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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Profil Perusahaan 

 

Gambar 4.1 Logo Shopee 

Sumber : shopee.co.id (2021) 

Shopee merupakan mobile-platform pertama di Asia Tenggara (Indonesia, 

Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Taiwan) yang menawarkan 

transaksi jual beli online yang menyenangkan, gratis dan terpercaya melalui ponsel. 

Shopee merupakan sebuah platform yang dirancang khusus untuk menyuguhkan 

pengalaman berbelanja online yang mudah, aman dan cepat dengan sistem 

pembayaran dan dukungan logistik yang kuat. Shopee memiliki tujuan untuk terus 

berkembang menjadi e-commerce pilihan utama di Indonesia. 

Shopee lebih memfokuskan sebagai marketplace berbasis mobile, 

dikarenakan pada saat ini kebanyakan orang lebih sering menggunakan perangkat 

mobile daripada komputer, salah satu kelebihan menggunakan mobile adalah lebih 

fleksibel, sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi secara lebih 

cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk produk mulai dari produk 

fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. 

Shopee Indonesia menerapkan sistem layanan jual beli interaktif antara 

penjual dan pembeli melalui fitur live chat. Shopee menyediakan berbagai sistem 

pembayaran melalui transfer bank, Indomaret, Kredivo, hingga kartu kredit. Selain 
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itu, tersedia juga dompet elektronik, Shopee Pay yang dapat menyimpan seluruh 

dana, baik dari penjualan atau pembelian. 

Shopee Indonesia juga memiliki fitur “Koin Shopee”, yaitu koin virtual yang 

diperoleh dari hasil pembelian barang dengan promo tertentu dengan sistem 

cashback. Nantinya, “Koin Shopee” ini dapat ditukar dengan diskon saat pembelian 

barang berikutnya. 

Untuk memastikan barang yang dikirim penjual Shopee sampai ke pembeli, 

Shopee Indonesia memberlakukan sistem Garansi Shopee sebagai jaminan uang 

akan kembali seratus persen jika barang tidak sampai. Shopee Indonesia 

berkerjasama dengan beberapa jasa logistik di Indonesia, seperti JNE, J&T, GOJEK 

(Go-Send), dan Pos Indonesia untuk membantu proses pengiriman barang. 

4.1.2 Deskripsi Objek Penelitian 

Data pada penelitian ini memperlukan data primer. Data primer didapatkan 

dengan cara penyebaran kuisioner/angket pada konsumen yang pernah melakukan 

pembelian melalui Shopee di Kota Gresik. Kuisioner yang disebarkan terkait 

dengan 4 variabel penelitian yakni hedonic shopping motivation, sales promotion, 

shopping lifestyle dan impulsive buying. Jumlah pertanyaan pada kuisioner yang 

disebarkan sebanyak 42 pertanyaan yang akan dijawab oleh responden secara jujur. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data PLS. 

4.2 Karakteristik Responden 

1. Jenis Kelamin 

Karakteristik responden dari penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yang 

pernah melakukan pembelian melalui Shopee di Kota Gresik ditunjukan pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Presentase(%) 

1. Laki – laki 19 19% 

2. Perempuan 81 81% 

 Jumlah 100 100% 

Sumber : Hasil olah data (2021) 

Dari Tabel 4.1 Menunjukan bahwa responden yang memiliki jenis kelamin 

Perempuan mengisi angket tertinggi dibandingkan dengan Laki - laki, dengan 

memperoleh hasil persentase 81%. 
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2. Usia 

Karakteristik responden dari penelitian ini berdasarkan usia yang pernah 

melakukan pembelian melalui Shopee di Kota Gresik ditunjukan pada tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Frekuensi Presentase% 

1. < 20 Tahun 26 26% 

2. 21 – 30 Tahun 72 72% 

3. 31 – 40 Tahun 1 1% 

4. > 40 Tahun 1 1% 

 Jumlah 100 100% 

Sumber : Hasil olah data (2021) 

Dari tabel 4.2 Menunjukan bahwa responden tertinggi yang mengisi angket 

yaitu dengan memiliki usia 21-30 tahun dengan perolehan persentase 72%. 

