen untuk melakukan 

pembelian secara online adalah kepercayaan. Kepercayaan konsumen akan e-

commerce merupakan salah satu faktor kunci dalam melakukan kegiatan jual 

                                                           
2
 https://id.wikipedia.org/wiki/E-Business, di akses 9 februari 2019 

https://id.wikipedia.org/wiki/Barang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Web
https://id.wikipedia.org/wiki/E-Business
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beli secara online.
3
 Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 

penulis pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Ponorogo, 

dari 35 mahasiswa terdapat 8 orang yang masih mengabaikan kepercayaan 

kepada penjual ataupun barang yang di jual. zakiyah mahasiswa perbankan 

angaktan 2015 mengatakan dirinya pernah tertipu ketika melakukan 

pembelian secara online. dengan alasan tergoda oleh promo-promo terhadap 

suatu barang dimana barang tersebut dapat dibeli dengan harga yang terpaut 

lebih murah dari harga aslinya, sehingga pada akhirnya tertipu, barang 

tersebut tidak sesuai dengan foto ataupun deskripsi. Dan juga  dengan  alasan 

ketidak tahuanya mengenai sistem jual beli online maupun kurangnya 

informasi yang di gali mengenai penjual sehingga mengabaikan kepercayaan 

kepada pedagang pada jual beli online.
4
 Padahal pada hampir semua sistem 

jual beli online menberikan fitur  ulasan ataupun penilaian mengenai suatu 

produk hingga dapat diketahui komentar pembeli yang pernah membeli 

barang tersebut sehingga dapat membangun kepercayaan pembeli kepada 

penjualnya.  

Faktor harga juga hal yang sering dipertimbangkan pada jual beli 

secara online. Dalam beberapa dekade terakhir, beberapa faktor di luar harga 

menjadi semakin penting. Namun harga tetap menjadi salah satu elemen yang 

paling penting dalam menentukan pangsa pasar dan keuntungan suatu 

                                                           
3
 Koufaris  dan Sosa  The Development Of Initial Trust In An Online Company By New 

Customers,Jurnal Departement of Computer Information system, (New York: 2004), 1 
4
 “Zakiyah, Wawancara, 3 Mei 2019” 
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perusaaan.
5
 Namun pada kenyataanya terdapat faktor-faktor lain yang lebih 

dipertimbangankan, konsumen seperti halnya pada jual beli secara online. 

berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada mahasiswa fakultas 

ekonomi dan bisnis islam IAIN Ponorogo, dari 35 mahasiswa terdapat 11 

mahasiswa yang tidak terlalu mempermasalahkan mengenai harga suatu 

barang pada jual beli secara online. Reizal mahasiswa jurusan ekonomi 

syariah angkatan 2015 mengaku merasa dimudahkan dengan sistem yang ada 

pada jual beli online dimana dirinya bisa bebas memilih barang yang dicari 

tanpa harus repot berkeliling seperti pada toko-toko fisik. Dan efisiensi waktu 

juga menjadi salah satu alasanya untuk melakukan pembelian secara online, 

pembeli pada jual beli online hanya perlu memesan dan membeli barang yang 

di inginkan hanya dengan melalui gadged mereka dan kemudian barang akan 

di antarkan ke rumah pembeli. Sehingga dengan alasan-alasan tersebut 

dirinya tidak  terlalu mempersalahkan harga barang apabila terpaut sedikit 

diatas harga normal barang tersebut.
6
 Dan terlebih lagi pada jual beli secara 

online pembeli harus mengeluarkan biaya tambahan untuk ongkos kirim 

sesuai dengan jarak antara penjual dan pembeli sehingga membuat biaya yang 

dikeluarkan oleh pembeli akan bertambah. 

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh dari kepercayaan konsumen dan harga 

terhadap keputusan pembelian secara online. Alasan penulis memilih 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dikarenakan 

                                                           
5
 Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran edisi 12,(Jakarta: Erlangga, 

2008), 345 
6
 “Reizal, Wawancara, 3 Mei 2019” 
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pada matakuliahnya rata-rata mahasiswa FEBI sudah mendapatkan 

pengetahuan mengenai prinsip-prinsip ekonomi sehingga dapat menjadi 

pengetahuan dalam melakukan pembelian terhadap suatu produk dengan 

pertimbangan dan berdasarkan rasional. Dan menurut survei yang dilakukan 

penulis kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Ponorogo dari 50 mahasiswa diperoleh data  35  mahasiswa pernah 

melakukan pembelian secara online
7
. data tersebut dapat menjadi pedoman 

untuk penulis bahwa pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Ponorogo menarik untuk diteliti karena sebagian besar pernah 

melakukan pembelian secara online. untuk itu penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul “pengaruh kepercayaan konsumen dan harga terhadap 

keputusan pembelian secara online pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo”. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka 

perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara kepercayaan konsumen terhadap 

keputusan pembelian secara online pada mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara harga terhadap keputusan pembelian 

secara online pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo?  

                                                           
7
 “Mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo, Observasi, 3 Mei 2019” 
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3. Apakah terdapat pengaruh antara kepercayaan konsumen dan harga 

terhadap keputusan pembelian secara online pada mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menjelaskan dan menganalisa pengaruh kepercayaan konsumen terhadap 

keputusan pembelian secara online pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo. 

2. Menjelaskan dan menganalisa pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian secara online pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo.  

3. Menjelaskan dan menganalisa pengaruh kepercayaan konsumen dan harga 

terhadap keputusan pembelian secara online pada mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis tentang 

pengaruh kepercayaan konsumen dan harga  terhadap keputusan 

pembelian, serta terus mencari tahu informasi-informasi yang belum 

diketahui penulis baik secara teori-teori maupun tata cara penulisan dan 

bahasa. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi daftar kepustakaan 

untuk program studi Ekonomi Syariah dan menjadi referensi bagi 

penelitian-penelitian yang akan dilakukan dengan objek maupun masalah 

yang sama. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

referensi bagi pelaku jual beli secara online untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan sehingga membangun kepercayaan kepada 

konsumenya dan penetapan harga yang baik guna untuk 

meningkatkan keputusan pembelian konsumen pada produk-produk 

secara online. 

b. Bagi konsumen 

Diharapkan dapat memberikan sumber pengetahuan umum, rujukan 

serta acuan bagi semua pihak yang ingin memahami pengambilan 

keputusan pembelian  secara online dan dapat di gunakan supaya 

lebih jeli dalam menetukan keputusan pembelian secara online.  

E. Sistematika Penulisan 

  Bab I yaitu pendahuluan, Pada bab ini membahas tentang 

penjelasan secara umum dan gambaran tentang teori keputusan pembelian, 

teori harga, teori kepercayaan konsumen, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,dan sistematika penulisan.  

  Bab II  yaitu landasan teori, Bab ini berisi kerangka teoritik dan 

pengembangan hipotesis yang menjelaskan tentang pengaruh kepercayaan 

konsumen dan harga dalam keputusan pembelian secara online, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 
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  Bab III  yaitu metode penelitian, Pada bab ini berisi varibel 

penelitian yaitu Kepercayaan Konsumen (X1), Harga (X2), keputusan 

pembelian, definisi operasional yaitu tentang Kepercayaan Konsumen (X1), 

Harga (X2), keputusan pembelian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, 

validitas dan realibilitas instrumen, tehnik pengolahan dan analisis data. 

  Bab IV yaitu analisis dan pembahasan, Pada bab ini berisi 

pembahasan hasil penelitian, analisis data dan pembahasannya secara 

lengkap. 

  Bab V yaitu penutup, Pada bab ini berisi kesimpulan dari 

pembahasan hasil penelitian dan saran kepada pihak-pihak yang memperoleh 

manfaat dari penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Pembelian 

a. Pengertian Keputusan Pembelian 

Perilaku konsumen adalah proses yang terjadi pada konsumen 

ketika ia memutuskan membeli, apa yang di beli, di mana, kapan, 

dan bagaimana membelinya.
8
 

Pengambilan keputusan konsumen (consumer decision 

making) adalah suatu proses pengintegrasian yang 

mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih 

perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari 

proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan (choice) yang 

disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku.
9
  

b. Faktor-faktor Perilaku Konsumen 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen:
 10

 

1) Faktro budaya 

Faktor budaya mempunyai pengaruh yang luas dan mendalam 

pada perilakuk konsumen. Pemasar harus memahami peran yang 

diamainkan oleh budaya, subbudaya, dan kelas sosial pembeli. 

