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BAB IV 

ANALISIS DATA & HASIL KESIMPULAN 

 

4. 1 TINJAUAN UMUM 

Bagian ini menjelaskan tentang hasil penelitian mengenai pengaruh 

pembelian online dan pembelian offline terhadap keputusan pembelian dengan 

minat sebagai variabel intervening. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan 

sebelumnya, penulis kemudian melakukan analisis data yang telah dikumpulkan 

sesuai dengan pokok permasalahan serta formulasi hipotesis yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui hipotesis tersebut dapat diterima 

atau ditolak. Analisis yang dilakukan terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 

1. Hasil pengumpulan data  

Pada bagian ini dijelaskan mengenai jumlah data yang telah dikumpulkan 

dan siap untuk dianalisis.  

2. Hasil pengujian data  

Pengujian data berkaitan dengan uji validitas dan uji reliabilitas yang 

dilakukan pada data, dengan tujuan mengetahui bahwa data tersebut 

dapat memenuhi syarat pengujian hipotesis.  

3. Hasil pengujian hipotesis  

Dalam pengujian hipotesis, dijelaskan pembahasan hasil penelitian 

setelah dilakukannya analisis. 
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4. 2 HASIL PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data seperti telah dijelaskan dalam bab tiga, yaitu 

dengan menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini sebagai subjek responden 

adalah konsumen 3second yang ada di Yogyakarta. Data primer pada penelitian ini 

dikumpulkan dengan menyebarkan sebanyak 100 kuesioner pada seluruh cabang 

3second yang ada di Kota Yogyakarta, dengan cara diberikan secara langsung 

kepada para konsumen melalui penjaga toko di setiap cabang. 

Sebanyak 100 kuesioner telah disebarkan di setiap cabang 3second Kota 

Yogyakarta mulai tanggal 4 Juli 2019 hingga 24 Juli 2019, dengan berbagai macam 

latar belakang konsumen yang berbeda. Berikut disajikan ringkasan penyebaran 

data kuesioner penelitian. 

Tabel04.1 Hasil Pengumpulan Data 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebar 100 100% 

Kuesioner yang tidak kembali 0 0% 

Kuesioner yang kembali 100 100% 

Kuesioner yang tidak memenuhi syarat 0 0% 

Kuesioner yang memenuhi syarat 0 0% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2019 
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4. 3 HASIL PENGUJIAN DATA 

Analisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan faktor 

confirmatory atau disebut juga Confirmatory Factor Analysis (CFA). Pada 

umumnya sebelum melakukan analisis model struktural, peneliti terlebih dahulu 

harus melakukan pengukuran model (measurement model) untuk menguji validitas 

dan reliabilitas dari indikator-indikator pembentuk konstruksi laten tersebut dengan 

melakukan Confirmatory Factor Analysis (CFA). Penggunaannya bertujuan untuk 

menguji dimensionalities suatu construct. Outer model dengan indikator reflektif 

dilakukan evaluasi melalui validitas konvergen serta discriminant validitas dari 

indikator pembentuk construct laten pada composite reliability atau corobach alpha 

untuk setiap indikatornya. Outer model dengan indikator formatif menggunakan 

evaluasi melalui substantive content dengan cara membandingkan besarnya relative 

weight serta melihat tingkat signifikansi dari indikator construct (Ghozali & Latan, 

2012). 

4.3.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan convergence validity dan discriminant validity. Validitas konvergen 

(Convergences validity) dari model pengukuran dengan model reflektif indikator 

dinilai berdasarkan korelasi antara item skor atau komponen skor dengan construct 

skor yang dihitung menggunakan Smart PLS 3.0. Ukuran reflektif dikatakan tinggi 

jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan construct yang ingin diukur.  

Hasil uji validitas konvergen tahap pertama pada tabel 4.2, menunjukkan 

bahwa nilai outer loading indikator konstruk memiliki nilai di atas 0,50, kecuali 
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itemonline3. Pada hasil pengujian untuk melihat convergent validity, terdapat 

indikator yang harus dihilangkan dikarenakan memiliki nilai kurang dari 0,50 

danjika tidak dihapus, akan mempengaruhi nilai compositereliability.  

Untuk mendapatkan nilai cross loading di atas 0,50, beberapa indikator 

harus dihilangkan. Langkah yang dilakukan yaitu dikeluarkannya item yang tidak 

memenuhi syarat pada uji validitas konvergen tahap pertama dan selanjutnya diolah 

lagi melalui uji validitas konvergen tahap kedua yang disajikan pada tabel 4.2. 

