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Abstrak: Permasalahan ini dilatar belakangi dengan maraknya masalah keinginan untuk 

bertransaksi online melalui situs online store di Lazada, yang biasanya sering terjadi penipuan 

lain sebagainya. Tujuan penelitian yaitu 1. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan 

terhadap keputusan pembelian di Lazada  2. Untuk menganalisis pengaruh keamanan terhadap 

keputusan pembelian di Lazada  3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

keputusan pembelian di Lazada  4. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan, keamanan dan 

kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian di Lazada   

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik 

penelitian yaitu purpose sampling untuk sampling sendiri peneliti mengambil 40 orang dari 

mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

 Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian dengan nilai t-hitung sebesar 3,480 > nilai t-tabel 2,021 dan tingkat 

signifikansinya 0,001. (2) Keamanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

dengan nilai t-hitung 9,156 > nilai t-tabel 2,021 dan tingkat signifikansinya 0,000. (3) 

Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan 4,520 > nilai t-tabel 2,021 dan tingkat 

signifikansinya 0,004. (4) Kepercayaan, keamanan dan kulaitas pelayanan secara simultan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan nilai f hitung sebesar 62,994 > niali f tabel 

2,87 dan tingkat sigifikikansinya 0,000. Sedangkan untuk nilai r-square 0,902 menunjukan 

bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat sebesar 89.4%  berarti masih ada 

10.6% yang dapat menjelaskan variasi keputusan pembelian tetapi tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 
 

Kata Kunci: Kepercayaan, Keamanan, Kualitas Pelayanan, Keputusan Pembelian secara 

Online. 
. 
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I. LATAR BELAKANG 
 

Dengan teknologi yang jauh lebih 

canggih dan terus berkembang 

dibandingkan dengan beberapa yang 

tahun lalu. Perkembangan zaman yang 

semakin berkembang dengan tahun ke 

tahun membuat tekhnologi juga semakin 

berkembang dengan merasakan berbagai 

bidang mulai dari transportasi, 

berkomunikasi bahkan bertransaksi jual 

beli melalui dunia maya dalam 

perkembangan zaman yang semakin 

canggih maka jual beli kini sudah mulai 

berkembang dengan adanya online store. 

Oleh karena itu gaya hidup masyarakat 

saat ini ikut berubah dikarena adanya 

pengaruh dari perkembangan teknologi 

yang semakin berkembang, salah satu 

yang paling mencolok dari 

perkembangan teknologi tersebut adalah 

gadget atau smarthphone dan 

kecenderungan beraktivitas di dunia 

maya seperti berbelanja secara online 

atau lebih sering disebut dengan online 

shopping mulai digemari oleh 

masyarakat. Internet memiliki peran 

yang sangat penting untuk mengenalkan 

kita pada dunia maya, kini di berbagai 

negara maju dan berkembang sudah 

mulai memasuki suatu era baru yang 

disebut era globalisasi. Era globalisasi 

merupakan suatu era di mana batas-batas 

geografi antar negara tidak lagi menjadi 

hambatan dalam proses komunikasi dan 

interaksi antar individu satu dengan 

individu lainnya.   

Menurut Kotler dan Keller 

(2008:184) Keputusan pembelian 

merupakan proses psikologis dasar 

memainkan peranan penting dalam 

memahami bagaimana konsumen benar-

benar membuat keputusan pembelian. 

Dimana perusahaan yang cerdas 

berusaha untuk memahami kemauan 

yang diinginkan oleh konsumen proses 

keputusan pembelian oleh konsumen 

secara penuh pengalaman konsumen 

yang dialami dalam pembelajaran, 

memilih, menggunakan dan 

menyingkirkan sebuah produk. 

