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ABSTRAK

EMAIL MARKETING DAN HARGA TERHADAP MINAT PEMBELIAN
ONLINE

(Studi Pada Siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung)

Oleh

Lolianda

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel harga dan email
marketing terhadap minat pembelian online studi pada siswa SMA N 2 Bandar
Lampung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
explanatory atau penelitian tingkat penjelasan. Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian ini adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sampel
sebanyak 100 responden dan menggunakan analisis data Regresi Linier Berganda
dan uji Koefisien Determinasi (R2). Pengujian hipotesis menggunakan, uji
Simultan, dan uji Parsial. Penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan, harga
dan email marketing berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian online.
Secara parsial, harga dan email marketing berpengaruh signifikan terhadap minat
pembelian online.

Saran dari penelitian ini yaitu bagi pelaku usaha atau perusahaan yang
memasarkan produknya melalui email agar dapat melakukan pemasaran dengan
menarik dan lebih berkualitas seperti selalu memasarkan produk terbaru agar
dapat menarik lebih banyak konsumen online, serta memberikan harga yang lebih
kompetitif dengan pelaku usaha offline yang tidak melakukan email marketing
atau pemasaran melalui online agar dapat menarik lebih banyak konsumen online.

Kata kunci : Harga, Email Marketing, Minat Pembelian Online.



ABSTRACT

EMAIL MARKETING AND PRICE TOWARD ONLINE PURCHASING
INTEREST

(Study on Senior High School Number 2 Students, Bandar Lampung)

By

Lolianda

This research was aimed to analyze the influence of email marketing and price
towards customers’ online purchasing interest on the students of senior high
school number 2 Bandar Lampung. An explanatory type research is used in this
research. Sampling technique used on the research was purposive sampling. This
research used  100 correspondences as the sample and used Multiple Linear
Regression in analyzing the data. Hypothesis testing using Simultaneous and
Partial test. The findings suggest that as simultaneous, email marketing and price
are significantly influencing customers’ online purchasing interest.  As partial,
email marketing and price are  significantly influencing customers’ online
purchasing interest.

The suggestions from this study are, for the industrialist or companies who are
marketing their products through  email wished they could market their products
with more quality, with always market their newest products so they could attract
more online consumers, and wished they could give more competitive price with
offline industrialist and companies who are not doing email marketing so they
could attract more online consumers.

Keywords: Email Marketing,  Price, and Online Purchasing Interest.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah semakin maju, keadaan ini

memungkinkan setiap perusahaan dekat dengan konsumen meskipun melalui

media elektronik. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk

menjangkau konsumen adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi

tersebut. Di zaman yang semakin modern, masyarakat dituntut untuk mengikuti

berbagai kemajuan teknologi. Bentuk kemajuan teknologi ini mendorong

perubahan sistem baik secara langsung maupun tidak langsung, salah satunya

berdampak pada sistem perdagangan. Metode yang efektif untuk menjangkau

konsumen potensial dalam skala atau jumlah yang sangat besar adalah

menggunakan teknologi komputer ataupun telepon seluler dengan menggunakan

internet. Dewasa ini peran internet bukan hanya sebagai sarana mencari informasi

tetapi juga mempunyai potensi besar sebagai media pemasaran dan perdagangan,

khususnya periklanan.

Internet merupakan sumber informasi yang paling banyak digunakan oleh

perusahaan. Hal ini karena internet dapat menjangkau semua wilayah, potensial

dan cepat untuk menyampaikan berbagai informasi secara universal, berkualitas,

dan hampir tidak memerlukan cost (Adelaar, 2000).
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Seiring waktu berkembangnya internet, muncul pemahaman baru mengenai

paradigma pemasaran berupa konsep pemasaran modern berorientasi pada pasar

dan konsumen atau revolusi pemasaran berupa electronic market place. E-

commerce atau perdagangan elektronik adalah bagian dari e-lifestyle yang

memungkinkan transaksi jual beli dilakukan secara online dari sudut tempat

manapun (Hidayat, 2008). Di Indonesia, pengguna internet dari tahun ke tahun

terus meningkat. Gambar 1.1 dibawah ini menunjukan peningkatan pengguna

internet di Indonesia dari tahun ke tahun menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara

Jasa Internet Indonesia).

Gambar 1.1
Data Pengguna Internet di Indonesia

Sumber : APJII  (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)
(http://www.apjii.or.id/v2/read/page/halaman-data/9/statistik.html diakses pada tanggal

1 Desember 2014)

Internet telah mendapat begitu banyak perhatian dari dunia bisnis karena  internet

akan mempercepat penurunan biaya informasi. Selain itu, memberikan

ketersediaan universal dan kualitas informasi yang lebih tinggi. Jadi ada beberapa

perusahaan yang menggunakannya untuk fitur produk mereka, seperti Layanan E-
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Marketing berbasis web. Internet mampu mempengaruhi semua sektor bisnis, dari

mulai perusahan-perusahaan skala besar, hingga online shop kecil pun

memanfaatkan internet untuk branding produk, pemasaran, penjualan produk atau

fungsi bisnis lainnya. Banyaknya persaingan antara situs jual beli yang

bermunculan seperti sekarang ini, membuat semua pemilik bisnis online berusaha

menarik minat beli konsumen dengan melakukan E-marketing.

E-Marketing merupakan kegiatan komunikasi pemasaran dengan menggunakan

media internet. Ada beberapa bagian di dalam E-Marketing, yakni Banner

Advertisement, Sponsorship, Classified Listing, Email Marketing,

Partnership/Affiliate Marketing, Search Engine Marketing, dan Social

Networking (Ahmadi, 2013). Unsur yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah Email Marketing. Email marketing biasanya digunakan untuk

mempromosikan produk bisnis online. Meskipun demikian, Email marketing juga

bisa diterapkan untuk sarana pemasaran di dunia bisnis online. Email marketing

sebenarnya bukanlah cara baru untuk dijadikan sebagai media promosi atau

pemasaran. Karena sudah sejak lama email diperankan sebagai pembawa pesan

promosi kepada calon konsumen. Menurut hasil riset yang dilakukan oleh

MarkPlus Insight (2013), bahwa konsumen e-commerce sangat sensitif terhadap

harga barang yang dijual secara online. Terlepas dari status sosial, konsumen

menganggap harga sebagai faktor utama yang menentukan apakah dia akan

melakukan pembelian secara online. Gambar 1.2 dibawah ini adalah gambar yang

menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam berbelanja

online.
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Gambar 1.2
Faktor Penting Yang Mempengaruhi Konsumen Dalam Berbelanja Online

Sumber : MarkPlus Insight (2013)
(http://dailysocial.net/post/markplus-insights-konsumen-e-commerce-indonesia-lebih-

memilih-social-commerce, diakses tanggal 1 Desember 2014)

Remaja dapat dikatakan sebagai individual yang masih rentan akan adanya

perkembangan, apalagi perkembangan dalam bidang teknologi. Internet adalah

sebuah teknologi informasi dan komunikasi baru yang memudahkan

penggunanya dalam memperoleh informasi. Saat ini penggunanaan internet

semakin pesat, mayoritas masyarakat di dunia telah menggunakan kecanggihan

internet ini untuk berbagai keperluannya, karena penggunaan internet dinilai

lebih praktis dan efisien.
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Gambar 1.3
Pengguna Internet Berdasarkan Kelompok Usia

Sumber: W3C.org
(http://www.w3.org/TR/wai-age-literature/ , diakses tanggal 27 April 2015)

Berdasarkan Gambar 1.3 yang menunjukan bahwa jumlah pengguna internet

terbesar adalah di usia 16-24 tahun, maka objek penelitian ini adalah remaja

yang berusia antara 16-19 tahun di SMAN 2 Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah,

yaitu:

1. Bagaimana pengaruh email marketing terhadap minat pembelian online

pada siswa SMAN 2 Bandar Lampung?

2. Bagaimana pengaruh harga terhadap minat pembelian online pada siswa

SMAN 2 Bandar Lampung?

3. Bangaimana pengaruh email marketing dan harga terhadap minat

pembelian online pada siswa SMAN 2 Bandar Lampung?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis pengaruh sistem

email marketing terhadap minat pembelian online.

2. Untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis pengaruh harga

terhadap minat pembelian online.

3. Untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis pengaruh email

marketing dan harga terhadap minat pembelian online.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan

strategi untuk meningkatkan penjualan dan menarik minat beli

konsumen.

b. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan

kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang transaksi jual beli

maupun pemasaran secara online.

2. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pengembangan ilmu Manajemen Pemasaran yang berkaitan dengan minat

beli online konsumen. Dan untuk kedepannya dapat digunakan sebagai

bahan untuk mengembangkan inovasi serta keunggulan kompetitif dalam

bersaing sehingga dapat meningkatkan penjualan melalui online.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pemasaran 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena 

pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, dimana secara langsung 

berhubungan dengan konsumen. Kotler (2001) mengemukakan definisi 

pemasaran berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk mewujudkan pertukaran 

yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. 

Sementara itu menurut Stanton (1996), pemasaran adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, 

menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang 

memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

 

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran merupakan usaha 

terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana strategis yang diarahkan kepada 

usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh keuntungan 

yang diharapkan melalui proses pertukaran atau transaksi. Kegiatan pemasaran 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-pemasaran.html
http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-pemasaran.html
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perusahaan harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen bila ingin 

mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen. 

Konsep Pemasaran 

Konsep pemasaran tersebut dibuat dengan menggunakan tiga faktor dasar yaitu: 

1. Saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada 

konsumen/pasar. 

2. Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan, 

dan bukannya volume untuk kepentingan volume itu sendiri. 

3. Seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan 

diintegrasikan secara organisasi. 

Tujuan utama konsep pemasaran adalah melayani konsumen dengan mendapatkan 

sejumlah laba, atau dapat diartikan sebagai perbandingan antara penghasilan 

dengan biaya yang layak. 

Gambar 2.1 

Model Proses Pemasaran

 
Sumber: Prinsip-Prinsip Pemasaran (Amstrong dan Kotler, 2004) 

 

Memahami pasar dan 
kebutuhan serta 

keinginan konsumen. 

Merancang strategi 
pemasaran yang 
digerakkan oleh 

konsumen. 

Membangun program 
pemasaran terintegrasi 
yang memberikan nilai 

unggul. 

Membangun hubungan 
yang menguntungkan 

dan menciptakan 
kepuasan konsumen. 

Menangkap nilai dari 
pelanggan untuk 

menciptakan 
keuntungan dan ekuitas 

konsumen. 
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Tiga unsur pokok konsep pemasaran adalah (Swastha & Handoko, 2007): 

1. Orientasi Pada Konsumen 

Perusahaan harus menentukan kebutuhan pokok dari konsumen, 

menentukan kelompok pembeli yang akan dijadikan sasaran penjualan, 

menentukan produk dan program pemasaranya, mengadakan penelitian 

pada konsumen, dan menentukan serta melaksanakan strategi yang paling 

baik. 

2. Penyusunan Kegiatan Pemasaran Secara Integral 

Hal ini bertujuan agar setiap orang dalam perusahaan turut berkecimpung 

dalam suatu usaha yang terkoordinir untuk memberikan kepuasan pada 

konsumen, sehingga tujuan perusahaan dapat terealisir. Selain itu harus 

dilakukan penyesuaian dan koordinasi antara produk, harga, saluran 

distribusi, dan promosi untuk menciptakan hubungan pertukaran yang kuat 

dengan konsumen. 

3. Kepuasan Konsumen 

Banyak sedikitnya konsumen yang puas akan suatu produk adalah faktor 

terpenting yang akan menentukan apakah suatu perusahaan akan 

mendapatkan laba dalam jangka panjang. Bukan berarti perusahaan harus 

berusaha memaksimalkan kepuasan konsumen, tetapi peruahaan harus 

mendapatkan laba dengan cara memberikan kepuasan pada konsumen. 

 

Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran merupakan strategi untuk melayani pasar atau segmen pasar 

yang di jadikan target oleh perusahaan. Definisi strategi pemasaran menurut 
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Kotler (2001) adalah “strategi pemasaran adalah logika pemasaran yang 

digunakan oleh perusahaan dengan harapan agar unit bisnis dapat mencapai tujuan 

perusahaan”. 

 

Menurut Radiosunu (2001), strategi pemasaran didasarkan atas lima konsep 

strategi berikut: 

1. Segmentasi pasar.  

Tiap pasar terdiri dari bermacam-macam pembeli yang mempunyai 

kebutuhan, kebiasaan membeli dan reaksi yang berbeda-beda. 

Perusahaan tak mungkin dapat memenuhi kebutuhan semua pembeli. 

Karena itu perusahaan harus mengelompokkan pasar yang bersifat 

heterogen ke dalam satuan–satuan pasar yang bersifat homogen. 

2. Market positioning.  

Perusahaan tak mungkin dapat menguasai pasar keseluruhan. Maka 

prinsip strategi pemasaran kedua adalah memilih pola spesifik 

pemusatan pasar yang akan memberikan kesempatan maksimum 

kepada perusahaan untuk mendapatkan kedudukan yang kuat. Dengan 

kata lain perusahaan harus memilih segmen pasar yang dapat 

menghasilkan penjualan dan laba yang paling besar. 

3. Targeting  

Targeting merupakan strategi memasuki segmen pasar yang dijadikan 

sasaran penjualan. 

4. Marketing mix strategy.  

Kumpulan variabel-variabel yang dapat digunakan perusahaan untuk 

mempengaruhi tanggapan konsumen. Variabel-variabel yang dapat 
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mempengaruhi pembeli adalah variabel-variabel yang berhubungan 

dengan product, place, promotion dan price (4P). 

5. Timing strategy.  

Penentuan saat yang tepat dalam memasarkan produk merupakan hal 

yang perlu diperhatikan. Meskipun perusahaan melihat adanya 

kesempatan baik. Terlebih dulu harus dilakukan persiapan baik 

produksi. 

 

Bauran Pemasaran 

Bauran pemasaran atau biasa juga disebut dengan marketing mix merupakan 

strategi dasar manajemen pemasaran yang ditetapkan oleh perusahaan dalam 

memasarkan produknya. Bauran pemasaran juga memiliki peranan penting dalam 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan ke pasar.  

 

Menurut Kotler dan Armstrong (2008), Bauran Pemasaran (Marketing mix) adalah 

kumpulan alat pemasaran taktif terkendali yang dipadukan perusahaan untuk 

menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran.  

 

Menurut Buchari (2008), Bauran pemasaran merupakan stratgi mencampur 

kegiatan-kegiatan marketing agar dicari kombinasi maksimal sehingga 

mendatangkan hasil paling memuaskan. 

 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran 

adalah suatu alat taktif terkendai yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan 

respon yang diinginkannya di pasar sasaran yang juga merupakan strategi 
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perusahaan dalam mencampur kegiatan-kegiatan marketing, agar dicari kombinasi 

maksimal sehingga mendatangkan hasil paling memuaskan. 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), bauran pemasaran terdiri dari semua hal 

yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. 

Berbagai kemungkinan ini dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok 

variabel yang disebut 4P dalam kegiatan bauran pemasaran, yaitu : 

 

1. Produk (Product) 

Produk adalah kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan 

kepada pasar sasaran. 

2. Harga (Price) 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggan 

untuk memperoleh produk. 

3. Tempat (Place) 

Tempat meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia 

bagi pelanggan sasaran. 

4. Promosi (Promotion) 

Promosi adalah aktifitas yang menyampaikan manfaat produk dan 

membujuk pelanggan untuk membelinya.  

 

Dalam marketing mix  terdapat kombinasi antara perusahaan barang dan jasa. 

Untuk perusahaan yang bergerak dibidang barang, marketing mix hanya dikena 

dengan istilah 4P saja yaitu (product, price, place, promotion). Sedangkan 

menurut Morisson dalam Dewi (2010) untuk perusahaan yang bergerak dibidang 
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jasa konsep mareting mix dikombinasikan menjadi 8P dengan tambahan unsur 4P 

tersebut, yaitu: 

 

1. People 

Menurut Dewi (2010) people merupakan penyedia barang dan jasa yang 

melayani konsumen. People sedikitnya memiliki tiga hal yaitu service 

personnel, the product themselves, dan local resident. Dalam hal itu, 

pelatihan pengendalian kualitas, standarisasi kualifikasi dan sertifikasi 

kompetensi menjadi bagian yang penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu pemasaran.  