                                                           
8
 Hendri Ma’ruf, Pemasaran Ritel (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama,  2005), 50 

9
 J.Setiadi,  Nugroho,  Perilaku Konsumen Konsep dan Implikasi Untuk Strategi 

Pemasaran, (Jakarta:  Kencana,  2003),hlm.112 
10

 Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip Pemasaran edisi 12, 163 
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Setiap perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai sistem nilai 

dan norma budaya yang berlaku pada suatu daerah tertentu, 

untuk itu perusahaan harus tahu produknya itu dipasarkan pada 

suatu daerah yang berkebudayaan seperti apa dan bagaimana. 

2) Faktor sosial 

Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, 

seperti kelompok kecil, keluarga, serta peran dan status sosial 

konsumen. 

3) Faktor pribadi 

Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

seperti pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian 

dan konsep diri. 

4) Faktor psikologis 

Selanjutnya pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 

empat faktor psikologis utama: motivasi, persepsi, 

pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Motivasi adalah 

kebutuhan yang cukup mendorong seseorang untuk bertindak 

dengan memuaskan kebutuhan tersebut ketegangan akan 

berkurang, sedangkan persepsi adalah proses yang digunakan 

seseorang dalam memilih, mengatur dan menginterpretasikan 

masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang berarti.
11

 

Seseorang yang termotivasi siap untuk bertindak, bagaimana 

                                                           
11

 Ibid., 172 
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seseorang termotivasi bertindak akan dipengaruhi oleh 

persepsinya terhadap situasi tertentu. 

c. Tahap-tahap Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian yang dilakukan oleh para konsumen 

melalui lima tahap yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, 

evaluasi alternative, keputusan pembelian, dan perilaku pasca 

pembelian.
12

 

1) Pengenalan Kebutuhan 

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan, 

pembeli menyadari suatu masalah atau kebutuhan. 

2) Pencarian Informasi 

Ketika semakin banyak informasi yang diperoleh, maka 

kesadaran konsumen dan pengetahuan akan merek dan fitur 

yang tersedia akan meningkat. 

Konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber 

seperti:    

a) Sumber pribadi: keluarga, teman, tetangga, kenalan.  

b) Sumber komersial: iklan, wiraniaga, agen, pameran.  

c) Sumber publik: media masa, asosiasi.  

d) Sumber pengalaman: pengalaman penggunaan produk.   

 

 

                                                           
12

 Ibid., 179  
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3) Keputusan Pembelian 

 Pada umumnya, keputusan pembelian konsumen adalah 

memberi merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa 

berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. 

4) Perilaku Pasca pembelian 

Tahap perilaku pasca pembelian ialah dimana konsumen 

mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan 

kepuasan atau ketidakpuasan mereka. 

2. Kepercayaan Konsumen 

a. Pengertian Kepercayaan 

 Faktor yang sangat penting yang bisa mempengaruhi minat 

pembelian yang kemudian dapat memicu keputusan pembelian online 

oleh konsumen adalah faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan 

menjadi faktor kunci dalam setiap transaksi jual beli secara online. 

Hanya pelanggan yang memiliki kepercayaan yang akan melalui 

transaksi melalui internet.
13

 kepercayaan mempunyai dampak yang 

mendalam terhadap perilaku. Melalui tindakan dan proses belajar, 

orang akan mendapatkan kepercayaan dan sikap yang kemudian 

mempengaruhi perilaku membeli. 

Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut oleh 

sesorang tentang sesuatu.
14

 Kepercayaan konsumen adalah semua 

pengetauan yang di miliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang 

                                                           
13

 Pavlou dan Gefen,  Building Effective Online Marketplaces with Institution-based Trust. 

Proceedings of Twenty-Third International Conference on Information Systems,   2002, 667-675. 
14

 Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran edisi 12, 176 
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di buat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Objek dapat 

berupa produk, orang, perusaaan dan segala sesuatu dimana seseorang 

memiliki kepercayaan dan sikap.
15

 kepercayaan konsumen juga 

merupakan sebagian harapan yang dimiliki konsumen bahwa penyedia 

layanan dapat diandalkan untuk memenuhi janjinya. Kepercayaan juga 

dapat diperoleh karena melakukan suatu hal yang terbaik kepada 

pihak lain melalui suatu hubungan. 

Dalam ekonomi bisnis, kepercayaan merupakan modal yang 

nyata, karena bisa menurunkan biaya produksi dalam pemasaran. 

Kepercayaan juga berpengaruh dalam mempercepat kesuksesan suatu 

pelaku bisnis. Dan sebaliknya, ketiadaan akan kepercayaan akan 

mengakibatkan suatu kegagalan dan kemunduran. Bisnis yang 

dibangun diatas budaya kepercayaan yang baik akan berkembang 

dengan cepat.
16

 

b. Faktor Pembentuk Kepercayaan 

 Faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang 

lain ada tiga yaitu kemampuan (ability), kebaikan hati (benevolence), 

dan integritas (integrity). Ketiga factor tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 
17

 

1) Kemampuan (Ability) Kemampuan mengacu pada kompetensi 

dan karakteristik penjual. Dalam hal ini, bagaimana penjual 

                                                           
15

 John C. Mowen, Perilaku Konsumen Jilid 1Edisi ke5, (Jakarta: Erlangga, 2002), 312 
16

 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2017), 138 
17

 Yin Yee,  Faziharudean, “Factors Affecting Customer Loyalty Of Using Internet 

Banking In Malaysia,”  Jurnal electrinic Bankin System Faculty of Bussines and Accountancy, 

Universitas Malaysia  (2010), 3 
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mampu menyediakan, melayani, sampai mengamankan transaksi 

dari gangguan pihak lain. Artinya bahwa konsumen memperoleh 

jaminan kepuasan dan keamanan dari penjual dalam melakukan 

transaksi.  

2) Kebaikan hati (Benevolence) Kebaikan hati merupakan kemauan 

penjual dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan 

antara dirinya dengan konsumen. Profit yang diperoleh penjual 

dapat dimaksimumkan.Penjual bukan semata-mata mengejar 

keuntungan yang maksimal, melainkan juga memiliki perhatian 

yang besar dalam mewujudkan kepuasan konsumen.  

3) Integritas (Integrity) Integritas berkaitan dengan bagaimana 

perilaku atau kebiasaan penjual dalam menjalankan 

bisnisnya.Informasi yang diberikan kepada konsumen apakah 

benar sesuai dengan fakta atau tidak. Kualitas produk yang dijual 

apakah dapat dipercaya atau tidak. 

3. Harga 

a. Pengertian Harga 

Harga adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau 

jasa. Lebih luas lagi, harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan 

oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk atau jasa.
18

 Sepanjang sejarah, harga telah 

menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan para pembeli. 

                                                           
18

 Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran edisi 12, 345 
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Dalam beberapa dekade terakhir, beberapa faktor diluar harga menjadi 

semakin penting. Namun harga tetap menjadi elemen yang paling 

penting dalam menentukan pangsa pasar dan keuntungan perusahaan. 

Harga adalah satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang 

menghasilkan pendapatan dan bersifat paling fleksibel.
19

 Harga juga 

dapat didefinisikan sebagai jumlah uang (ditambah beerapa produk 

kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari produk dan pelayanannya.
20

 

Terdapat lima indikator yang mencirikan harga yaitu:
21

  

1) Keterjangkauan harga 

yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh penjual ataupun 

produsen yang sesuai dengan kemampuan beli setiap segmen 

konsumenya. 

2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk,  

yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh penjual ataupun 

produsen yang sesuai dengan kualitas produk yang dapat 

diperoleh konsumen. 

3) Daya saing harga 

yaitu aspek penawaran harga yang dilakukan oleh penjual ataupun 

produsen berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh 

produsen lain, pada satu jenis produk yang sama. 

                                                           
19

 Ibid., 345 
20

 Murti Sumarni, Manajemen Pemasaran edisi 5 (Jogjakarta: Liberty, 2011) 285 
21

 Ipa Audina Br Harahap S, Wahyu Hidayat, “Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga 

Terhadap Keputusan Pembelian Masker Wajah Mustika Ratu (Studi Kasus pada Konsumen Kec. 

Tembalang Kota Semarang” dalam Jurnal Administrasi Bisnis Undip Vol 7 No 3 (2018), 4 
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4) Kesesuaian harga dengan manfaat yang dirasakan 

yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh penjual ataupun 

produsen yang sesui dengan manfaat yang diperoleh konsumen 

dari produk yang di beli 

b. Tujuan Penetapan Harga 

Perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam 

memutuskan keputusan penetapan harga. Mula-mula perusahaan harus 

memutuskan dimana penawaran pasarnya. Semakin jelas tujuan 

perusahaan, semakin mudah perusahaan menetapkan harga. Pada 

dasarnya ada beraneka ragam tujuan penetapan harga. Berikut ini 

adalah beberapa diantaranya
22

: 

1) Tujuan berorientasi pada laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan setiap perusahaan 

selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba terbesar. 

Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimalisasi laba. Dalam era 

persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak 

variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, 

maksimalisasi laba sangat sulit dicapai, karena sukar sekali untuk 

dapat memperkirakan secara akurat jumlah penjualaan yang dapat 

dicapai pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, tidak 

                                                           
22

Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Edisi 4 (Yogyakarta: ANDI, 2017), 291  
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mungkin sebuah perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat 

harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.
 23

 

2) Tujuan berorientasi pada volume 

Berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu 

atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. 

Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target 

volume penjualan, nilai penjualan, atau pangsa pasar. Tujuan ini 

banyak ditetapkan oleh maskapai penerbangan, institusi 

pendidikan, perusahaan tour and travel, pengusaha bisokop dan 

pemilik bsinis pertunjukan, serta panitia penyelenggara seminar-

seminar. 

3) Tujuan berorientasi pada citra 

Citra sebuah perusahaan dapat dibentuk melalui startegi 

penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga mahal untuk 

membentuk atau  mempertahankan citra pestisius.
 
Sementara itu, 

harga murah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu, 

misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan 

harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya 

penetapan harga mahal atau murah bertujuan untuk meningkatkan 

persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang 

ditawarkan.
24

 

 

                                                           
23

Ibid., 292  
24

Ibid., 292 
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4) Tujuan stabilisasi harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap 

harga, bila sebuah perusahaan menurunkan harganya, maka para 

pesaingnya menurunkan harga mereka pula. Kondisi seperti ini 

yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam 

industri-industri tertentu yang produknya terstandarisasi (misalnya, 

minyak bumi). Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan 

menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil 

antara harga sebuah perusahaan dan harga pemimpin industri. 

5) Tujuan-tujuan lainnya 

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah 

masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, 

mendapat aliran kas secepatnya, atau menghindari campur tangan 

pemerintah.
25

 

c. Peranan Harga Dalam Pengambilan Keputusan 

Harga memiliki dua peranan utama dalam pengambilan 

keputusan yaitu: 
26

 

1) Peranan alokasi harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para 

pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau 

utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. 

Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada 

                                                           
25

Ibid., 292-293 
26

 Danang sunyoto, Dasar- Dasar Manajemen Pemasaran (Jogjakarta: CAPS, 2012), 131 
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berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga 

dari berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan 

alokasi dana yang dikehendaki. 

2) Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam memberi 

tahu konsumen mengenai faktor-faktor produk, seperti kualitas. 

Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli 

mengalami kesulitan untuk menilai faktor-faktor atau manfaatnya 

secara objektif. 

B. Kajian penelitian terdahulu 

1. Penelitian Louis Utama (2014) dengan judul “Pengaruh Merek, 

Kepercayaan Dan Pengalaman Terhadap Minat Konsumen Dalam 

Melakukan Transaksi Secara Online (Studi Pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Tarumanegara)”. Penelitian tersebut menunjukkan 

pengaruh orientasi belanja merek, kepercayaan dalam membeli online 

dan pengalaman dalam membeli online pada masa sebelumnya terhadap 

minat pembelian online secara simultan menunjukkan bahwa ada dua 

variabel berpengaruh secara positif dan ada satu variabel yang 

berpengaruh secara negatif terhadap minat pembelian online. Dua 

variabel yang berpengaruh positif adalah kepercayaan dalam membeli 

online dan pengalaman dalam membeli online pada masa sebelumnya, 

sedangkan satu variabel yang berpengaruh negatif adalah orientasi 
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belanja merek.
27

 Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

tersebut terletak pada variabel maupun objek penelitiannya. Variabel 

pada penelitian ini yaitu kepercayaan konsumen dan harga terhadap 

keputusan pembelian dan objek penelitianya yaitu mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. 

2. Penelitian Anandya Cahya Hardiawan (2013) dalam penelitian 

“Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Kualitas Informasi terhadap 

Keputusan Pembelian Secara Online pada Pengguna Situs Jual Beli 

Online tokobagus.com” membuktikan bahwa variabel kualitas informasi 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian secara online. 

Sedangkan variabel kepercayaan dan kemudahan berpengaruh negatif.
28

 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut terletak 

pada variabel maupun objek penelitiannya. Dimana penelitian diatas 

menggunakan variabel Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Kualitas 

Informasi. sedangkan  variabel pada penelitian ini yaitu kepercayaan 

konsumen dan harga terhadap keputusan pembelian.  Dan objek 

penelitianya yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Ponorogo. 

3. Lenggang Kurnia Intan (2019), tentang “Pengaruh Kualitas produk, 

Harga, dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian pada Marketplace 

                                                           
27

 Louis Utama, “Pengaruh Merek, Kepercayaan, Dan Pengalaman Terhadap Minat 

Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Secara Online (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Tarumanegara)” Skripsi (Jakaera: Universitas Tarumanegara, 2014), 79 
28

 Anandya Cahya Hardiawan, “Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Kualitas 

Informasi terhadap Keputusan Pembelian Secara Online pada Pengguna Situs Jual Beli Online 

tokobagus.com” Skripsi (Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), 75 
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Shopee (Studi Kasus pada Mahasiswa di Surabaya)” Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel harga dan promosi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian secara online. Sedangkan 

kualitas produk tidak  berpengaruh secara signifikan.
29

 Penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut terletak pada variabel 

maupun objek penelitiannya. Variabel pada penelitian ini yaitu 

kepercayaan konsumen dan harga terhadap keputusan pembelian dan 

objek penelitianya yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

IAIN Ponorogo. 

4. Tri Widodo (2015), Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap 

Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie (Studi Kasus 

Mahasiswa universitas Muhammadiyah Surakarta). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel harga dan Labelisasi Halal berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada 

Produk Indomie.
30

 Sedangkan pada penelitian ini, memiliki perbedaan 

dengan penelitian tersebut. terletak pada variabel maupun objek 

penelitiannya. Variabel pada penelitian ini yaitu kepercayaan konsumen 

dan harga terhadap keputusan pembelian dan objek penelitianya yaitu 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. 

                                                           
29

 Lenggang Kurnia Intan, “Pengaruh Kualitas produk, Harga, dan Promosi Terhadap 

Keputusan Pembelian pada Marketplace Shopee (Studi Kasus pada Mahasiswa di Surabaya)” 

Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 96 
30

 Tri Widodo, “Pengaruh Labelisasi Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian 

Konsumen Pada Produk Indomie (Studi Kasus Mahasiswa universitas Muhammadiyah Surakarta)” 

Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2015), 74 
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5. Hima Tussafinah (2018), Pengaruh Rating dan Ulasan, Jaminan 100% 

Pengembalian dan Layanan COD atau Bayar Ditempat Terhadap 

Keputusan Pembelian Lazada (Studi Kasus mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semua variabel yaitu Rating dan Ulasan, Jaminan 

100% Pengembalian dan Layanan COD atau Bayar Ditempat 

berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Keputusan Pembelian.
31

 

Sedangkan pada penelitian ini, memiliki perbedaan dengan penelitian 

tersebut. terletak pada variabel maupun objek penelitiannya. Variabel 

pada penelitian ini yaitu kepercayaan konsumen dan harga terhadap 

keputusan pembelian dan objek penelitianya yaitu mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. 

Tabel 2.1 

Studi Penelitian Terdahulu 

No Penulias dan 

Judul Penelitian 

Persamaan Perbedaan Hasil penelitian 

1 Louis Utama, 

“Pengaruh Merek, 

Kepercayaan, dan 

Pengalaman 

Terhadap Minat 

Konsumen Dalam 

Melakukan 

Penggunaan 

variabel x 

yaitu 

kepercayaan 

konsumen 

a. Penggunaan 

Variabel Y 

b. Lokasi 

Penelitian 

Variabel 

kepercayaan dan 

pengalaman 

berpengaruh 

positif, sedangkan 

variabel orientasi 

belanja merek 

                                                           
31

 Hima Tussafinah, “Pengaruh Rating dan Ulasan, Jaminan 100% Pengembalian dan 

Layanan COD atau Bayar Ditempat Terhadap Keputusan Pembelian Lazada (Studi Kasus 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang” Skripsi (Semarang: 

UIN Walisongo, 2018), 121 
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Transaksi Secara 

Online”. 

berpengaruh 

negatif. 