Kepercayaan merupakan suatu dasar 

yang sangat penting untuk melakukan 

aktivitas transaksi atau pembelian secara 

online, suatu transaksi akan terjadi 

apabila kedua belah pihak saling percaya 

antara pihak satu dengan pihak lainnya 

sehingga segala proses jual beli semakin 

lebih mudah dan lebih efisien apabila 

tidak ada landasan kepercayaan antara 

penjual dan pembeli maka tidak akan 

terjadi transaksi dalam dunia e-

commerce. Kepercayaan konsumen akan 

E-commerce merupakan salah satu 

faktor kunci untuk melakukan kegiatan 

jual beli secara online Koufaris dan 

Hampton-Sosa (2004:61). Selain 

kepercayaan masalah keamanan 
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merupakan salah satu aspek yang paling 

penting dalam sebuah informasi 

tekhnologi. Keamanan transaksi online 

merupakan bagaimana dapat mencegah 

adanya penipuan atau paling tidak 

menegtahui adanya penipuan di sebuah 

sistem yang berbasis informasi, diamana 

informasi tersebut tidak memiliki arti 

fisik. Sangat pentingnya nilai sebuah 

informasi menyebabkan sering sekali 

informasi yang diinginkan tidak bisa 

didapatkan oleh orang-orang tertentu. 

Kualitas pelayanan merupakan dasar 

utama dalam berkelut didunia bisnis 

kususnya pada online store dikarenakan 

dengan menggunakan sistem teknologi 

dimana pembelian atau menjual barang 

bisa menggunakan internet dengan 

bermodalkan smarthphone. Menurut 

Tjiptono (2007:53) kualitas pelayanan 

merupakan membandingkan persepsi 

para konsumen atas pelayanan yang 

nyata-nyata mereka terima atau mereka 

peroleh dengan pelayanan yang 

sesungguhnya mereka harapkan atau 

mereka inginkan terhadap atribut-atribut 

pelayanan atau perusahaan. Jika jasa 

yang diterima baik dan memuaskan 

melebihi harapan konsumen, maka 

kualitas pelayanan dapat dikatakan 

dengan sangat baik dan beerkualitas. 

Sebaliknuya apabila jika jasa yang 

diterima lebih rendah dari pada yang 

diharapkan, maka kualitas pelayanan 

adalah segala bentuk aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan guna 

memenuhi harapan dan keinginan 

konsumen. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Teknik Penelitian dan Pendekatan 

Penelitian ini disajikan secara 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan metode 

penelitian yang dimana merupakan suatu 

analisis data yang diperlukan terhadap data 

yang diperoleh dari hasil responden yang 

diberikan, kemudian dilakukan analisa 

berdasarkan metode statistik dan data 

tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori 

tertentu dengan menggunakan tabel untuk 

mempermudah dalam menganalisa 

penelitian. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode korelasi. 

Metode korelasi  menurut Gay dalam 

Sukardi (2008:166) menyatakan bahwa 

penelitian korelasi merupakan salah satu 

bagian penelitian es-post facto karena pada 

umumnya peneliti tidak memanipulasi 

keadaan variabel yang ada dan langsung 

mencari adanya suatu hubungan dan tingkat 

hubungan variabel yang dinyatakan dalam 

koefesien korelasi. Penelitian korelasi 

merupakan sebuah penelitian yang 

melibatkan kegiatan dengan cara 

pengumpulan data untuk menentukan 

adakah hubungan antara 2 variabel atau 

lebih.  

Simki-Economic Vol. 01 No. 05 Tahun 2017 ISSN : BBBB-BBBB



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Dino Achriza Ilham | 13.1.02.02.0018 
Fakultas Ekonomi – Prodi S1 Manajemen 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 6|| 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam proses penelitian ini, lokasi 

yang menjadi tempat penelitian adalah 

Kampus Universitas Nusantara PGRI 

Kediri Jln. KH Achmad Dahlan No. 76 

Mojoroto kec. Mojoroto – Kota Kediri 

Prov. Jawa Timur.  

Dalam penelitian ini, waktu 

penelitian yaitu sesuai dengan rencana 

penelitian dan batas waktu yang telah 

ditentukan. Adapun waktu penelitian 

dilakukan selama lima bulan yaitu terhitung 

bulan Februari s/d Juni 2017. 

Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Anwar Sanusi 

(2011: 87) adalah seluruh kumpulan elemen 

yang menunjukan ciri-ciri tertentu yang 

dapat digunakan untuk membuat 

kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh 

konsumen atau mahasiswa Universitas 

Nusantara PGRI Kediri yang gemar 

bertransaksi melalui situs online store di 

Lazada. 