2. Packaging 

Menurut Morrison (2010) Packaging berarti pengelompokkan dua 

elemen atau lebih dari product experience ke dalam suatu produk. 

Packaging adalah kombinasi dari jasa dan daya tarik produk yang 

saling berkaitan dalam satu paket penawaran harga. Serangkaian produk 

yang dikemas dan dijual degan menarik akan membentuk pengalaman 

yang menarik pula. 

3. Programming 

Morrison (2010) menyatakan bahwa Programming adalah suatu teknik 

yang berkaitan dengan packaging, yaitu perkembangan aktivitas 

tertentu, acara, atau program yang menarik untuk menarik dan 

meningkatkan pembelanjaan, atau memberikan nilai tambah pada paket 

atau produk. Programming memiliki kaitan dengan packaging yang 

melibatkan event special aktivitas atau program suatu program untuk 

membuatnya lebih beraneka ragam dan menarik. 
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4. Partnership 

Suatu hubungan yang dijalin dengan usaha yang sejenis maupun usaha 

tidak sejenis yang menciptakan benefit dari pihak-pihak tersebut. 

2.1.2 Perilaku Konsumen 

 

Perilaku konsumen (consumer behavior) didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan 

individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan 

barang-barang dan jasa-jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan 

pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Dua elemen penting 

dalam perilaku konsumen yaitu proses pengambilan keputusan, dan kegiatan fisik, 

semua itu melibatkan individu untuk menilai, mendapatkan, dan mempergunakan 

barang dan jasa-jasa ekonomis. 

 

Peter J. Paul dan Jerry C Olson menyatakan bahwa perilaku konsumen merupakan 

interaksi dinamis antara pengaruh dan kondisi perilaku dan kejadian di sekitar 

lingkungan dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam kehidupan 

mereka. 

 

Sedangkan menurut Kotler dan Keller Perilaku konsumen adalah studi tentang 

bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, 

dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan 

dan keinginan mereka 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen 

Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh keadaan dan situasi lapisan 

masyarakat dimana ia dilahirkan dan berkembang. Ini berarti konsumen berasal 
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dari lapisan masyarakat atau lingkungan yang berbeda akan mempunyai penilaian, 

kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda-beda, sehingga pengambilan 

keputusan dalam tahap pembelian akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen menurut Kotler (2008:25) terdiri 

dari: 

1. Faktor Kebudayaan.  

Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku 

konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari: budaya, subbudaya, kelas 

social. 

2. Faktor Sosial.  

Selain faktor budaya, perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga serta status sosial. 

3. Faktor Pribadi.  

Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap perilaku 

konsumen terdiri dari: usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan 

lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. 

4. Faktor Psikologis. 

Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologi 

utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan 

pendirian. 

 

Sebelum dan sesudah melakukan pembelian, seorang konsumen akan melakukan 

sejumlah proses yang mendasari pengambilan keputusan, yakni:  
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1. Pengenalan masalah (problem recognition). Konsumen akan 

membeli suatu produk sebagai solusi atas permasalahan yang 

dihadapinya. 

2. Pencarian informasi (information source). Setelah memahami 

masalah yang ada, konsumen akan termotivasi untuk mencari 

informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada melalui 

pencarian informasi.   

3. Mengevaluasi alternatif (alternative evaluation). Setelah konsumen 

mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi 

alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya.  

4. Keputusan pembelian (purchase decision). Setelah konsumen 

mengevaluasi beberapa alternatif strategis yang ada, konsumen akan 

membuat keputusan pembelian.  

5. Evaluasi pasca-pembelian (post-purchase evaluation) merupakan 

proses evaluasi yang dilakukan konsumen tidak hanya berakhir pada 

tahap pembuatan keputusan pembelian.  

 

Tipe-Tipe Keputusan Pembelian 

Setiap konsumen melakukan berbagai macam keputusan tentang pencarian, 

pembelian, penggunaan beragam produk, dan merk pada setiap periode tertentu. 

Berbagai macam aktivitas kehidupan seringkali harus dilakukan oleh setiap 

konsumen pada setiap hari. Konsumen melakukan keputusan setiap hari atau 

setiap periode tanpa menyadari bahwa mereka telah mengambil keputusan. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengenalan_masalah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Solusi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pencarian_informasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Motivasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mengevaluasi_alternatif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Alternatif
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keputusan_pembelian&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Strategis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Evaluasi_pasca-pembelian&action=edit&redlink=1
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Pengambilan keputusan konsumen berbeda-beda tergantung pada jenis keputusan 

pembelian.  

Assael (2001:25) membedakan empat jenis perilaku pembelian konsumen 

berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan merek-merek, 

yaitu:  

1. Keputusan Pembelian Yang Rumit (Complex Decision Making). 

Perilaku pembelian yang rumit terdiri dari proses tiga langkah. Pertama, 

pembeli mengembangkan keyakinan tentang produk tersebut. Kedua, 

pembeli membangun sikap tentang produk tersebut. Ketiga, pembeli 

membuat pilihan pembelian yang cermat. Konsumen terlibat dalam 

perilaku pembelian yang  rumit bila mereka sangat terlibat dalam 

pembelian dan sadar akan adanya perbedaan-perbedaan besar di antara 

merek. Perilaku pembelian yang rumit itu sering terjadi bila produknya 

mahal, jarang dibeli, berisiko dan sangat mengekspresikan diri. 

Konsumen pada tipe ini, urutan hirarki pengaruhnya adalah: 

kepercayaan, evaluasi, dan perilaku.  

Konsumen yang melakukan pembeliannya dengan pembuatan 

keputusan (timbul kebutuhan, mencari informasi dan mengevaluasi 

merek serta memutuskan pembelian), dan dalam pembeliannya 

memerlukan keterlibatan tinggi. Dua interaksi ini menghasilkan tipe 

perilaku pembelian yang kompleks (Complex Decision Making). Para 

konsumen makin terlibat dalam kegiatan membeli bila produk yang 



18 
 

akan dibeli itu mahal, jarang dibeli, beresiko, dan amat berkesan. 

Biasanya konsumen tidak hanya mengetahui tentang penggolongan 

produk dan tidak banyak belajar tentang produk. 

 

2. Perilaku Pembelian Pengurang Ketidaknyamanan (Brand Loyalty) 

Kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam sebuah pembelian 

namun melihat sedikit perbedaan di antara berbagai merek. Keterlibatan 

yang tinggi didasari oleh fakta bahwa pembelian tersebut mahal, jarang 

dilakukan dan berisiko. Dalam kasus ini, pembeli akan berkeliling 

untuk mempelajari apa yang tersedia namun akan membeli dengan 

cukup cepat, barangkali pembeli sangat peka terhadap harga atau 

terhadap kenyamanan berbelanja. 

Konsumen pada tipe ini, urutan hirarki pengaruhnya adalah: perilaku. 

Perilaku konsumen tipe ini adalah melakukan pembelian terhadap satu 

merek tertentu secara berulang-ulang dan konsumen mempunyai 

keterlibatan yang tinggi dalam proses pembeliannya. Perilaku 

pembelian seperti ini menghasilkan tipe perilaku konsumen yang loyal 

terhadap merek (Brand Loyalty). Sebagai contoh, seseorang yang 

berbelanja untuk membeli permadani (Karpet). Pembelian permadani 

merupakan suatu keputusan keterlibatan karena harganya mahal dan 

berkaitan dengan identifikasi diri, namun pembeli kemungkinan besar 

berpendapat bahwa permadani dengan harga yang hampir sama, 

memiliki kualitas yang sama 
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3. Perilaku Pembelian Yang mencari Variasi (Limited Decision Making) 

Banyak produk dibeli dengan kondisi rendahnya keterlibatan konsumen 

dan tidak adanya perbedaan merek yang signifikan. Mereka pergi ke 

toko dan mengambil merek tertentu. Jika mereka tetap mengambil 

merek yang sama, hal  itu karena kebiasaan, bukan karena kesetiaan 

terhadap merek yang kuat. Terdapat bukti yang cukup bahwa konsumen 

memiliki keterlibatan yang rendah dalam pembelian sebagian besar 

produk yang murah dan sering dibeli. 