2 Hardiawan, 

“Pengaruh 

Kepercayaan, 

Kemudahan, dan 

Kualitas Informasi 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian Secara 

Online pada 

Pengguna Situs 

Jual Beli Online 

tokobagus.com” 

Penggunaan 

variabel x 

yaitu 

kepercayaan 

konsumen 

a. Penggunaan 

Variabel Y 

b. Lokasi 

Penelitian 

variabel kualitas 

informasi 

berpengaruh 

positif, Sedangkan 

variabel 

kepercayaan dan 

kemudahan 

berpengaruh 

negatif. 

3 Kurnia Intan, 

“Pengaruh 

Kualitas produk, 

Harga, dan 

Promosi Terhadap 

Keputusan 

Pembelian pada 

Marketplace 

Shopee (Studi 

Kasus pada 

Mahasiswa di 

Surabaya)” 

a. Penggunaa

n variabel 

X yaitu 

harga 

b. Penggunaa

n variabel 

Y 

Lokasi 

Penelitian 

variabel harga dan 

promosi 

berpengaruh positif 

dan signifikan, 

Sedangkan kualitas 

produk tidak  

berpengaruh secara 

signifikan. 

4 Tri Widodo, 

“Pengaruh 

Labelisasi Halal 

dan Harga 

a. Penggunaa

n Variabel 

Y 

b. Penggunaa

Lokasi 

Penelitian 

variabel harga dan 

Labelisasi Halal 

berpengaruh positif 

dan signifikan 
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Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen Pada 

Produk Indomie 

(Studi Kasus 

Mahasiswa 

universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta)”. 

n variabel 

X yaitu 

harga 

terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Konsumen. 

5 Hima Tussafinah, 

“Pengaruh Rating 

dan Ulasan, 

Jaminan 100% 

Pengembalian dan 

Layanan COD atau 

Bayar Ditempat 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Lazada 

(Studi Kasus 

mahasiswa 

Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam 

UIN Walisongo 

Semarang)”. 

Penggunaan 

variabel Y 

c. Penggunaan 

Variabel Y 

d. Lokasi 

Penelitian 

variabel Rating 

dan Ulasan, 

Jaminan 100% 

Pengembalian dan 

Layanan COD atau 

Bayar Ditempat 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan alur yang akan peneliti lakukan sebagai 

dasar penelitian. Kerangka pemikiran yang digunakan sebagai alur agar 

penelitian memiliki arah yang sesuai dengan tujuan penelitian adalah : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

D.  

 

 

 

 

 

Kepercayaan merupakan pondasi yang kuat untuk menentukan sukses 

atau tidaknya e-commerce kedepan.  Ketika seorang yang ingin melakukan 

pembelian secara online, maka hal utama yang diperhatikan adalah reputasi 

toko online yang tersedia di situs jual beli tersebut apakah dapat dipercaya 

atau tidak, hal ini bisa dilakukan dengan mengecek testimoni pembeli yang 

pernah berbelanja di situs tersebut.  

Harga tetap menjadi salah satu elemen yang paling penting dalam 

menentukan pangsa pasar dan keuntungan suatu perusahaan.
32

 Karena suatu 

harga dapat menggambarkan kualias produk ataupun kuatnya suatu brand 

                                                           
32

 Philip Kotler, Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran edisi 12, 345 

Kepercayaan Konsumen 

(X1) 

Keputusan pembelian (Y) 

Harga (X2) 
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terhadap pembelian konsumen. Sehingga faktor harga menjadi faktor yang 

tetap menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembelian. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan dengan kerangka pemikiran diatas maka dapat ditarik  

hipotesis sementara yaitu : 

H0  :   Kepercayaan Konsumen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap   

keputusan pembelian secara online pada mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo. 

H1 : Kepercayaan Konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap   

keputusan pembelian secara online pada mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo. 

H0 : Harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 

pembelian secara online pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo. 

 

H2  :  Harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

secara online pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo. 

H0    :  Kepercayaan konsumen dan harga  tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap   keputusan pembelian secara online pada mahasiswa FEBI 

IAIN Ponorogo. 

H3  :  Kepercayaan Konsumen dan harga  berpengaruh secara simultan 

terhadap   keputusan pembelian secara online pada mahasiswa FEBI 

IAIN Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka desain penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang sarat dengan nuansa angka-angka 

dalam teknik pengumpulan data di lapangan.
33

  

Penelitian ini dari segi tujuannya termasuk penelitian kuantitatif. 

Alasan penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini, 

terkait dengan sumber data yang di gunakan yang berasal dari mahasiswa 

FEBI IAIN Ponorogo berdasarkan kuesioner yang diberikan yang kemudian 

diolah menjadi data angka yang dapat diukur variabelnya. Data diperoleh 

dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi 

melalui kuesioner.  

B. Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

dependen dan variabel independen. 

1. Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat 

(dependen). Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel bebas yaitu 

kepercayaan konsumen (X1) dan harga (X2). 

                                                           
33

Ardianto Elvinaro, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan 

Kualitatif (Bandung: Simbiosarekatama Media, 2014) 47 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Kepercayaan Konsumen dan Harga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Devinisi operasional Indikator 

Kepercayaan 

Konsumen 

(X1) 

 

kepercayaan konsumen  adalah  

harapan yang dimiliki konsumen 

kepada penyedia layanan sepereti 

pedagang bahwa penyedia 

layanan tersebut dapat 

diandalkan untuk memenuhi 

janjinya. 

 Kemampuan 

(Ability) 

 Kebaikan hati 

(Benevolence) 

 Integritas 

(Integrity) 

Harga (X2) 

 

Harga adalah jumlah semua nilai 

yang diberikan oleh pelanggan 

untuk memiliki suatu produk 

yang disediakan oleh pedagang 

kepada konsumennya sebagai 

nilai dari barang yang dia jual. 

 Keterjangkauan 

harga 

 Kesesuaian harga 

dengan kualitas 

produk 

 Daya saing harga 

 Kesesuaian harga 

dengan manfaat 

yang dirasakan 
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2. Variabel Terikat 

Variabel terikat (Dependen) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikatnya adalah keputusan pembelian (Y).
34

 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Keputusan Pembelian  

variabel Devinisi operasional Indikator 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

 

Keputusan Pembelian  adalah 

proses pengambilan keputusan 

membeli sebelum membeli 

suatu barang yang umumnya 

konsumen melakukan evaluasi 

untuk melakukan pemilihan 

produk tersebut. sehingga 

evaluasi dan pemilihan yang 

digunakan akan menghasilkan 

keputusan. 

 

 Tujuan membeli. 

 Pemrosesan 

informasi sampai 

ke pemilihan merk. 

 Kemantapan pada 

sebuah produk. 

 Memberikan 

rekomendasi. 

kepada orang lain 

 Melakukan 

pembelian ulang. 
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C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, sehingga objek-objek ini dapat menjadi 

sumber data penelitian.
35 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN  yang berjumlah 1898 

mahasiswa. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Purposive sampling, dimana secara bahasa purposive 

berarti = sengaja, purposive sampling berarti teknik pengambilan sampel 

secara sengaja, maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil 

karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel diambil tidak secara acak tetapi 

ditentukan sendiri oleh peneliti.
36

 Dan dalam penelitian ini kriteria yang 

ditentukan peneliti yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Ponorogo yang  pernah melakukan transaksi melalui online. Dengan 

menggunakan metode purposive sampling diharapkan kriteria sampel yang 

diperoleh nantinya akan benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

Pada penelitian ini, sampel yang di ambil sebanyak 95 orang. Jumlah 

tersebut diambil berdasarkan rumus perhitungan isaac and michael berikut:
37
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Keterangan: 

   = jumlah sampel yang dicari 

N = jumlah populasi 

d  = nilai presisi yang yang digunakan yaitu 10% 

  
    

            
 

  
    

     
 

   = 94.99 

   = 94.99 dibulatkan menjadi 95 untuk mempermudah peneliti dalam 

perhitungan. 

D. Jenis dan Sumber data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung 

yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau 

berbentuk angka.
38

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber data primer. Data yang dikumpulkan adalah data dari kuesioner yang 

diambil sendiri oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

dari responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dianggap sebagai 

metode yang efektif jika peneliti dapat memberikan pertanyaan yang mudah 

difahami oleh responden.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo angkatan 2015. Wawancara 

dilakukan untuk mencari informasi tentang bagaimana sebenarnya 

kendala-kendala atau apa saja yang pernah di rasakan oleh mahasiwa 

selama melakukan pembelian secara online. Hasil wawancara ini 

memberikan gambaran kepada penulis bahwa terdapat beberapa fakta 

dilapangan yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Dengan demikian 

penulis memperoleh dasar yang akurat untuk melaksanakan penelitian. 

2. Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

untuk mendapatkan informasi yang mendasar dari laporan tentang diri 

sendiri (self report) atau pada pengetahuan atau keyakinan pribadi subyek 

atau informasi yang diteliti.
39

 Dalam penelitian ini kuesioner dibagikan 

kepada 95 responden yang berisi tentang Pengaruh Kepercayaan 

Konsumen dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online 

(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 

Ponorogo). 
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F. Teknik pengolahan dan analisis data 

1. Uji validitas 

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apayang diukur. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur 

ketepatan suatu item dalam kuisioner atau skala, apakah item-item pada 

kuisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur.
40

 

Pengambilan keputusanya bahwa setiap indikator valid apabila nilai r 

hitung lebih besar atau sama dengan r tabel atau r hitung berada dibawah 

0,05. Untuk menentukan nilai r hitung, dibantu dengan progam SPSS yang 

dinyatakan dengan nilai correted item total correlation. 

2. Uji reliabilitas 

 Reliabilitas adalah menyangkut tingkat kepercayaan, keandalan, 

konsistensi, atau kestabilan suatu pengkuran. Artinya alat ukur tersebut 

jika digunakan mengukur dua kali atau lebih untuk mengukur gejala yang 

sama hendaknya menghasilka oengukuran yang relatif sama dan konsisten. 

Reliabilitas merupakan satu cirri bahwa suatu instrumen pengukur yang 

baik.
41

 Dalam program SPSS akan dibahas untuk uji yang sering 

digunakan penelitian mahasiswa adalah dengan metode Cronbach Alpha. 

Instrumen untuk mengukur masing-masing variabel dikatakan reliabel atau 

handal jika memiliki cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Ketidak 

konsistenan dapat terjadi mungkin karena perbedaan persepsi responden 

atau kekurangan paham responden dalam menjawab item-item pertanyaan.  
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3. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi dasar digunakan untuk mengetahui pola dan varian 

serta kelinieritasan dari suatu populasi (data). Uji asumsi dasar yang perlu 

dilakukan sebagai berikut:  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau 

tidak. Pengujian dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov.
42

   

Jarque-Bera(JB) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Data yang 

dinyatakan berdistribusi normal apabila Prob. JB hitung lebih besar 

dari 0,05. 

b. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

korelasi antara variabel bebas pada periode tertentu dengan variabel 

sebelumnya. Untuk data time series autokorelasi sering terjadi. Tapi 

untuk data yang sampelnya crosssection jarang terjadi karena variabel 

bebas satu berbeda dengan yang lain. Untuk mendeteksi autokorelasi 

dapat dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson (d). hasil 

perhitungan Durbin-Watson (d) dibandingkan dengan  nilai        

pada α=0,05. Tabel d memiliki dua nilai yaitu, nilai batas atas   dan 

nilai batas bawah   untuk berbagai nilai n dan k. 

1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.  
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2) Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.  

3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
43

 

c. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier 

yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen 

dalam model regresi. Uji multikolinearitas diguanakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel 

independen dalam regresi. Pada pembahasan ini akan dilakukan uji 

multikolinearitas dengan melihat nilai VarianceInflation Factor (VIF) 

pada model regresi. 

Dikatakan terjadi multikolinieritasjika koefisien korelasi antara 

variabel bebas (X1 dan X2) lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 0,50 

dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien 

korelasi antara variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r 

<0,60). Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10 maka terjadi gejala 

multikolinieritayang tinggi.Dan sebaliknya apabila VIF < 10 maka 

tidak terjadi multikolinearitas.
44

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Model yang baik adalah model Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas 

diuji dengan metode uji Glejser dengan cara menyusun regresi antara 

nilai absolut residual dengan variabel independen. Jika variabel 56 

mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedatisitas. Jika probabilitas signifikasinya diatas tingkat 

kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung adanya heteroskedastisitas ( Ghozali, 2013: 143).
45

 

4. Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, bila 

peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) 

variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen 

sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).
46

  

Dalam analisis ini dapat diketahui besarnya variabel bebas 

(variabel independen), yaitu dari kepercayaan konsumen (X1), harga (X2), 

berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu keputusan pembelian(Y). 

Adapun persamaan regresi linier berganda untuk 2 prediktor adalah: 

Y = a + ßX1 + ßX2 + e 
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Keterangan :Y     = keputusan pembelian (dependen) 

a     = konstanta dari keputusan regresi 

ß    = koefisien regresi dari variabel X 

X1  = kepercayaan konsumen (independen) 

X2  = harga (independen) 

e     = tingkat error, tingkat kesalahan 

5. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat 

digeneralisasikan).
47

 

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji f) 

Pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan dilakukan 

dengan uji F. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara 

bersama‐sama (simultan) terhadap variabel independen.Dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,05 (ɑ = 5%) nilai Fhitungdari masing‐

masing koefisien regresi kemudian dibandingkan dengan niai ftabel.  

Kriteria pengambilan keputusan mengikuti aturan berikut: 

1) Jika Fhitung ≤ Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

2) Jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima
48
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b. Uji Signifikansi Parameter Individual (uji t) 

Uji sig t digunakan untuk melihat signifikan pengaruh dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Uji t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan 

tingkat signifikansi alpha 0,05 (ɑ = 5%).  

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut
49

: 

1) jika         <        maka Ho diterima dan Ha ditolak 

2) jika         >       maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis di gunakan kriteria bila t 

hitung > t tabel maka H0 di tolak dan Ha diterima, artinya ada 

pengaruh antar variabel bebas dan variabel terikat. Begitu pula 

sebaliknya bila t hitung < t tabel maka menerima H0 dan menolak Ha 

artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

c. Uji Adj R² (Adjusted R² Square) 

Koefisien determinasi (R2) menjelaskan proporsi variasi dalam 

variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari 

satu variabel: X1, X2) secara bersama-sama.
 
Persamaan regresi linier 

berganda semakin baik apabila nilai koefisien determinasi semakin 

                                                           
49

Ibid,.  138 



39 
 

 
 

besar dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan 

jumlah variabel bebas.
 50

 

Koefisien determinasi R² pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R² yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Pada penelitian ini juga akan digunakan koefisien 

determinasi yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel dan jumlah 

observasinya, karena lebih menggambarkan kemampuan yang 

sebenarnya dari variabel independen untuk menjelaskan variabel 

dependen 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat kesahihan setiap item 

pernyataan dalam mengukur variabel. Dalam penelitian ini digunakan 

korelasi Pearson Product Moment dengan nilai r tabel 0,361. Adapun 

hasil uji validitas kuesioner dari 30 responden disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.1  

Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel  
 Item 

Pernyataan 
R-Tabel   R-Hitung Keterangan 

Kepercayaan 

Konsumen 

(X1) 

X 1.1 0.361 0.851 Valid 

X 1.2 0.361 0.832 Valid 

X 1.3 0.361 0.891 Valid 

X 1.4 0.361 0.765 Valid 

X 1.5 0.361 0.884 Valid 

X 1.6 0.361 0.833 Valid 

Harga (X2) 

X 2.1 0.361 0.578 Valid 

X 2.2 0.361 0.697 Valid 

X 2.3 0.361 0.450 Valid 

X 2.4 0.361 0.641 Valid 

X 2.5 0.361 0.655 Valid 

X 2.6 0.361 0.653 Valid 
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X 2.7 0.361 0.713 Valid 

X 2.8 0.361 0.598 Valid 

Keputusan 

Pembelian 

(Y) 

Y 1.1 0.361 0.538 Valid 

Y 1.2 0.361 0.625 Valid 

Y 1.3 0.361 0.690 Valid 

Y 1.4 0.361 0.670 Valid 

Y 1.5 0.361 0.658 Valid 

Y 1.6 0.361 0.762 Valid 

Y 1.7 0.361 0.704 Valid 

Y 1.8 0.361 0.593 Valid 

Y 1.9 0.361 0.440 Valid 

Y 1.10 0.361 0.690 Valid 

Sumber: Data SPSS diolah oleh peneliti 

Berdasarkan angka di atas, diketahui bahwa hasil dari uji validitas 

pada seluruh item pernyataan memiliki nilai corrected item-total 

correlation (r-hitung) > r-tabel, sehingga item-item tersebut layak 

digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrument yang 

digunakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Pengujian 

relibilitas dilakukan dengan membandingkan nilai Cronbach’s 

Alpha dengan nilai 0.6. Jika nila Cronch;s Alpha lebih dari 0.6 maka 

variabel yang diteliti reliable. Hasil uji reliabilitas sebagai berikut: 
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Tabel 4.2  