Menurut Sugiyono (2007:55) 

sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Sedangkan menurut Rosceo dalam 

Sugiyono (2010: 131) 

 

 

 

 

 

III. HASIL DAN ANALISIS DATA 

1. Uji Normalitas 

 

Sumber: Data diolah (2017) 

Berdasarkan hasil analisis 

dengan menggunakan SPSS, maka 

dapat diketahui bahwa data 

menyebar disekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka produk regresi memenuhi 

asumsi normalitas, karena data dari 

hasil jawaban responden tentang 

kepercayaan, keamanan, kualitas 

pelayanan dan keputusan pembelian 

adalah menyebar diantara garis 

diagonal. 

2. Uji Multikoliearitas 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

(Constant) 

Kepercayaan 

Keamanan 

Kualitas Pelayanan 

 

,540 

.405 

,680 

 

1,851 

2,471 

1,471 

    Sumber: Data diolah (2017) 

  Berdasarkan hasil tersebut 

maka dapat diketahui bahwa VIF 

ketiga variabel kurang dari 10, 

sehingga tidak terjadi hubungan 

antara variabel bebas atau asumsi 

multikolinieritas telah terpenuhi. 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

 

  Sumber: Data diolah (2017) 

Hasil dari penelitian 

pengujian heteroskedastisitas dapat 

dilihat pada tabel diatas 

menunjukkan titik-titik pada tabel 

menyebar secara acak tidak 

membentuk pola  serta  berada  di  

atas  nol  dan  di  bawa  nol, maka 

dapat disimpulkan tidak terjadi 

Heteroskedastisitas  sehingga  

asumsi heteroskedastisitas telah 

terpenuhi.  

4. Uji Autokorelasi 

Model Durbin-Watson 

1 2,026 

     Sumber: Data diolah (2017) 

nilai durbin watson (dw) 

yang dihasilkan adalah 2,147 Dapat 

disimpulkan nilai durbin watson 

(dw) terletak antara du 1,65 dan 

kurang 4 – du (4 – 1,65 = 2,35) 

maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada autokorelasi positif atau 

negatif atau dapat disimpulkan tidak 

terdapat autokorelasi. 

 

5. Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

B Std. 

Error 

1 (Constant) 

          Kepercayaan 

           Keamanan 

        Kualitas 

Pelayanan 

0,644 

0,439 

1,198 

0,054 

2,838 

,126 

,131 

,110 

      Sumber: Data diolah (2017) 

Persamaan regresi linier 

berganda pada penelitian ini adalah : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

0,644 + 0,439X1 + 1,198X2 + 

0,054X3 

Penjelasan dari masing – masing 

koefisien regresi sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta (a) sebesar 

0,644 berarti jika Kepercayaan 

(X1), Keamanan (X2) dan 

Kualitas Pelayanan (X3) 

diasumsikan tidak memiliki 

pengaruh sama sekali maka 

proses Keputusan Pembelian 

adalah sebesar 0,644 

b. Nilai koefisien regresi untuk 

variabel Kepercayaan (X1) 

menunjukan nilai sebesar 0,439, 

dapat diartikan bahwa 

Kepercayaan (X1) meningkat 1 

(satu) satuan sedangkan 

Keamanan (X2) dan Kualitas 

Pelayanaan (X3) tetap maka 

Keputusan Pembelian akan naik 

sebesar 0,439 
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c. Nilai koefisien regresi untuk 

variabel Keamanan (X2) 

menunjukan nilai sebesar 1,198, 

dapat diartikan bahwa 

Keamanan (X2) meningkat 1 

(satu) satuan sedangkan 

Kepercayaan (X1) dan Kualitas 

Pelayanan (X3) tetap maka 

Keputusan Pembelian akan naik 

sebesar 0,325. 

d. Nilai koefisien regresi untuk 

variabel Kualitas Pelayananan 

(X3) menunjukan nilai sebesar 

0,054, dapat diartikan bahwa 

Kualitas Pelayanan (X3) 

meningkat 1 (satu) satuan 

sedangkan Kepercayaan (X1) 

dan Keamanan (X2) tetap maka 

Keputusan Pembelian akan naik 

sebesar 0,054. 