Konsumen pada tipe ini, hirarki pengaruhnya adalah kepercayaan, 

perilaku dan evaluasi. Tipe ini adalah perilaku konsumen yang 

melakukan pembeliannya dengan pembuatan keputusan, dan pada 

proses pembeliannya konsumen merasa kurang terlibat. Perilaku 

pembelian seperti ini menghasilkan tipe perilaku konsumen limited 

decision making. Konsumen dalam tipe ini akan mencari suatu toko 

yang menawarkan produk berharga murah, jumlahnya banyak, kupon, 

contoh Cuma cuma, dan mengiklankan ciri-ciri suatu produk sebagai 

dasar atau alasan bagi konsumen untuk mencoba sesuatu yang baru. 

 

4. Perilaku Pembelian Karena Kebiasaan (Inertia) 

Beberapa situasi pembelian ditandai oleh keterlibatan konsumen yang 

rendah namun perbedaan merek yang signifikan. Dalam situasi itu, 

konsumen sering melakukan peralihan merek. Konsumen pada tipe ini, 

urutan hirarki pengaruhnya adalah: kepercayaan kemudian perilaku.  

Konsumen ini tidak melakukan evaluasi sehingga dalam melakukan 

pembelian suatu merek produk hanya berdasarkan kebiasaan dan pada 



20 
 

saat pembelian konsumen ini kurang terlibat. Perilaku seperti ini 

menghasilkan perilaku konsumen tipe inertia. Sebagai contoh, 

pembelian garam. Para konsumen sedikit sekali terlibat dalam membeli 

jenis produk tersebut. Mereka pergi ke toko dan langsung memilih satu 

merek. Bila mereka mengambil merek yang sama, katakanlah, garam 

Morton, hal ini karena kebiasaan, bukan karena loyalitas merek. Tetapi 

cukup bukti bahwa para konsumen tidak terlibat dalam pembuatan 

keputusan yang mendalam bila membeli sesuatu yang harganya murah, 

atau produk yang sudah sering mereka beli. 

2.1.3 Minat Beli Online 

Minat beli adalah perilaku konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan 

dalam membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam 

memilih, menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu 

produk (Kotler dan Keller, 2003). 

 
Menurut Kinnear dan Taylor minat membeli adalah merupakan bagian dari 

komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan 

responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. 

 

Minat digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan yang 

dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut, minat 

beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk 

membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada 

periode tertentu, dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental 
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dari diri konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk 

dengan merek tertentu. 

 

Beberapa faktor yang membentuk minat beli konsumen (Kotler, 2005) yaitu: 

 

1. Sikap Orang Lain 

Sebelum menentukan minat beli, sikap orang lain akan mengurangi 

alternatif produk yang disukai oleh konsumen. Konsumen akan 

bergantung pada dua hal, yaitu intensitas sifat negatif orang lain terhadap 

alternatif produk yang disukai oleh konsumen, dan motivasi konsumen 

untuk menuruti keinginan orang lain. Jika motivasi konsumen untuk 

membeli suatu produk rendah, maka biasanya konsumen akan menuruti 

keinginan orang lain untuk tidak membeli produk yang disukainya. 

2. Faktor Situasi Yang Tidak Terantisipasi 

 

Faktor ini nantinya akan dapat mengubah pendirian konsumen dalam 

melakukan pembelian. Hal tersebut tergantung dari pemikiran konsumen 

sendiri, apakah dia percaya diri dalam memutuskan akan membeli suatu 

barang atau tidak.  

 

Menurut Suwandari (2008) yang menjadi indikator minat beli seorang calon 

konsumen adalah sebagai berikut:  

1. Attention 

Dalam tahap ini konsumen pernah mendengar mengenai perusahaan atau 

produk yang dikeluarkan perusahaan. Jadi dalam tahap ini konsumen 

mengenal produk karena sudah mendengar atau melihat promosi yang 
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dilakukan perusahaan. Tahap ini juga ditandai dengan perhatian konsumen 

ketika melihat atau mendengar tentang promosi tersebut pertama kalinya. 

2. Interest 

Minat konsumen timbul setelah mendapatkan dasar informasi yang lebih 

terperinci mengenai perusahaan atau produk. Dalam tahap ini konsumen 

tertarik pada produk yang ditawarkan karena promosi yang dilakukan 

perusahaan berhasil diterima oleh konsumen. 

3.  Desire 

Konsumen mempelajari, memikirkan serta berdiskusi, yang menyebabkan 

keinginan dan hasrat untuk membeli produk tersebut bertambah. Dalam 

tahapan ini konsumen maju satu tingkat dari sekedar tertarik akan produk. 

Tahap ini ditandai dengan hasrat yang kuat dari konsumen untuk membeli 

dan mencoba produk. 

4. Action 

Dalam tahapan ini para calon konsumen melakukan pembelian terhadap 

produk yang ditawarkan. 

 

Menurut Ferdinand (2002), minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator 

indikator sebagai berikut: 

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli 

produk. 

2. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan 

produk kepada orang lain. 
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3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang 

yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. 

4. Minta eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang 

selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. 

 

2.1.4 Daya Tarik Iklan 

Institut Praktisi Periklanan Inggris mendefinisikan istilah periklanan adalah pesan-

pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada para calon 

konsumen yang paling potensial atas produk atau jasa tertentu dengan biaya yang 

semurah-murahnya (Jefkins alih bahasa Haris Munandar, 1997). Secara sederhana 

iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan 

kepada masyarakat lewat suatu media (Casali, 1995). Periklanan menurut Kotler 

(2005) adalah sebagai segala bentuk penyajian non-personal dan promosi ide, 

barang atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. 

 

Ehrenberg (1974) menyatakan bahwa pengiklanan dapat meningkatkan kesadaran 

akan merek, mendorong pencobaan terhadap merek tersebut dan menekankan 

pembelian yang berulang. Pengiklanan berinteraksi dengan pengalaman masa lalu 

dalam menggunakan suatu merek untuk mendorong kecenderungan melakukan 

pembelian berulang (Deighton, et al., 1994). Menurut Wells, Burnett, dan 

Moriarty (1995), melalui iklan, orang dapat mempunyai opini yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap produk yang diiklankan. Selain 

itu Wells, Burnett, dan Moriarty (1995) juga mengatakan iklan mampu 
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menciptakan daya tarik yang dapat membuat produk yang diiklankan menjadi 

menarik bagi konsumen. Mereka juga mengatakan bahwa pesan dalam suatu iklan 

dapat mempengaruhi pengetahuan dan kesan/kesukaan seseorang secara 

bersamaan. 

 

Suatu iklan memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

1. Public Presentation, maksudnya iklan memungkinkan setiap orang 

menerima pesan yang sama tentang produk yang diiklankan. 

2. Pervasiveness, artinya pesan iklan yang sama dapat diulang-ulang 

untuk memantapkan penerimaan informasi. 

3. Amplified expresiveness, maksudnya iklan mampu mendramatisasi 

perusahaan dan produknya melalui gambar dan suara untuk 

menggugah dan mempengaruhi perasaan khalayak. 

4. Impersonality, artinya iklan tidak bersifat memaksa khalayak untuk 

memperhatikan dan menanggapinya, karena merupakan komunikasi 

satu arah. 

Fungsi Periklanan 

Menurut Shimp (2003) secara umum, periklanan dihargai karena dikelan sebagai 

pelaksana beragam fungsi komunikasi yang penting bagi perusahaan bisnis dan 

organisasi lainnya, antara lain: 

 

1. Informing (memberi informasi) 

Periklanan membuat konsumen sadar (aware) akan merek-merek baru, 

mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta 

memfasilitasi penciptaan merek yang positif. Karena merupakan suatu 
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bentuk komunikasi yang efektif, kemampuan menjangkau khalayak luas 

dengan biaya per kontak yang relative rendah, periklanan memfasilitasi 

pengenalan (introduction) merek-merek baru, meningkatkan jumlah 

permintaan terhadap merek-merek yang telah ada, dan meningkatkan 

puncak kesadaran dalam benak konsumen (TOMA-top of mind 

awareness) untuk merek-merek yang sudah ada dalam kategori produk 

yang matang. 