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabeel Cronbach’s 

Alpha 

Cross of 

Valu 

Keterangan 

Kepercayaan Konsumen 

(X1) 

0.762 0.6 Reliabel 

Harga (X2) 0.836 0.6 Reliabel 

Keputusan Pembelian (Y) 0.914 0.6 Reliabel 

Sumber: Data SPSS diolah oleh peneliti 

Berdasarkan angka di atas, diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha 

masing-masing item pernyataan yang digunakan dalam penelitan ini 

lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan 

pada kuesioner reliabel, sehingga item-item tersebut layak digunakan 

sebagai alat ukur dalam penelitian ini. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Data yang akan dianalisis dengan menggunakan statistik uji tertentu 

harus di uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui apakah data memenuhi syarat atau tidak untuk di analisis lebih 

lanjut. Terdapat beberapa uji asumsi klasik untuk analisa regresi berganda, 

diantaranya yaitu: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah asumsi 

normalitas residual terpenuhi atau tidak. Apabila residual berdistribusi 

normal, maka data memenuhi syarat normalitas dan dapat digunakan 

untuk analisis lebih lanjut. jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik 



43 
 

 
 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil, untuk menguji normalitas, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan cara uji statistic non 

parametrickolmogroo-Smirnoo (K-S), jika nilai K-S jauh diatas α = 

0.05 berarti data terdistribusi dengan normal. Berikut hasil dari uji 

normalitas dalam penelitian ini: 

Tabel 4.3  

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 95 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation 2.74506673 

Most Extreme Differences 

Absolute .080 

Positive .080 

Negative -.040 

Kolmogorov-Smirnov Z .778 

Asymp. Sig. (2-tailed) .580 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data SPSS diolah oleh peneliti 

Berdasarkan diatas diketahui bahwa, nilai signifikansi normalitas 

residual sebesar 0,580. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 (>0,05). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut 

terdistribusi normal. 

b. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

korelasi antara variabel bebas pada periode tertentu dengan variabel 

sebelumnya. Uji Autokorelasi dalam penelitian ini dapat diketahui 
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dengan melihat nilai dari Durbin-Watson. Dalam penelitian ini, banyak 

variabel independen yang digunakan adalah 2 dengan banyaknya data 

adalah 95 sehingga k=2 dan n=95. Dengan menggunakan tingkat 

kesalahan α = 0,05 diperoleh nilai du= 1.7053. Berikut merupakan hasil 

olah data untuk uji autokorelasi.  

Tabel 4.4  

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .723
a
 .522 .512 2.77474 1.739 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data SPSS diolah oleh peneliti 

Berdasarkan Tabel diatas  diperoleh nilai Durbin- Watson sebesar 

1.739. terletak diantara nilai dU (1.7053) dan nilai 4-dU (2.2947) 

sehingga menunjukkan bahwa tidak adanya autokorelasi. Dengan 

demikian, data atau model regresi memenuhi asumsi autokorelasi. 

c. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas diguanakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan linier antar variabel independen dalam regresi. Uji 

Multikolinieritas dalam penelitian ini dapat diketahui dengan melihat 

nilai VIF. Berikut merupakan hasil olah data untuk uji multikolinieritas. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

   Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

    (Constant) 13.448 2.520  5.337 .000   

1   X1 .275 .090 .248 3.048 .003 .784 1.276 

     X2 .657 .093 .573 7.042 .000 .784 1.276 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data SPSS diolah oleh peneliti 
 

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh Nilai VIF untuk variabel X1 

sebesar 1.276 dan variabel X2 sebesar 1.276.  Nilai VIF dari masing-

masing variabel < 10.  Yang artinya tidak terjadi multikolinieritas antar 

variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tersebut adalah model regresi yang baik karena tidak mempunyai 

korelasi antar variabel bebas. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika probabilitas signifikasinya 

diatas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan bahwa model 

regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Dalam penelitian 

ini digunakan uji Glejser dan analisis grafik Scatterplot dengan hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5.611 1.492  3.761 .000 

X1 -.039 .054 -.082 -.720 .474 

X2 -.090 .055 -.187 -1.636 .105 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: Data SPSS diolah oleh peneliti 

 

Tabel diatas menunjukan nilai signifikansi untuk variabel X1 

sebesar 0,474 dan variabel X2 sebesar 0.105. Nilai signifikansi dari 

kedua variabel tersebut lebih besar dari 0.05. Artinya, tidak terjadi 

kasus heteroskedastisitas. 

3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti untuk meramalkan 

bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen apabila dua atau 

lebih variabel independen dinaik turunkan nilainya. Jadi analisis regresi 

ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua 

variabel. Pada penelitian ini menggunakan 2 variabel independen. Berikut 

merupakan hasil olah data untuk analisis regresi berganda. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 13.448 2.520  5.337 .000 

X1 .275 .090 .248 3.048 .003 

X2 .657 .093 .573 7.042 .000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data SPSS diolah oleh peneliti 

 

Berdasarkan tabel Coefficients diperoleh model regresi linier ganda 

sebagai berikut.  

Y = 13.448 + 0.275X1 + 0.657X2+ error  

Keterangan:  

Y   : Keputusan Pembelian   

X1 : Kepercayaan Konsumen 

X2 : Harga  

Adapun intrepretasi statistik terhadap persamaan model regresi adalah 

sebagai berikut:  

a. Diperoleh nilai konstanta sebesar 13.448. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel bebas (independen) yaitu X1 dan X2 tidak ada nilai/ kedua 

duanya nol, maka nilai Y atau   sebesar 13.448.  

b. Nilai koefisien regresi variabel Kepercayaan Konsumen (X1) sebesar 

0.275. Nilai X1 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang 

searah antara variabel Kepercayaan Konsumen (X1) dengan keputusan 
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pembelian (Y). jika Kepercayaan Konsumen meningkat maka 

keputusan pembelian menjadi meningkat. Nilai koefisien regresi X1 

sebesar 0.275 artinya jika religiusitas dinaikkan sebesar 1 satuan atau 

dinaikkan satu tingkat, maka keputusan pembelian sebesar 0.275 satuan 

dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. 

c. Besarnya nilai koefisien regresi variabel Harga (X2) sebesar 0.657. 

Artinya, Nilai X2 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang 

searah antara Harga (X2) dengan Keputusan Pembelian (Y). Yang 

berarti Jika Harga ditingkatkan maka Keputusan Pembelian menjadi 

meningkat. Nilai koefisien regresi X2 sebesar 0.657, artinya jika Harga 

dinaikkan sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka Keputusan 

Pembelian naik sebesar 0.657 satuan dengan asumsi variabel 

independen yang lain (seleksi) tetap. 

Model regresi ini dapat dijadikan prediksi di masa mendatang tentang 

rumusan pengaruh antara Kepercayaan Konsumen dan Harga terhadap 

variabel Keputusan Pembelian. Pada model regresi diatas nilai konstanta 

seluruh variabel independen maupun dependen yang ada bersifat positif 

artinya, jika nilai konstanta variabel independen bertambah baik secara 

secara individu maupun bersama-sama maka variabel dependen juga 

bertambah. 
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B. Hasil Pengujian Deskripsi 

1. Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo yang sudah pernah melakukan pembelian secara online minimal 

1 kali. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai identitas responden 

berdasarkan jenis kelamin, jurusan, dan angkatan. Penggolongan yang 

dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dengan jelas mengenai gambaran responden sebagai objek 

penelitian. Gambaran umum objek penelitian tersebut satu per satu dapat 

diuraikan dengan perincian sebagai berikut: 

a. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran 

responden berdasarkan kelas dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

diagram berikut: 

Gambar 4.1 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

31,5 

68.5% 
Laki-laki

Perempuan
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Responden dalam penelitian ini berjumlah 95 orang yang terdiri 

dari 30 responden laki-laki dan 65 responden perempuan. Berdasarkan 

angka di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah 

perempuan dengan persentase 68,5% dan persentase responden laki-laki 

adalah 31,5%. 

b. Deskripsi Responden Berdasarkan Jurusan 

Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran 

responden berdasarkan jurusan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

diagram berikut:  

Gambar 4.2 

Responden Berdasarkan Jurusan 

 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEBI IAIN 

Ponorogo yang berasal dari 3 jurusan yang diambil secara acak. 