6. Koefesien Determinasi 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

1 905
o 

,902 ,894 

         Sumber: Data diolah (2017) 

Nilai R-Square = 0,902 

menunjukan besarnya variasi 

Kepercayaan (X1), Keamanan (X2) 

dan Kualitas Pelayanan (X3) dalam 

menjelaskan variasi Keputusan 

Pembelian (Y) adalah sebesar 

89,4%. Berarti masih ada variabel 

lain sebesar 10.6% yang dapat 

menjelaskan variasi Keputusan 

Pembelian tetapi tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

7. Uji t (Pengaruh secara parsial) 

 

Model t Sig. 

1    (Constant) 

             Kepercayaan  

                Keamanan  

          Kualitas pelayanan 

 

0,227 

3,480 

9,156 

4,490 

,000 

,001 

,000 

,003 

     Sumber: Data diolah (2017) 

a. Kepercayaan terhadap 

Keputusan Pembelian 

Terlihat pada kolom 

koefisien model 1 terdapat Sig 

0,001 < 0,05,  maka H0 ditolak. 

Variabel kepercayaan 

mempunyai t hitung  3,480 

dengan t tabel  2,021 jadi t hitung 

<t tabel, dapat disimpulkan 

bahwa variabel kepercayaan 

mempunyai hubungan searah 

dengan keputusan pembelian 

dan dapat disimpulkan 

kepercayaan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

b. Keamanan terhadap Keputusan 

Pembelian 

Terlihat pada kolom 

koefisien model 1 terdapat Sig 

0,000 < 0,05,  maka H0 ditolak.  

Variabel kepercayaan 

mempunyai t hitung  9,156 

dengan t tabel  2,021 jadi t hitung 

<t tabel, dapat disimpulkan 

bahwa variabel keamanan 
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mempunyai hubungan searah 

dengan keputusan pembelian 

dan dapat disimpulkan 

keamanan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian. 

c. Kualitas Pelayanan terhdap 

Keputusan Pembelian 

Terlihat pada kolom 

koefisien model 1 terdapat Sig 

0,003 < 0,05,  maka H0 ditolak. 

Variabel kepuasan mempunyai 

t hitung  4,490 dengan t tabel  2,021 

jadi t hitung >t tabel, dapat 

disimpulkan bahwa variabel 

kualitas pelayanan mempunyai 

hubungan searah dengan 

keputusan pembelian dan dapat 

disimpulkan kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

8. Uji F 

Model F Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

6,895 ,001
b 

   Sumber: Data diolah (2017) 

Pengujian ini untuk 

mengetahui tingkat signifikan 

pengaruh variabel-variabel 

independen secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel 

dependen. 

 

a. Dengan membandingkan nilai 

Fhitung dengan Ftabel 

1) Apabila Ftabel> Fhitung maka 

Ha ditolak 

2) Apabila Ftabel< Fhitung maka 

Ha diterima 

b. Dengan tingkat kepercayaan 

sebesar 95% atau taraf 

signifikan sebesar 5%, maka: 

c. Jika Fhitung > Ftabel maka Ha 

diterima. Berarti masing-masing 

variabel bebas secara bersama-

sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 

d. Jika Fhitung < Ftabel maka Ha 

ditolak. Berarti masing-masing 

variabel bebas secara bersama-

sama tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

 

PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Kepercayaan terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hipotesis pertama yang 

menyatakan ada pengaruh secara 

parsial variabel kepercayaan 

terhadap keputusan pembelian 

diterima. Hasil pengujian parsial (uji 

t) menunjukan bahwa kepercayaan 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian melalui situs online store 
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Lazada. Hasil kesimpulan ini 

didukung dengan bukti probabilitas 

0,001 yang lebih kecil dari pada 

0,05. Hal ini berarti sudah dapat 

disimpulkan tinggi rendahnya 

keputusan pembelian dapat 

diprediksi dengan unsur 

kepercayaan.  