Periklanan menampilkan peran informasi bernilai lainnya baik untuk 

merek yang diiklankan maupun konsumennya dengan mengajarkan 

manfaat-manfaat baru dengan merek-merek yang telah ada. 

 

2. Persuading 

Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) pelanggan 

untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Terkadang persuasi 

berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan 

permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Lebih sering iklan 

berupaya mambangun permintaan sekunder, yakni pernintaan bagi 

merek-merek perusahaan yang spesifik. 

 

3. Reminding 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan 

konsumen. Periklanan yang efektif juga meningkatkan minat konsumen 

terhadap merek yang sudah ada dan pembelian sebuah merek yang 

mungkin tidak akan dipilihnya. Periklanan lebih jauh, didemonstrasikan 

untuk mempengaruhi pengalihan merek (brand swictching) dengan 
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mengingatkan para konsumen yang akhir-akhir ini belum membeli 

suatu merek yang tersedia dan mengandung atribut-atribut yang 

menguntungkan. 

 

4. Adding Value 

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa member nilai 

tambah bagi penawaran-penawaran mereka : inovasi, penyempurnaan 

kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Ketiga komponen nilai-

tambah tersebut benar-benar independen. Periklanan memberi nilai 

tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. 

Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang sebagai lebih 

elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa lebih unggul dari 

tawaran pesaing. 

 

5. Bantuan untuk upaya lain perusahaan 

Peran lain dalam periklanan adalah membantu perwakilan penjualan. 

Iklan mengawali proses penjualan produk-produk perusahaan dan 

memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum 

melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. 

Upaya, waktu, dan biaya periklanan dapat dihemat karena lebih sedikit 

waktu yang diperlukan untuk member informasi kepada prospek 

tentang keistimewaan dan keuntungan produk. Terlebih lagi, iklan 

melegitimasi atau membuat apa yang dinyatakan (klaim) oleh 

perwakilan penjualan menjadi lebih kredibel (lebih dapat dipercaya). 
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Untuk melakukan pendekatan kepada kosumen dan agar pesan mudah diterima, 

perlu juga digunakan daya tarik (appeals). Meurut Rita & Saliman (2001) daya 

tarik yang digunakan dalam pesan iklan harus memiliki tiga karakteristik: 

1. Daya tarik itu berarti (meaningful), yaitu menunjukkan manfaat yang 

membuat konsumen lebih menyukai atau lebih tertarik pada produk itu. 

2. Daya tarik itu harus khas/berbeda (distinctive), harus menyatakan apa yang 

membuat produk lebih baik dari produk-produk pesaing. 

3. Pesan iklan itu harus dapat dipercaya. Yang ketiga ini memang tidaklah 

mudah karena pada umumnya banyak konsumen yang meragukan 

kebenaran iklan. 

 

Sebuah iklan juga harus berani menawarkan kreativitas, supaya tidak terjebak 

dalam perangkap iklan paritas. Iklan paritas adalah segala bentuk iklan yang 

bermain dalam gelombang yang sama di dalam kategori produk yang sama. Ada 

dua sudut pandang yang bisa mengkategorikan sebuah iklan memiliki terobosan 

kreatif. Pertama, dilihat dari segi konsepnya. Kedua, dilihat dari segi eksekusi 

atau eksplorasi ide. 

 

2.1.5 Email marketing 

Pengertian email marketing umumnya dipahami sebagai email berisi materi 

promosi yang ditujukan pada sekelompok besar pengguna internet, untuk 

mempromosikan suatu produk atau jasa. Pengertian email marketing juga 

mencakup branding produk maupun perusahaan Anda pada penerima email 

marketing.  
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Aplikasi E-Marketing 

Beberapa aplikasi E-Marketing yang cukup dikenal luas saat ini, sebagaimana 

diungkapkan oleh Bhasker (2009), antara lain: 

1. E-mail Marketing 

Berupa pesan elektronik berbentuk teks maupun grafis yang dikirimkan 

ke alamat email calon konsumen dengan tujuan memancing minat 

membeli 

2. Search Engine Marketing (SEM) 

Mekanisme pemanfaatan internet yang bertujuan mempromosikan suatu 

website dengan cara meningkatkan visibility website tersebut pada 

halaman hasil pencarian sebuah search engine 

3. Display Advertising (Banner Advertising) 

Iklan yang biasa muncul dalam bentuk banner pada bagian atas 

webpage 

4. Blog Marketing 

Situs blog perusahaan yang dimanfaatkan untuk promosi 

5. Viral Marketing 

Teknik pemasaran yang prinsipnya mirip dengan word-of-mouth dalam 

bentuk pesan elektronik yang disebarkan dari seseorang kepada 

orangorang yang dikenalnya secara berkelanjutan 
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Menurut Chaffey (2011) email marketing adalah suatu cara pemasaran yang 

menggunakan email sebagai media untuk meyebarkan informasi yang  terdiri dari 

dua yaitu: 

1. Outbound email marketing yaitu email yang dikirim dari sebuah organisasi 

ke pelanggan. 

2. Inbound email marketing yaitu email yang dikirim dari pelanggan ke 

sebuah organisasi. 

 

Tujuan utama pengiriman email marketing tentunya adalah sebagai kampanye 

pada penerima email. Kampanye ini sendiri didasari pada pentingnya kepercayaan 

calon pembeli maupun pelanggan, agar mereka bisa melanjutkan mengunjungi 

website untuk mendapat informasi lebih dalam, atau langsung membeli produk 

yang ditawarkan. Terdapat tiga katagori dari email marketing yang bisa 

digunakan, yaitu: 

1. Email Promosi 

Sesuai namanya sudah pasti isinya mempromosikan sesuatu, seperti 

promosi untuk produk baru, penawaran spesial, diskon, dan lain lain. 

2. Email Inspirasional 

Email marketing jenis ini umumnya diisi tentang kisah sukses atau studi 

kasus, tentang kemampuan produk atau layanan jasa dari perusaahan dan 

produk tertentu, saat menghadapi masalah tertentu, lengkap dengan opsi-

opsi solusi. 
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3. Email Informasi 

Sedang email rutin yang umumnya berkisar tentang informasi 

perkembangan perusahaan yang tidak secara langsung berhubungan 

dengan produk, diklasifikasikan sebagai email informasi. 

 

2.1.6 Harga 

Salah satu konsep utama dalam pemasaran modern adalah bauran pemasaran. 

Bauran pemasaran dapat didefinisikan sebagai serangkaian alat pemasaran taktis 

yang terdiri dari produk, harga, distribusi dan promosi yang dapat dikendalikan 

dan dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan 

perusahaan dalam pasar sasaran (Kotler, 2003). 

  

Dalam penelitian ini  akan menghubungkan minat pembelian online dengan harga. 

Harga merupakan salah satu penentu pemilihan produk yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap minat pembelian. Bila suatu produk mengharuskan 

konsumen mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat 

yang diterima, maka yang terjadi adalah bahwa produk tersebut memiliki nilai 

negatif. Sebaliknya, apabila konsumen menganggap bahwa manfaat yang diterima 

lebih besar, maka yang terjadi adalah produk tersebut memiliki nilai yang positif. 

Para konsumen tertarik untuk mendapatkan harga yang pantas. Harga yang pantas 

berarti nilai yang dipersepsikan pantas pada saat transaksi dilakukan.  

 

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa 

(Kotler, 2004). Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan 

konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah 
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produk atau jasa. Definisi lain harga adalah segala sesuatu yang diberikan oleh 

pelanggan untuk mendapatkan keunggulan yang ditawarkan oleh bauran 

pemasaran perusahaan (Cannon,dkk, 2008). 