Berdasarkan angka di atas maka urutan jumlah responden terbanyak 

adalah jurusan ekonomi syariah, perbankan, dan terakhir MAZAWA. 

47,3% 

33,7% 

19% 

Ekonomi Syariah

Perbankan

MAZAWA
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Responden dalam penelitian ini sifatnya random, sehingga terjadi 

perbedaan jumlah responden yang turut mengisi kuesioner pada 

masing-masing Jurusan. 

c. Deskripsi Responden Berdasarkan Angkatan 

Berdasarkan data primer yang telah diolah, maka hasil persebaran 

responden berdasarkan angkatan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

diagram berikut: 

Gambar 4.2 

Responden Berdasarkan Angkatan 

 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2019. 

 

Berdasarkan angka di atas maka urutan jumlah responden 

terbanyak adalah angkatan 2015 berjumlah 32 orang, angkatan 2017 

berjumlah 26 orang, angkatan 2016  berjumlah 24 orang, dan terakhir 

angkatan 2018 berjumlah 1 orang. 

 

 

33,7% 

25,2% 

27,4% 

13,7% 

2015

2016

2017

2018
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2. Data Tentang Kepercayaan Konsumen 

Data tentang religiusitas diperoleh dengan menggunakan metode 

angket yang disajikan peneliti berupa pernyataan yang dipilih oleh 

responden. Dalam penelitian ini responden adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hasil 

tanggapan responden terhadap variabel kepercayaan konsumen dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Jawaban Responden Terkait Kepercayaan Konsumen 

No Pertanyaan STS TS KS S SS 

Jmlh.

skor 

Jmlh. 

freku

ensi 

1 

Saya percaya 

pembelian secara 

online itu aman 

1 8 50 32 4 315 95 

2 

Saya yakin terhadap 

kualitas produk yang 

dijual secara online 

 15 49 28 3 304 95 

3 

Saya yakin pada 

pembelian secara 

online itu dapat 

memberikan kepuasan 

 10 57 26 2 305 95 

4 

Saya percaya dengan 

kompensasi yang 

diberikan kepada 

pelanggan di online 

shop 

 8 48 34 5 321 95 
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Sumber: Data primer dan diolah oleh peneliti 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui sebagian besar responden 

memiliki jawaban kurang setuju maupun tidak setuju. Hal itu 

menunjukkan bahwa kurangya kepercayaan konsumen akan pembelian 

secara online atas keamanan dan kepuasan yang disediakan para penjual 

online. 

3. Data Tentang Harga 

Data tentang harga diperoleh dengan menggunakan metode angket 

yang disajikan peneliti berupa pernyataan yang dipilih oleh responden. 

Dalam penelitian ini responden adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hasil tanggapan 

responden terhadap variabel harga dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

5 

Saya percaya produk 

pada pembelian secara 

online sesuai ekspetasi 

3 7 58 22 5 304 95 

6 

Saya percaya dengan 

keterangan sebuah 

produk di online shop 

 5 39 43 8 326 95 
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Tabel 4.9 

Hasil Jawaban Responden Terkait Harga 

No Harga STS TS KS S SS 

Jmlh.

skor 

Jmlh. 

freku

ensi 

1 

Saya membeli 

produk secara 

online karena 

harganya yang 

terjangkau. 

 8 43 39 5 380 95 

2 

Harga barang yang 

saya beli secara 

online seuai dengan 

pemasukan saya 

 3 19 63 10 365 95 

3 

Saya membeli 

produk secara 

online karena 

harganya sesuai 

dengan kualitasnya. 

 3 42 43 7 339 95 

4 

Kualitas barang 

yang saya beli 

secara diskon di 

online shop itu 

sesuai dengan 

ekspetasi saya 

 10 37 47 4 317 95 

5 

Saya membeli 

produk secara 

online karena 

harganya lebih 

murah diandingkan 

 1 13 73 8 373 95 
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secara offline di 

toko-toko. 

6 

Saya membeli 

produk secara 

online di situs jual 

beli yang saya 

inginkan karena 

harganya lebih 

murah diandingkan 

di situs jual beli 

online lain. 

 4 29 52 10 353 95 

7 

Saya membeli 

produk secara 

online karena 

harganya sesuai 

dengan 

manfaatnya. 

 2 46 38 9 339 95 

8 

Saya membeli 

produk secara 

online hanya 

karena ada diskon 

atau promo. 

 4 26 55 10 356 95 

Sumber: Data primer dan diolah oleh peneliti 

 

Pernyataan responden sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan pernyataan 

yang tinggi terhadap harga. Berdasarkan pernyataan responden 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden sangat setuju untuk 
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memperhatikan harga yang pada saetiap produk yang akan dibeli  sebelum 

melakukan keputusan pembelian. 

4. Data Tentang Keputusan Pembelian 

Data tentang harga diperoleh dengan menggunakan metode angket 

yang disajikan peneliti berupa pernyataan yang dipilih oleh responden. 

Dalam penelitian ini responden adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hasil tanggapan 

responden terhadap variabel harga dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Hasil Jawaban Responden Terkait Harga 

No Keputusan 

Pembelian STS TS KS S SS 

Jmlh. 

skor 

Jmlh. 

freku

ensi 

1 

Saya mengunjungi 

situs jual beli 

online untuk 

memenuhi 

kebutuhan akan 

membeli produk . 

 1 31 54 9 356 95 

2 

Saya membeli 

produk di situs jual 

beli online karena 

diskon yang 

ditawarkan . 

 4 21 58 12 363 95 

3 

Saya mencari 

informasi kepada 

teman, saudara 

 1 13 66 15 380 95 
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yang sudah pernah 

membeli produk 

yang saya inginkan 

pada online shop 

4 

Saya mencari 

informasi produk 

sebelum 

melakukan 

pemilihan. 

  9 66 20 391 95 

5 

Saya yakin dengan 

produk yang saya 

beli di situs jual 

beli online. 

 6 32 48 9 345 95 

6 

Saya yakin dengan 

penjual yang 

menawarkan 

produk yang akan 

saya beli di situs 

jual beli online. 

 5 43 38 9 336 95 

7 

Setelah melakukan 

pembelian saya 

merekomendasikan 

produk yang saya 

beli kepada teman.  

 2 24 62 7 359 95 

8 

Setelah melakukan 

pembelian saya 

merekomendasikan 

produk yang saya 

beli kepada 

kerabat. 

 1 23 66 5 360 95 
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9 

Apabila saya puas 

pada produk yang 

saya beli maka 

saya akan 

melakukan lagi 

pembelian secara 

online. 

 1 11 68 15 382 95 

10 Apabila ada promo 

pada produk yang 

saya beli maka 

saya akan 

melakukan lagi 

pembelian secara 

online. 

 1 17 61 16 377 95 

 Sumber: Data primer dan diolah oleh peneliti 

 

Pernyataan responden pada tabel di atas menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memberikan pernyataan yang tinggi terhadap 

keputusan pembelian pada secara online. Berdasarkan pernyataan 

responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden yakin terhadap 

produk yang akan mereka beli secara online dan ingin membelinya sebagai 

kebutuhan. 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji Parsial digunakan untuk mengetahui bagiamana pengaruh dari 

masing-masing variabel independen (bebas) secara individu terhadap 

variabel dependen (bebas) dalam penelitian.  
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a. Hasil uji variabel Kepercayaan Konsumen (X1) terhadap keputusan 

pembelian (Y) 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 13.448 2.520  5.337 .000 

X1 .275 .090 .248 3.048 .003 

X2 .657 .093 .573 7.042 .000 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data SPSS diolah oleh peneliti 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat 

dijelaskan hasil uji t yang menghasilkan nilai t hitung sebesar 3.048 

lebih besar dari t tabel (1.986) atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,003 

lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan konsumen berpengaruh 

secara parsial terhadap variabel keputusan pembelian. 

b. Hasil uji variabel harga (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 13.448 2.520  5.337 .000 

X1 .275 .090 .248 3.048 .003 

X2 .657 .093 .573 7.042 .000 
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a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Data SPSS diolah oleh peneliti 
 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel diatas dapat 

dijelaskan hasil uji t yang menghasilkan nilai t hitung sebesar 7.042 

lebih besar dari t tabel (1.986) atau nilai signifikansi uji t sebesar 0,000 

lebih kecil dari 0,05 (α=5%) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa variabel harga berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel keputusan pembelian. 