Hal ini terjadi karena unsur 

kepercayaan yang diberikan dengan 

tujuan memberikan kepercayaan 

terhadap konsumen yang 

mengutamakan dan memperhatikan 

konsumen terlaksana dengan 

maksimal sehingga Lazada harus 

terus memberikan kepuasan 

tersendiri terhadap konsumen 

dengan memberikan rasa percaya 

bahwa bertransaksi di Lazada cukup 

dapat dipercaya. Oleh karena itu 

kepercayaan haruslah diperbaiki dan 

dijalankan semaksimal mungkin 

karena nantinya akan mempengaruhi 

keputusan pembelian dan dengan 

demikian para konsumen akan 

semakin antusias untuk bertransaksi 

jual beli dengan menggunakan situs 

online store Lazada.  

2. Pengaruh Keamanan terhadap 

Keputusan Pembelian 

Hipotesis kedua yang 

menyatakan ada pengaruh secara 

parsial variabel keamanan terhadap 

loyalitas nasabah diterima. Hasil 

pengujian parsial (uji t) menunjukan 

bahwa kepercayaan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian situs online 

store di Lazada.  

Hasil kesimpulan ini 

didukung dengan bukti probabilitas 

0,000 yang lebih kecil dari pada 

0,05. Hal ini berarti tinggi 

rendahnya loyalitas nasabah dapat 

diprediksi dengan unsur 

keamanan.Hal ini terjadi karena 

unsur keamanan yang diberikan 

dengan tujuan memberikan 

kenyamanan dan mempertahankan 

kesetiaan dalam membangun 

hubungan jangka panjang dengan 

konsumen sudah terlaksana dengan 

baik sehingga Lazada perlu 

mengelola sistem kehati-hatian 

dalam melakukan transaksi, agar 

konsumen tetap merasa aman dalam 

bertransaksi online store di Lazada 

sehingga tidak akan memunculkan 

perasaan kawatir untuk bertransaksi 

di Lazada. Dengan demikian 

hubungan yang dibangun dari rasa 

percaya akan membentuk hubungan 

jangka panjang sehingga 

menimbulkan kesetiaan tingkat 

tinggi dan konsumen akan semakin 

antusias dan tidak berpikir panjang 

untuk melakukan transaksi melalui 

online store Lazada. 
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3. Pengaruh Kualitas Pelayanan 

terhadap Keputusan Pembelian 

Hipotesis ketiga yang 

menyatakan ada pengaruh secara 

parsial variabel kualitas pelayanan 

terhadap keputusan pembelian 

diterima. Hasil pengujian parsial (uji 

t) menunjukan bahwa kepuasan 

secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan 

pembelian melalui situs online store 

di Lazada.  Hasil kesimpulan ini 

didukung dengan bukti probabilitas 

0,003 yang lebih kecil daripada 

0,05. Hal ini berarti tinggi 

rendahnya loyalitas nasabah dapat 

diprediksi dengan unsur kualitas 

pelayanan. Hal ini terjadi karena 

memang Lazada sudah  memberikan 

layanan yang baik kepada konsumen 

dengan memberikan jasa yang 

sesuai dengan yang diharapkan  

sehingga menimbulkan kualitas 

yang dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Dengan demikan 

dengan terciptanya kualitas 

pelayanan dapat menjadikan 

hubungan antara penyedia jasa 

dengan konsumen menjadi harmonis 

serta konsumen akan menggunakan 

kembali jasa Lazada, yang 

selanjutnya akan menciptakan 

keputusan pembelian. 

4. Pengaruh Kepercayaan, Keamanan 

dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Keputusan Pembelian. 

Hipotesis keempat yang 

menyatakan ada  pengaruh secara 

simultan variabel penanganan 

kepercayaan, keamanan dan kualitas 

pelayanan diterima. Hasil pengujian 

simultan (uji f) menunjukan bahwa 

secara bersama-sama kepercayaan, 

keamanan, kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keputusan pembelian. 

Dengan demikian variabel tersebut 

perlu lebih diperhatikan 

keefektifannya sehingga melalui 

peningkatan keefektifan 

kepercayaan, menciptakan 

kepercayaan yang maksimal dan 

membangun kepuasan tersendiri 

yang diharapkan akan meningkatkan 

keputusan pembelian melalui situs 

online store Lazada 
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