3. Pekerjaan 

Karakteristik responden dari penelitian ini berdasarkan pekerjaan yang 

pernah melakukan pembelian melalui Shopee di Kota Gresik ditunjukan pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Frekuensi Presentase% 

1. Pelajar 10 10% 

2. Mahasiswa 68 68% 

3. Dosen / Guru 1 1% 

4. Pegawai Swasta 0 0% 

5. Pegawai Negri 8 8% 

6. Wirausaha 5 5% 

7. Lainnya 8 8% 

 Jumlah 100 100% 

Sumber : Hasil olah data (2021) 

Dari tabel 4.3 Menunjukan bahwa responden dengan bidang pekerjaan 

Mahasiswa telah mengisi angket tertinggi yaitu memiliki perolehan persentase 

68%. 

4. Pendapatan Tiap Bulan 

Karakteristik responden dari penelitian ini berdasarkan pendapatan tiap bulan 

responden yang pernah melakukan pembelian melalui Shopee di Kota Gresik 

ditunjukan pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Tiap Bulan 

No Pendapatan Frekuensi Presentase% 

1. < 1.000.000 59 59% 

2. 1.000.000 – 3.000.000 32 32% 

3. 4.000.000 – 6.000.000 7 7% 

4. > 6.000.000 2 2% 

 Jumlah 100 100% 

Sumber : Hasil olah data (2021) 

Dari tabel 4.4 Menunjukan bahwa pendapatan tiap bulan responden pada 

kuisioner ini yang memiliki nilai tertinggi yaitu pada < Rp.1.000.000,- dengan 

persentase 59%. 

4.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian digunakan untuk menggambarkan secara 

umum terkait data yang diperoleh selama penelitian. Pada bagian ini akan disajikan 

statistik deskriptif masing – masing indikator dari setiap variabel independen dan 

variabel dependen. Berikut adalah hasil statistik deskriptif dari data yang digunakan 

dalam penelitian: 

Tabel 4.5 Statitik Deskriptif Variabel Penelitian 

 No. Missing Mean Median Min Max Standard 

Deviation 

X1.1 1 0 4.12 4 1 5 0.828 

X1.2 2 0 4.33 4 1 5 0.775 

X1.3 3 0 4.25 4 2 5 0.853 

X1.4 4 0 4.23 4 2 5 0.847 

X1.5 5 0 3.89 4 2 5 0.948 

X1.6 6 0 3.77 4 1 5 0.882 

X1.7 7 0 3.55 4 1 5 0.931 

X1.8 8 0 3.54 4 1 5 0.964 

X1.9 9 0 4.57 5 2 5 0.711 

X1.10 10 0 4.63 5 3 5 0.594 

X2.1 11 0 4.38 5 1 5 0.772 

X2.2 12 0 4.35 5 2 5 0.805 

X2.3 13 0 4.31 4 2 5 0.703 

X2.4 14 0 4.19 4 2 5 0.809 

X2.5 15 0 4.46 5 2 5 0.754 

X2.6 16 0 4.23 4 2 5 0.835 

X2.7 17 0 4.01 4 1 5 0.995 

X2.8 18 0 4.07 4 1 5 0.897 

X2.9 19 0 3.93 4 1 5 0.908 

X2.10 20 0 3.97 4 1 5 0.921 
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X2.11 21 0 4.03 4 1 5 0.984 

X2.12 22 0 3.95 4 1 5 0.953 

X2.13 23 0 4.5 5 3 5 0.7 

X2.14 24 0 4.48 5 3 5 0.685 

Z.1 25 0 3.17 3 1 5 1.049 

Z.2 26 0 3.7 4 2 5 0.9 

Z.3 27 0 3.7 4 1 5 0.943 

Z.4 28 0 4.11 4 3 5 0.76 

Z.5 29 0 4.13 4 1 5 0.879 

Z.6 30 0 4.3 4 2 5 0.671 

Y.1 31 0 4.05 4 2 5 0.853 

Y.2 32 0 3.23 3 1 5 1.018 

Y.3 33 0 3.45 3 1 5 1.062 

Y.4 34 0 3.22 3 1 5 1.196 

Y.5 35 0 2.88 3 1 5 1.089 

Y.6 36 0 4.41 5 3 5 0.68 

Y.7 37 0 3.71 4 1 5 1.042 

Y.8 38 0 4.1 4 1 5 1.015 

Y.9 39 0 3.06 3 1 5 1.231 

Y.10 40 0 3.92 4 1 5 0.966 

Y.11 41 0 3.85 4 1 5 1.062 

Y.12 42 0 3.45 3 1 5 1.108 

Sumber : Data Primer yang diolah (2021) 

Keterangan: X1 (Hedonic Shopping Motivation), X2 (Sales Promotion), Z 

(Shopping Lifestyle), Y (Impulsive Buying). 