Adapun hasil uji validitas tahap kedua dengan menggunakan ketentuan faktor 

loading 0,50, menunjukkan bahwa nilai outer loading indikator construct memiliki 

nilai di atas 0,50. Berdasarkan uji tersebut, maka seluruh item faktor loading tahap 

kedua dianggap valid. 

Discriminant validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator 

dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan construct pada tabel 4.2. Jika 

korelasi construct dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran construct 

lainnya, maka akan menunjukkan bahwa construct laten memprediksi ukuran pada 

blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya (Latan dan Ghozali, 2012). 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Convergent Validity 

Item 
Pertanyaan 

Keputusan 
Pembelian 

Minat Beli 
Konsumen 

Pembelian 
Online 

AVE 

Keputusan 1 0.834   

0.656 

Keputusan 10 0.823   

Keputusan 11 0.855   

Keputusan 12 0.753   

Keputusan 13 0.798   

Keputusan 2 0.904   

Keputusan 3 0.872   

Keputusan 4 0.825   

Keputusan 5 0.580   

Keputusan 6 0.646   

Keputusan 7 0.815   

Keputusan 8 0.852   

Keputusan 9 0.902   

Minat 1  0.969  
0.937 

Minat 2  0.972  

Online 1   0.752 

0.925 

Online 2   0.729 

Online 3   -0.021 

Online 4   0.841 

Online 5   0.879 

Online 6   0.849 

Online 7   0.800 

Online 8   0.771 

Online 9   0.851 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ukuran konsistensi internal dan indikator sebuah 

construct yang menunjukkan derajat sampai mana masing-masing indikator 

tersebut mampu mengindikasikan sebuah construct yang umum. Nilai batas yang 

digunakan untuk menilai tingkat reliabilitas yang dapat diterima adalah 0,70. 

Sebuah construct dikatakan reliabel jika tingkat reliabilitasnya lebih besar dari 0,70 

(Latan dan Ghozali, 2012). Berdasarkan Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 dapat dilihat 
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bahwa item Keputusan Pembelian, Minat Beli Konsumen, Pembelian Online dan 

Pembelian Offline, memiliki nilai composite reliability> 0,70. 

Tabel 4.3 
Nilai Average Variance Extracted (AVE),Composite Reliability, Cronbachs 

Alpha 

 
Sumber : Hasil Penelitian, 2019 

Tabel 4.4 
Nilai Average Variance Extracted (AVE),Composite Reliability, Cronbachs 

Alpha 
 

 Composite Reliability Cronbachs Alpha 

Keputusan Pembelian 0.968 0.964 

Minat Beli Konsumen 0.955 0.907 

Pembelian Offline 0.952 0.943 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 

4. 4 PENGUJIAN HIPOTESIS 

4.4.1 Uji T Parsial 

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan 

program Smart PLS 3.0 M3. Pengujian terhadap lima hipotesis yang telah 

dikemukakan pada bab dua tersebut dilakukan dengan melihat result of inner 

weight. Apabila nilai koefisien original sampelestimate positif maka ada hubungan 

positif begitu pula sebaliknya. Untuk melihat pengaruh antar variabel, peneliti 

membandingkan nilai T-statistic dengan T-table. Menurut Latan dan Ghozali 

 Composite Reliability Cronbachs Alpha 

Keputusan Pembelian 0.961 0.955 

Minat Beli Konsumen 0.970 0.937 

Pembelian Online 0.938 0.925 
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(2012), nilai pada T-table didapat dengan rumus (N - K), yaitu N sebagai jumlah 

responden dan K sebagai jumlah variabel. 

Dapat disimpulkan bahwa T-table adalah 1,664. Jika nilai T-statistic lebih 

tinggi daripada nilai T-table, hal tersebut dapat membuktikan adanya pengaruh 

antar variabel.  

Tabel04.5Nilai Inner Weightspada Pembelian Online 

Factor Loading T-Statistics 

Minat Beli berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 10.799 

Pembelian onlineberpengaruh terhadap  Minat Beli Konsumen 8.086 

Pembelian onlineberpengaruh terhadap Minat Beli Konsumen dan 
berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

5.419 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 

Tabel04.6Nilai Inner Weights pada Pembelian Offline 

Factor Loading T-Statistics 

Minat Beli berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 6.446 

Pembelian offlineberpengaruh terhadap Minat Beli Konsumen 7.044 

Pembelian offline berpengaruh terhadap Minat Beli Konsumen 
berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

4.195 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 

4.4.1.1 Pengujian Hipotesis 1 (H1) : Pembelian online berpengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen secara online 