 

Agar dapat sukses memasarkan suatu barang ataupun jasa, penjual harus 

menetapkan harganya secara tepat, karena harga merupakan satu–satunya unsur 

bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi penjual, 

sedangkan ketiga unsur lainnya yaitu produk, distribusi dan promosi 

menyebabkan timbulnya biaya pengeluaran (Tjiptono, 2008). 

 

Perusahaan biasanya menyesuaikan harga dasar mereka untuk memperhitungkan 

perbedaan pelanggan dan perubahan situasi. Dibawah ini merupakan strategi 

penyesuaian harga menurut Kotler dan Amstrong (2001), yaitu: 

 

1. Penetapan harga diskon dan pengurangan harga. 

Mengurangi harga untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan 

yang memberikan tanggapan seperti membayar lebih awal atau 

mempromosikan produk. 

Macam-macam diskon yang ditawarkan perusahaan: 

a. Diskon kas adalah pengurangan harga pada pembeli yang membayar 

tagihan mereka tepat waktu. 

b. Diskon kuantitas adalah pengurangan harga bagi pembeli yang 

membeli dalam volume besar. 
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c. Diskon fungsional adalah pengurangan harga yang ditawarkan 

penjual bagi anggota jalur distribusi yang melakukan fungsi-fungsi 

tertentu. 

d. Diskon musiman adalah pengurangan harga bagi pembeli yang 

membeli barang atau jasa diluar musim. 

 

2. Penetapan harga tersegmentasi. 

Menyesuaikan harga untuk membuat perbedaan diantara pelanggan, 

produk maupun lokasi. 

 

3. Penetapan harga psikologis.  

Menyesuaikan harga untuk mempengaruhi secara psikologis. 

 

4. Penetapan harga promosi. 

Sewaktu-waktu mengurangi harga untuk meningkatkan penjualan 

dalam jangka pendek. 

 

5. Penetapan harga geografis. 

Menyesuaikan harga untuk memperhitungkan lokasi geografis 

pelanggan. 

 

6. Penetapan harga internasional. 

Menyesuaikan harga untuk pasar tradisional. 

 

2.1.7 Pemasaran/Periklanan Melalui Internet 

Internet adalah jaringan komputer yang saling berhubungan yang terdapat 

diseluruh dunia sehingga memungkinkan transfer informasi secara elektronik 
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(Shimp alih bahasa Revyani & Dyah, 2001). Saat ini internet telah berkembang 

menjadi ajang pemasaran yang sangat cepat dan efektif. Internet telah tumbuh 

sedemikian besar dan berdaya sebagai alat informasi dan komunikasi online yang 

tak bisa diabaikan. 

 

Ribuan pemasar telah beralih ke internet sebagai calon media untuk 

mempromosikan produk mereka dan melakukan transaksi penjualan. Hal tersebut 

yang biasa kita sebut e-commerce (perniagaan elektronik). Secara umum e-

commerce  dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan 

barang atau jasa dengan media elektronik. 

 

Penggunaan internet sebagai media periklanan dan saluran penjualan terbukti 

mempunyai keuntungan antara lain untuk produk tertentu lebih sesuai ditawarkan 

melalui internet, harga lebih murah mengingat membuat situs di internet lebih 

murah biayanya dibandingkan dengan membuka outlet retail di berbagai tempat, 

internet merupakan media promosi perusahaan dan produk yang paling tepat 

dengan harga yang relatif lebih murah, serta pembelian melalui internet akan 

diikuti dengan layanan pengantaran barang sampai di tempat pemesan. 

 

Menurut Shimp (alih bahasa Revyani & Dyah, 2001), para pengiklan internet 

menggunakan dua bentuk umum periklanan yaitu, iklan spanduk dan sponsor. 

Iklan spanduk merupakan bentuk periklanan internet yang lebih umum. Iklan-

iklan spanduk ini merupakan iklan yang berukuran kecil, statis dipasang dalam 

konteks yang sering dikunjungi. Saat ini periklanan di internet lebih luas dan lebih 

rumit, misalnya mereka menggunakan kotak pop-up atau mekanisme scroll-down 

yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian. Periklanan sponsor merupakan 
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sponsor parsial atau eksklusif dari suatu situs dan diuntungkan dari beberapa 

kunjungan ke situs tersebut. Misalnya IBM menjadi sponsor tunggal di situs 

superbowl.com yang menghasilkan lebih dari 8 juta hit. 

Saat ini muncul proses periklanan melalui situs pertemanan. Mekanismenya 

sangat mudah dan bahkan menggunakan biaya yang sangat rendah. Para pengguna 

sekaligus pemasar menggunakan akun mereka di salah satu situs pertemanan. 

Mereka hanya menampilkan foto-foto atau gambar produk dan menawarkan ke 

daftar teman yang sudah ada. 

 

2.2 Hubungan Antar Variabel 

2.2.1 Hubungan Email Marketing dengan Minat Beli Online 

Email marketing umumnya dipahami sebagai email berisi materi promosi yang 

ditujukan pada sekelompok besar pengguna internet, untuk mempromosikan suatu 

produk atau jasa. Pengertian email marketing juga mencakup branding produk 

maupun perusahaan Anda pada penerima email marketing. Menurut Chaffey 

(2011) email marketing adalah suatu cara pemasaran yang menggunakan email 

sebagai media untuk meyebarkan informasi 

Tujuan utama pengiriman email marketing tentunya adalah sebagai kampanye 

pada penerima email. Kampanye ini sendiri didasari pada pentingnya kepercayaan 

calon pembeli maupun pelanggan, agar mereka bisa melanjutkan mengunjungi 

website untuk mendapat informasi lebih dalam, atau langsung membeli produk 

yang ditawarkan. 

Pada dasarnya promosi atau iklan dengan email marketing adalah semua bentuk 

penyajian komunikasi non personal tentang ide-ide, produk dan jasa yang 
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ditawarkan oleh produsen, dengan maksud untuk mempengaruhi konsumen agar 

mau membeli produk yang di tawarkan. Dengan tampilan iklan dari email yang 

menarik perusahaan berharap hal ini mampu menarik minat beli konsumen untuk 

membeli produk atau jasa yang mereka jual. Berdasarkan hasil penelitian dari 

Mujiyana, dan Mukhyi (2012) membuktikan bahwa pemasaran melalui email  

atau yang lebih dikenal email marketing berpengaruh untuk menimbulkan minat 

beli yang kemudian berpengaruh terhadap kepuasan sehingga tercipta loyalitas. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

H1: Email marketing berpengaruh secara signifikan terhadap minat pembelian 

online. 

 

2.2.2 Hubungan Harga dengan Minat Beli Online 

Harga adalah salah satu penentu pemilihan produk yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap minat pembelian. Harga seringkali dikaitkan dengan 

kualitas, konsumen biasanya cenderung untuk menggunakan harga sebagai 

indikator kualitas atau kepuasan potensial dari suatu produk. 

Harga yang pantas berarti nilai yang di persepsikan pantas dengan kualitas yang 

akan diterima oleh konsumen pada saat transaksi dilakukan. Konsumen 

beranggapan bahwa suatu produk dengan harga yang mahal berarti mempunyai 

kualitas yang baik, sedangkan apabila harga yang murah mempunyai kualitas 

yang kurang baik.  

Dalam membeli suatu produk konsumen tidak hanya mempertimbangkan 

kualitasnya saja, tetapi juga memikirkan kelayakan harganya. Apabila harga pada 

suatu produk dan mencakup pelayanan telah sesuai dengan harapan dan manfaat 
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produk maka akan meningkatkan kepuasan. Sebaliknya apabila harga pada produk 

dan mencakup pelayanan tidak sesuai dengan harapan dan manfaat produk maka 

akan menimbulkan ketidakpuasan. Hal tersebut dapat berakibat konsumen 

mengurungkan niat untuk melakukan pembelian online. Hal tersebut akan 

menyebabkan penurunan permintaan yang pada akhirnya menyebabkan 

penurunan laba bahkan kerugian. Berdasarkan hasil penelitian dari Riyuza (2014) 

membuktikan bahwa harga yang dirasakan oleh konsumen berpengaruh untuk 

menimbulkan minat beli yang kemudian berpengaruh terhadap kepuasan sehingga 

tercipta loyalitas.  

 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Harga berpengaruh secara signifikan terhadap minat pembelian online. 