2. Uji Simultan (Uji f) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen yang terdapat di dalam model secara bersama‐sama (simultan) 

terhadap variabel independen. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Simultan (Uji f) 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 774.663 2 387.331 50.308 .000
b
 

Residual 708.327 92 7.699   

Total 1482.989 94    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber: Data SPSS diolah oleh peneliti 

 

Berdasarkan tabel Anova di atas, diperoleh nilai signifikansi 0,00 < 

0,05 dan diperoleh nilai F hitung > F tabel yaitu 50.308 > 3.10. Hal ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, kepercayaan 



61 
 

 
 

konsumen dan harga berpengaruh secara simultan (bersama-sama) 

terhadap keputusan pembelian. 

3. Koefisien Determinasi (R square) 

Uji koefeisien determinasi dalam regresi berganda digunakan untuk 

mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara 

serentak terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil olah data 

untuk koefisien determinasi. 

Tabel 4.14 

Koefisien Determinasi (R square) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .723
a
 .522 .512 2.77474 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber: Data SPSS diolah oleh peneliti 

 

 

Berdasarkan Tabel  di atas, menunjukkan R dan R Square. Diperoleh 

nilai R yang diperoleh dari tabel diatas yaitu sebesar 0,723 atau 72,3%. 

Nilai tersebut menunjukkan seberapa besar hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikatnya. Pada penelitian ini, terdapat hubungan yang 

kuat antara variabel kepercayaan konsumen dan harga terhadap keputusan 

pembelian secara online yaitu sebesar 72,3%. Untuk sisanya yaitu sebesar 

27,7% dimiliki hubungan variabel atau faktor lain diluar model penelitian 

ini.  
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Kemudian, nilai R Square yang diperoleh dari tabel diatas sebesar 

0,522 atau 52,2%. Nilai tersebut menunjukkan seberapa pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya. Pengaruh variabel bebas secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat dalam penelitian ini sebesar 

52,2%. Untuk sisanya yaitu sebesar 47,8% dipengaruhi variabel atau faktor 

lain diluar model penelitian ini. 

D. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan 

konsumen dan harga terhadap keputusan pembelian secara online pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo baik secara parsial maupun simultan. Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari kepercayaan konsumen dan harga.  

1. Pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian 

secara online. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa variabel 

kepercayaan konsumen berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

keputusan pembelian. Hal ini didukung dengan hasil pengujian regresi linier 

berganda yang diperoleh hasil bahwa nilai koefisien regresi variabel 

Kepercayaan Konsumen (X1) sebesar 0.275. Nilai X1 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Kepercayaan 

Konsumen dengan keputusan pembelian jika Kepercayaan Konsumen 

meningkat maka keputusan pembelian menjadi meningkat. Nilai koefisien 

regresi X1 sebesar 0.275 artinya jika kepercayaan konsumen dinaikkan 
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sebesar 1 satuan atau dinaikkan satu tingkat, maka keputusan pembelian 

sebesar 0.275 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. 

Hasil ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Louis Utama (2014) dengan judul Pengaruh Merek, Kepercayaan Dan 

Pengalaman Terhadap Minat Konsumen Dalam Melakukan Transaksi 

Secara Online. Dimana variabel yang berpengaruh positif adalah 

kepercayaan dalam membeli online dan pengalaman dalam membeli online. 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan seorang 

konsumen sangat penting dalam keputusan pembelian secara online.  Jadi, 

semakin tinggi kepercayaan seorang konsumen maka akan semakin tinggi 

juga keputusan pembelian secara online. Pelaku dagang secara online 

harusnya mampu memberikan kepercayaan yang lebih terhadap 

konsumenya sehingga kedepanya konsumen lain akan tertarik dan merasa 

aman untuk melakukan pembelian secara online. 

2. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian secara online. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa variabel 

harga berpengaruh secara parsial terhadap variabel keputusan pembelian. 

Hal ini juga didukung dengan hasil pengujian regresi linier berganda yang 

diperoleh hasil besarnya nilai koefisien regresi variabel Harga (X2) sebesar 

0.657. Artinya, Nilai X2 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang 

searah antara harga dengan peputusan pembelian. Yang berarti jika harga 

ditingkatkan maka keputusan pembelian menjadi meningkat. Nilai koefisien 

regresi X2 sebesar 0.657, artinya jika harga dinaikkan sebesar 1 satuan atau 
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dinaikkan satu tingkat, maka keputusan pembelian naik sebesar 0.657 satuan 

dengan asumsi variabel independen yang lain (seleksi) tetap. 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa harga merupakan faktor 

yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Karena dari harga yang terjangkau bisa menjadi bahan pertimbangan atau 

evaluasi alternatif dari beberapa produk serupa yang konsumen ketahui. 

Dengan penetapan harga yang tidak terlalu mahal, mampu menarik 

perhatian konsumen. Sehingga konsumen menjadi tertarik dan berminat 

untuk melakukan pembelian produk secara online 

3. Pengaruh kepercayaan konsumen dan harga terhadap keputusan 

pembelian secara online. 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diperoleh hasil kepercayaan 

konsumen dan harga berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian secara online. Hal ini dibuktikan dengan hasi uji f yang diperoleh 

nilai signifikansi 0,00 < 0,05 dan diperoleh nilai F hitung > F tabel yaitu 

50.308 > 3.10. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. 

Artinya, kepercayaan konsumen dan harga berpengaruh secara simultan 

(bersama-sama) terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis juga diperoleh nilai R yaitu sebesar 

72,3%. Nilai tersebut menunjukkan seberapa besar hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikatnya. Pada penelitian ini, terdapat hubungan 

yang kuat antara variabel kepercayaan konsumen dan harga terhadap 

keputusan pembelian secara online yaitu sebesar 72,3%. Sedangkan untuk 
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sisanya yaitu 27,7%  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

kepercayaan konsumen dan harga berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian secara online. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data di atas tentang  pengaruh 

kepercayaan konsumen dan harga terhadap keputusan pembelian secara online 

pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada regresi linear berganda dan uji t 

dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan konsumen berpengaruh 

secara parsial terhadap variabel keputusan pembelian.  Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji t yang menghasilkan nilai t hitung  3.048 lebih besar dari t 

tabel 1.986. atau nilai signifikansi uji t 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga 

H0 ditolak dan H1 diterima.  

2. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada regresi linear berganda dan uji t 

dapat disimpulkan bahwa variabel harga berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel keputusan pembelian.  Hal ini dibuktikan dengan hasil 

uji t yang menghasilkan nilai t hitung 7.042 lebih besar dari t tabel 1.986.  

atau nilai signifikansi uji t sebesar 0.00 lebih kecil dari 0,05  sehingga H0 

ditolak dan H1 diterima.  

3. Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada regresi linear berganda dan uji f 

dapat disimpulkan bahwa kepercayaan konsumen dan harga berpengaruh 

secara simultan (bersama-sama) terhadap keputusan pembelian. Hal ini 

dibuktikan dengan diperoleh nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,05 dan 
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diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 50.308 lebih besar 

dari 3.10. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan tersebut, maka peneliti 

dapat menyajikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, mengingat semakin tinggi kepercayaan seorang 

konsumen maka akan semakin tinggi juga keputusan pembelian secara 

online. Maka Pelaku dagang secara online harusnya mampu memberikan 

kepercayaan yang lebih terhadap konsumenya, sehingga kedepanya 

konsumen akan merasa aman  dan tidak khawatir untuk melakukan 

pembelian secara online. Hal itu bisa dilakukan dengan pemberian 

deskripsi produk yang detail dan sesuai kondisi barang yang dijual. Foto 

produk yang ditampilkan juga sebaiknya foto asli yang di ambil sendiri 

oleh pedagang, sehingga nantinya konsumen tidak merasa tertipu apabila 

barang yang dipesan sudah sampai di tangan pembeli. Dari segi harga juga 

lebih baik tidak terpaut jauh dari toko-toko offline sehingga dapat bersaing. 

2. Bagi konsumen, agar lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian secara 

online . dengan memilih penjual yang memberikan deskripsi produk lebih 

lengkap dengan testimoni yang baik dari para pelanggan yang pernah 

membeli sebelumnya, jadi kemungkinan akan ketidak puasan atas suatu 

barang yang di beli secara online akan terminimalisir dan juga terhindar 

dari penipuan. Konsumen juga sebaiknya tidak mudah tergiur dengan 



68 
 

 
 

harga maupun diskon dengan mempertimbangkan secara matang apakah 

barang yang dibeli sesuai dengan manfaat dan kegunaanya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 

2 variabel independen yaitu kepercayaan konsumen dan harga. Diharapkan 

untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel-variabel lain di luar 

variabel tersebut agar memperoleh hasil yang variatif dan dapat 

mengemukakan variabel apa yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian secara online. 
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