Hasil dari pengujian terhadap hipotesis pertama yaitu pembelian online 

berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen secara onlineterbukti secara 

signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan pengaruh pembelian online memiliki nilai T-

statistic di atas 1,664 yaitu sebesar 8,086. Didukung oleh koefisien (original sample 

of estimate) yang positif sebesar 0.676. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa 
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hubungan antara keduanya adalah searah, artinya, semakin banyak pembelian yang 

dilakukan secara online maka minat beli konsumen secara online juga akan 

meningkat. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima, yang mana 

pembelian secara online berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen secara 

online.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hansen, Møller, dan Stubbe 

(2004), yang menyatakan bahwa pembelian yang dilakukan secara 

onlineberpengaruh terhadap keinginan atau niat menggunakan sistem tersebut, 

termasuk faktor-faktor pembelian yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen 

(Adison dan Purwaningsih, 2013). Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa konsumen yang ada di Kota Yogyakarta telah menggunakan sistem belanja 

secara online. Dengan adanya aspek positif dari pembelian secara online, dapat 

mempengaruhi minat konsumen dalam melakukan pembelian secaraonline. 

Hasil ini menunjukkan keselarasan hasil dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Harahap dan Amanah (2018) yang mengatakan bahwa pembelian online akan 

berjalan secara efektif apabila konsumen dapat memanfaatkan kelebihan 

mediaonlinedengan tepat. Oleh sebab itu, tingginya penjualan yang dilakukan 

melalui sistem online perlu adanya dukungan dari pemilik toko.  

4.4.1.2 Pengujian Hipotesis 2 (H2) : Pembelian offline berpengaruh positif 

terhadap minat beli konsumen secara offline 

Pengujian pada hipotesis kedua (H2) yaitu Pembelian offline berpengaruh 

positif terhadap minat beli konsumen secara offline terbukti secara signifikan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel pembelian offline memiliki nilai T-statistic 
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lebih dari 1,664 yaitu sebesar 7.044 dan didukung dengan nilai koefisien original 

sample yang bernilai positif yaitu sebesar 0.647. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara pembelian secara offline dengan minat beli 

konsumen adalah searah, artinya, semakin banyak konsumen yang menggunakan 

belanja secara offline maka akan membentuk minat beli konsumen secara offline 

yang semakin kuat. Berdasarkan data tersebut maka dapat dinyatakan bahwa 

hipotesis kedua (H2) diterima, yang mana pembelian secara offlineberpengaruh 

positf terhadap minat beli konsumen secara offline. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lalwani (2016), menyatakan 

bahwa masih banyak konsumen yang memilih melakukan pembelian secara offline 

karena dapat merasakan langsung barang tersebut dan dapat bertatap muka dengan 

penjual. Makamenganggap pembelian secara offline adalah cara yang baik karena 

dapat melihat dan merasakan barangnya secara langsung. Oleh karena itu, ketika 

konsumen datang ke store, konsumen merasa puas apabila barang yang konsumen 

cari dapat tersedia.  

4.4.1.3 Pengujian Hipotesis 3 (H3) Minat beli konsumen secara online 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Hasil uji hipotesis ketiga Minat beli konsumen secara online berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian konsumen terbukti secara signifikan. 

Berdasarkan hasil pengujian, nilai T-statistic pada variabel budaya organisasi 

menunjukkan angka di atas 1,664 yaitu sebesar 10.799. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa hubungan minat beli konsumen secara onlinedengan 

keputusan pembelian konsumen secara onlineadalah searah. Hal tersebut berarti 
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bahwa semakin baik penjualan yang dilakukan menggunakan sistem online, maka 

tingkat keputusan pembelian melalui sistem online juga akan meningkat. Hal ini 

menyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima yaitu pembelian secara online 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian secara online. 

Hasil ini juga menunjukkan keselarasan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Dewi et al. (2017), dimana terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

minat konsumen secara online terhadap keputusan pembelian di Bukalapak. Ketika 

seorang konsumen memutuskan untuk membeli barang, konsumen memiliki minat 

terhadap suatu barang. Perilaku konsumen yang memilih menggunakan pembelian 

secara onlinedapat mendorong perusahaan untuk memajukan perusahaan.  