H3: Email marketing dan Harga berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

pembelian online. 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan tinjauan landasan teori diatas, kerangka pikir penelitian 

menggambarkan pengaruh dari email marketing terhadap Minat Pembelian 

Online, serta Harga terhadap Minat Pembelian Online, maka dapat disusun 

kerangka pemikiran seperti berikut: 
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengaruh Email Marketing dan

Presepsi Harga terhadap Minat Pembelian Online. Jenis penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian explanatory atau penelitian

tingkat penjelasan. Menurut Sugiyono (2008), metode explanatory merupakan

metode yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang di teliti

serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya.

3.2 Definisi Konseptual

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2008)

variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan

ditarik kesimpulannya.

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat pembelian online (Y). Minat

beli adalah perilaku konsumen dimana konsumen mempunyai keinginan dalam

membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih,
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menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk

(Kotler dan Keller, 2003).

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Email Marketing (X1)

Menurut Chaffey (2011) email marketing adalah suatu cara pemasaran

yang menggunakan email sebagai media untuk meyebarkan informasi.

Tujuan utama pengiriman email marketing tentunya adalah sebagai

kampanye pada penerima email.

2. Harga (X2)

Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau

jasa (Kotler, 2004). Penilaian terhadap harga pada suatu manfaat produk

dikatakan mahal, murah atau sedang dari masing-masing individu tidaklah

sama.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan

ciri-ciri fisik yang lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya adalah agar

peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai variabel yang sudah

didefinisikan konsepnya. Berdasarkan telaah pustaka yang diajukan dalam

penelitian ini, maka dikembangkan definisi operasional yang merupakan

penjabaran dan pengukuran variabel dan indikator yang dipilih dalam penelitian

ini, seperti berikut ini:
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Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Operasional Indikator
Email
Marketing
(X1)

Email yang berisi tentang
materi promosi yang
ditujukan pada konsumen.

1. Email Promosi
2. Email Informasi
3. Email Inspirasional

Harga
(X2)

Konsumen membayar harga
produk yang akan dibeli yang
sudah di tentukan oleh pihak
penjual.

1. Harga Murah
2. Harga Sesuai dengan

kualitas
3. Harga Memiliki Daya

Saing
4. Harga Tinggi

Minat
Pembelian
Online
(Y)

Konsumen menentukan
pilihan produk dan berminat
untuk membeli produk.

1. Attention
2. Interest
3. Desire

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Ferdinand (2006) populasi merupakan gabungan dari seluruh elemen

yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa

yang menjadi pusat perhatian seseorang peneliti karena itu dipandang sebagai

sebuah semesta penelitian. Dalam penelitian ini, populasinya adalah Siswa SMAN

2 Bandar Lampung.

3.4.2 Sampel

Sampel menurut Ferdinand (2006) adalah subset dari populasi terdiri dari

beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak

mungkin peneliti meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu peneliti

membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability
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sampling, yaitu teknik sampling yang memberi peluang atau kesempatan tidak

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Menurut Ferdinand (2006) keunggulan Non probability sampling adalah:

1. Murah

2. Digunakan bila tidak ada sampling frame

3. Digunakan bila populasi menyebar sangat luas sehingga cluster sampling

menjadi tidak efisien.

Metode yang digunakan adalah purposive sampling. Pemilihan sampel dilakukan

karena mungkin saja peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di

dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu.

Ferdinand (2006) mengatakan jumlah sampel adalah jumlah indikator dikali 5

sampai 10. Jadi bila terdapat 10 indikator, besarnya sampel adalah antara 50-100.

Dalam penelitian ini akan dilakukan penyebaran kuisioner dengan jumlah

responden sebanyak 100 responden.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dalam variabel

penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari hasil

penyebaran kuesioner pada sampel yang di sebarkan pada responden yang

telah ditentukan. Data primer tersebut berupa data mentah dengan skala Likert
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untuk data tanggapan responden mengenai Email Marketing dan Harga

terhadap Minat Pembelian Online.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan pustaka, baik

berupa buku, skripsi, jurnal, dan dokumen lainnya yang ada hubungannya

dengan materi kajian.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Kuesioner dibuat dengan menggunakan pertanyaan terbuka, yaitu terdiri dari

pertanyaan-pertanyaan untuk menjelaskan identitas responden, dan pertanyaan

tertutup, yaitu pertanyaan yang meminta responden untuk memilih salah satu

jawaban yang tersedia dari setiap pertanyaan. Dalam pengukurannya,untuk

pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk

mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial (Sugiyono, 2008).

3.7 Pengujian Instrumen

3.7.1 Uji Validitas

Ghozali (2005), mengungkapkan bahwa Uji validitas digunakan untuk mengukur

sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan

diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dalam penelitian ini
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dilakukan dengan menggunakan coefficient corelation pearson yaitu dengan

menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total

skor. Rumus Uji Validitas yaitu:

= ∑ − (∑ )(∑ )( ∑ − (∑ ) )( ∑ − (∑ ) )
Keterangan :

rix : Koefisien Korelasi item – total (bivariate pearson)

i : skor item

x : skor total

n : banyaknya subjek

Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (Correlated

Item Total Correlation) dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n – k,

dalam hal ini n adalah jumlah sampel k adalah jumlah variabel independen.

Hasil r hitung > r tabel = valid

Hasil r hitung < r tabel = tidak valid

Hasil validitas dapat dilihat pada output Alpha Cronbach pada kolom Corrected

Item – Total Correlation. Bandingkan nilai Correlated Item – Total Correlation

dengan hasil perhitungan r tabel.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil

dari waktu ke waktu. Untuk menghitung uji reliabilitas dapat menggunakan rumus

sebagai berikut:
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Rii =
∑

Sumber: Sugiyono (2008)

Keterangan:

rii = Reliabiltas Instumen

k = Banyaknya butir pertanyaan dan soal

∑α = ∑ varians butir pertanyaan

αt2 = Varians total

Pengukuran keandalan butir pertanyaan dengan sekali menyebarkan kuisioner

pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban

pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan program komputer SPSS,

dengan fasilitas Cronbach Alpha. Menurut Ghozali (2005), instrumen penelitian

dikatakan reliabel jika memiliki nilai Alpha Cronbach > 0,60. Jika nilainya lebih

kecil dari 0,60 maka kuesioner penelitian ini tidak reliabel.

3.7.3 Hasil Pra-Riset Uji Validitas

Berdasarkan hasil pra-riset yang telah dilakukan, yaitu penyebaran kuesioner

terhadap 50 orang responden pada siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang

pernah mendapatkan email marketing, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
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Tabel 3.2
Hasil Pra-Riset Uji Validitas

Variabel
Item

Pernyataa
n

r hitung r tabel Hasil Kesimpulan

Email
Marketing

(X1)

X1.1 0,620 0,278 r hitung > r tabel Valid
X1.2 0,723 0,278 r hitung > r tabel Valid
X1.3 0,696 0,278 r hitung > r tabel Valid
X1.4 0,708 0,278 r hitung > r tabel Valid

Harga
(X2)

X2.1 0,751 0,278 r hitung > r tabel Valid
X2.2 0,764 0,278 r hitung > r tabel Valid
X2.3 0,720 0,278 r hitung > r tabel Valid
X2.4 0,490 0,278 r hitung > r tabel Valid

Minat
Pemebelian

Online
(Y)

Y1 0,567 0,278 r hitung > r tabel Valid
Y2 0,554 0,278 r hitung > r tabel Valid
Y3 0,468 0,278 r hitung > r tabel Valid
Y4 0,511 0,278 r hitung > r tabel Valid
Y5 0,437 0,278 r hitung > r tabel Valid
Y6 0,511 0,278 r hitung > r tabel Valid
Y7 0,489 0,278 r hitung > r tabel Valid
Y8 0,411 0,278 r hitung > r tabel Valid
Y9 0,595 0,278 r hitung > r tabel Valid
Y10 0,581 0,278 r hitung > r tabel Valid
Y11 0,507 0,278 r hitung > r tabel Valid

Sumber: Data Kuesioner, diolah 2015

Berdasarkan tabel 3.2, hasil dari seluruh pernyataan pada variabel email

marketing menunjukkan bahwa nilai r hitung, yaitu 0,620 untuk pernyataan X1.1;

0,723 untuk pernyataan X1.2; 0,696 untuk pernyataan X1.3 serta 0,708 untuk

pernyataan X1.4 dengan nilai r tabel sebesar 0,278 dan nilai signifikan dari masing

masing total item variabel email marketing adalah 0,000 dengan signifikansi

korelasi sebesar 0,05. Maka variabel email marketing valid karena r hitung > r

tabel.