4.4.1.4 Pengujian Hipotesis 4 (H4) : Minat beli konsumen secara offline 

berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Hasil dari pengujian terhadap hipotesis empat ini adalah minat beli 

konsumen secara offline berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian 

konsumen terbukti secara signifikan. Hal ini terjadi dikarenakan pengaruh minat 

beli konsumen terhadap keputusan pembelian konsumen memiliki nilai di atas 

1,664 yaitu sebesar 6.446. Didukung oleh nilai koefisien (original sample of 

estimate) yang positif sebesar 0.559.  Dari data ini dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara keduanya adalah searah. Artinya, semakin besar minat konsumen 

dalam pembelian offline maka keputusan konsumen dalam melakukan transaksi 

secara offline juga semakin meningkat. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis 

keempat (H4) diterima, yaitu minat beli konsumen secara offline berpengaruh 

positif terhadap keputusan pembelian. 
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Hasil tersebut sejalan dengan penelitian  yang dilakukan oleh Bonita, 

Sendow dan Hasan Jan (2017), dimana minat yang timbul dari konsumen yang 

merasakan kualitas produk secara langsung memiliki hasil positif dan berpengaruh 

secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Ketika konsumen memiliki minat 

terhadap suatu barang, maka konsumen akan membeli barang tersebut. Begi 

penjual, banyaknya stok barang di storedapat mempengaruhi minat konsumen 

dalam membeli. 

4.4.2 Paired Sample T-Test 

Paired sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata dua sampel (dua kelompok) yang berpasangan atau 

berhubungan. Paired sample t-test merupakan bagian dari statistik parametric. 

Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametric data penelitian 

haruslah terdistribusi normal. Paired sampel t-test dalam penelitian ini 

menggunakan aplikasi SPSS Statistics 23. Berikut adalah hasil paired sampel t- test: 
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Tabel04.7Hasil Pengujian Paired Sample Statistics 

 Mean N 

Pembelian Online 37.9293 100 

Pembelian Offline 40.7879 100 

Sumber : Hasil Penelitian, 2019 

Tabel04.8Hasil Pengujian Paired Sample Test 

 Signifikansi 

 Pembelian Online 

Pembelian Offline 

 
0. 021 

Sumber : Hasil Penelitian, 2018 

Berdasarkan hasil uji Paired Sample T-test, interpretasi dari output 

tersebut adalah: 

Pada tabel 4.7 diperlihatkan hasil dari kedua kelompok atau data 

pembelian online dan pembelian offline. Untuk nilai pembelian online diperoleh 

rata-rata minat beli konsumen pada merek3secondyakni sebesar 37.9293. 

Sedangkan untuk nilai pembelian secara offline diperoleh nilai rata-rata minat beli 

konsumen pada merek 3secondyakni sebesar 40.7879. 

4.4.2.1 Pengujian Hipotesis 5 (H5) : Terdapat Perbedaan Pembelian secara 

Online dengan Pembelian Offline Terhadap Minat Beli Konsumen Di 

Keputusan Pembelian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan 

Pembelian secara Online dengan Pembelian Offline Terhadap Minat Beli 

Konsumen Di Keputusan Pembelian. Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diketahui bahwa 

nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0.021 > 0.05, karena nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0.021 

lebih besar dari 0.05 (Sig < α) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
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Pembelian secara Online dengan Pembelian secara Offline. Dengan demikian, 

hipotesis kelima yang menyatakan “Terdapat perbedaan pembelian secara Online 

dengan Pembelian secara Offline Terhadap Minat Beli Konsumen di Keputusan 

Pembelian” terbukti, karena didukung oleh data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan Pembelian secara 

Online dengan Pembelian secara Offline. Dibuktikan dengan hasil mean pada tabel 

4.5 yang menunjukkan bahwa nilai pembelian online sebesar 37.9293 sedangkan 

faktor pembelian secara offline sebesar 40.7879. Pembelian tertinggi terdapat pada 

pembelian offline yang dapat mempengaruhi minat pada keputusan pembelian. Hal 

ini berarti, Pembelian yang dilakukan secara Offline lebih berpengaruh dalam 

meningkatkan minat beli konsumen pada keputusan pembelian di 3second. 

Sementara itu, pembelian yang dilakukan secara offline kurang berpengaruh dalam 

minat beli konsumen pada keputusan pembelian. Hal ini kemungkinan disebabkan 

oleh masih terkendala oleh berbagai hal. Dengan begitu, pembelian secara offline 

bukan prioritas utama bagi konsumen dalam menggunakan sistem belanja. 

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sejenis dari Kusumandani (2017), 

yang menyatakan bahwa pembelian secara offline dapat berpengaruh terhadap 

minat beli konsumen pada keputusan pembelian. Maka dapat disimpulkan bahwa 

dari hasil uji beda antara pembelian secara online dengan pembelian offline terdapat 

perbedaan yang berpengaruh dalam menentukan minatbeli konsumen pada 

keputusan pembelian. Konsumen dapat dengan mudah mengetahui informasi 

mengenai barang ketika menggunkan sistem pembelian secara online. Penjual yang 
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memenangkan market space, adalah penjual dapat mengembangan inovasi 

pasarnya seperti menggunakansistem penjualan online