Hasil dari seluruh pernyataan pada variabel harga menunjukkan bahwa nilai r

hitung, yaitu 0,751 untuk pernyataan X2.1; 0,764 untuk pernyataan X2.2; 0,720

untuk pernyataan X2.3 serta 0,490 untuk pernyataan X2.4 dengan nilai r tabel
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sebesar 0,278 dan nilai signifikan dari masing masing total item variabel harga

adalah 0,000 dengan signifikansi korelasi sebesar 0,05. Maka variabel harga valid

karena r hitung > r tabel.

Hasil dari seluruh pernyataan pada variabel minat pembelian online menunjukan

bahwa nilai r hitung > nilai r tabel, oleh karena itu variabel minat pembelian

online dinyatakan valid.

3.7.4 Hasil Pra-Riset Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pra-riset yang telah dilakukan, yaitu penyebaran kuesioner

terhadap 50 orang responden pada siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang

pernah mendapatkan email marketing, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil Pra-Riset Uji Reliabilitas

Variabel
Hasil

Cronbach
Alpha

Batasan Hasil Kesimpulan

Email
Marketing (X1)

0,624 0,60 0,624 > 0,60 Reliabel

Harga (X2) 0,629 0,60 0,629 > 0,60 Reliabel

Minat
Pembelian
Online (Y)

0,715 0,60 0,715 > 0,60 Reliabel

Sumber: Data Kuesioner, diolah 2015

Berdasarkan tabel 3.3, hasil cronbach alpha variabel email marketing sebesar

0,624 kemudian hasil cronbach alpha variabel harga sebesar 0,629 serta variabel

minat pembelian online sebesar 0,715 dengan batasan cronbach alpha sebesar

0,60 maka ketiga variabel dinyatakan reliabel karena hasil cronbach alpha > dari

nilai batasan yaitu 0,60.
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3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi

normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi

kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data

normal. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas

data adalah (Ghozali, 2005):

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal,

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam  model

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya problem heteroskedastisitas

adalah dengan media grafik, apabila grafik membentuk pola khusus maka
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model terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Dasar pengambilan

keputusan untuk uji heteroskedastisitas :

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu

teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independent). Dalam multi

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.

Jika pada model persamaan regresi mengandung gejala multikolinearitas,

berarti terjadi korelasi (mendekati sempurna) antar variabel bebas. Metode

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi masalah multikolinearitas,

pedoman untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah multikolinearitas

adalah:

a. Mempunyai nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10

b. Mempunyai nilai tolerance > 0,10

3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas

terhadap variabel tidak bebas (terikat) atas perubahan dari setiap peningkatan atau
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penurunan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat

(Sugiyono,2008).

Berikut ini adalah persamaan regresi berganda yang digunakan:Y = a + + +
Dimana:

Y = Minat Beli

a = Konstanta

, = Koefisien Regresi

X1 = Email Marketing

X2 = Harga

e = error

3.8.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang

paling baik dalam analisis regresi. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol

dan satu. Jika nilai koefisien determinasi yang mendekati nol atau nol, maka

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai R²

mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh

terhadap variabel dependen. Selain itu koefisien determinasi dipergunakan untuk

mengetahui presentase perubahan variabel terkait (Y) yang disebabkan oleh

variabel bebas (X). R2 dirumuskan sebagai berikut:

² = ∑ + ₂∑ ₂∑ ²
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Dimana:

b1 = Koefisien Regresi Variabel Email Marketing

b2 = Koefisien Regresi Variabel Harga

X1 = Variabel Email Marketing

X2 = Variabel Harga

Y = Minat Pembelian Online

Tabel 3.4 Pedoman Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi
Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199 Sangat Rendah
0,20 – 0,399 Rendah
0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,779 Kuat
0,80 – 1,000 Sangat Kuat

Sumber: (Sugiyono, 2008)

3.8.4 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial

Uji parsial digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel

independen. Uji parsial statistik untuk menguji antara variabel independen (email

marketing dan harga) terhadap variabel dependen (minat pembelian online) secara

parsial dengan mengasumsikan bahwa variabel lain dianggap konstan. Dengan

rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2008):

t = √√
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Keterangan:

r = Korelasi Parsial yang di Temukan

n= Jumlah Sampel

t = t Hitung yang Selanjutnya di Konsultasikan Dengan t Tabel

Rumus dalam menentukan df adalah:

df= n-k-1

Keterangan:

n= Banyak Observasi

k= Jumlah Variabel (Independen + Dependen)

Hipotesis yang diajukan yaitu:

H1= Terdapat pengaruh yang signifikan antara Email Marketing terhadap Minat

Pembelian Online.

H2= Terdapat pengaruh yang signifikan antara Harga terhadap Minat Pembelian

Online.

Dasar pengambilan keputusannya adalah:

a. Jika t hit < t tab H0 diterima dan Ha ditolak.

Jika t hit > t tab H0 ditolak dan Ha diterima.

b. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak.

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.
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2. Uji Simultan

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-

sama antar variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut

memiliki tingkat signifikansi pada alpha 5%. Adapun metode untuk menentukan

apabila nilai signifikan < 0,05 dan Fhitung > Ftabel.

Uji F= ( )
Keterangan:

F = Pendekatan distribusi Probabilitas Fisher

R2 = Koefisien Korelasi Ganda

k = Jumlah Variabel

n = Banyaknya Sampel

Rumus dalam menentukan df1 dan df2 adalah:

df1= k-1

df2= n-k

Keterangan:

k= Jumlah Variabel (Independen + Dependen)

n= Jumlah Observasi/Sampel Pembentuk Regresi
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Penolakannya hipotesis atas dasar signifikansi pada taraf nyata 5% (taraf

kepercayaan) dengan kriteria:

a. Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada

pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidak

ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel

terikat.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai email marketing dan

harga terhadap minat pembelian online (studi pada siswa sekolah menegah atas

negeri 2 Bandar Lampung), maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa variasi minat pembelian

online dapat dijelaskan oleh kedua variable independen (email marketing dan

harga). Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan

dalam model penelitian ini.

2. Email marketing (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat

pembelian online (Y) siswa sekolah menegah atas negeri 2 Bandar Lampung.

Pernyataan ini mengungkapkan bahwa email marketing menciptakan minat

pembelian online pada konsumen.

3. Harga (X2) berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian online (Y) siswa

sekolah menegah atas negeri 2 Bandar Lampung. Hal ini menyatakan bahwa

harga menimbulkan minat pembelian online pada konsumen.
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4. Secara simultan email marketing dan harga berpengaruh signifikan terhadap

minat pembelian online siswa sekolah menegah atas negeri 2 Bandar Lampung.

Pengaruh harga lebih dominan dibandingkan dengan email marketing.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang bisa diberikan

diantaranya:

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat mengkombinasikan

penelitian ini dengan faktor-faktor lainnya sebagai variabel yang memengaruhi

minat pembelian online, seperti brand image, promosi, dan lain-lain sehingga

dapat menyempurnakan pemahaman terhadap variabel-variabel yang saling

memengaruhi.

2. Bagi pelaku usaha atau perusahaan yang memasarkan produknya melalui email

atau melakukan email marketing agar dapat melakukan pemasaran dengan

menarik dan lebih berkualitas seperti selalu memasarkan produk terbaru agar

dapat menarik lebih banyak konsumen online.

3. Bagi pelaku usaha atau perusahaan yang memasarkan produknya melalui email

atau melakukan email marketing agar dapat memberikan harga yang lebih

kompetitif dengan pelaku usaha offline yang tidak melakukan email marketing

atau pemasaran melalui online agar dapat menarik lebih banyak konsumen

online.
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