Tabel 4.6 Dasar Interpretasi Nilai Rata-Rata Jawaban 
No Nilai Rata-Rata Skor Jawaban Makna/Interpretasi 

1. 1.0 – 1.8 Sangat Rendah 

2. >1.8 – 2.6 Rendah 

3. >2.6 – 3.4 Cukup Tinggi 

4. >3.4 – 4.2 Tinggi 

5. >4.2 – 5.0 Sangat Tinggi 

Sumber : Noermijati. 2018 

4.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Hedonic Shopping Motivation 

Dari data konstruk hedonic shopping motivation didapakan dari hasil 

penyebaran kuesioner kepada responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 

(sepuluh) dengan skala 1 sampai dengan 5 sebagai pilihan jawaban setiap 

responden. Konstruk ini memiliki nilai jawaban terendah 1 dan tertinggi 5. Nilai 

median dari variabel hedonic shopping motivation yaitu 4. Dari kesepuluh indikator 

variabel hedonic shopping motivation memiliki rata-rata 4.088. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa hedonic shopping motivation pada pengguna Shopee di Gresik 

tinggi. 

4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Sales Promotion 

Dari data konstruk sales promotion didapakan dari hasil penyebaran 

kuesioner kepada responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 14 (empat belas) 

dengan skala 1 sampai dengan 5 sebagai pilihan jawaban setiap responden. 

Konstruk ini memiliki nilai jawaban terendah 1 dan tertinggi 5. Nilai median dari 

variabel sales promotion yaitu 4. Dari empat belas indikator variabel sales 

promotion memiliki rata-rata 3,913. Hal tersebut menunjukkan bahwa sales 

promotion pada pengguna Shopee di Gresik tinggi. 

4.3.3 Analisis Deskriptif Variabel Shopping Lifestyle 

Dari data konstruk shopping lifestyle didapatkan dari hasil penyebaran 

kuesioner kepada responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 (enam) dengan 

skala 1 sampai dengan 5 sebagai pilihan jawaban setiap responden. Konstruk ini 

memiliki nilai jawaban terendah 1 dan tertinggi 5. Nilai median dari variabel 

shopping lifestyle yaitu 4. Dari enam indikator variabel shopping lifestyle memiliki 

rata-rata 3,851. Hal tersebut menunjukkan bahwa shopping lifestyle pada pengguna 

Shopee di Gresik tinggi. 

4.3.4 Analisis Deskriptif Variabel Impulsive Buying 

Dari data konstruk impulsive buying didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner 

kepada responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 12 (duabelas) dengan skala 

1 sampai dengan 5 sebagai pilihan jawaban setiap responden. Konstruk ini memiliki 

nilai jawaban terendah 1 dan tertinggi 5. Nilai median dari variabel Impulsive 

Buying yaitu 3, 5. Dari duabelas indikator variabel impulsive buying memiliki rata-

rata 3,610. Hal tersebut menunjukkan bahwa impulsive buying pada pengguna 

Shopee di Gresik tinggi. 

4.4 Pengolahan data dengan Partial Least Square (PLS) 

Dalam penelitian yang menggunakan metode PLS ini memerlukan 2 (dua) 

evaluasi model penelitian yang digunakan untuk menilai Fit model dari sebuah 

penelitian yaitu outer model dan inner model. 
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4.4.1 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas 

model. Pada uji validitas konstruk diukur menggunakan Convergent Validity dan 

Discriminant Validity. Sedangkan, uji reliabilitas konstruk diukur menggunakan 

Composite Reliability dan Cronbach Alpha. 

4.4.1.1 Convergent Validity 

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai 

berdasarkan korelasi antara item score / component score dengan construct score 

yang dihitung dengan PLS. Parameter dalam uji convergent validity adalah 

menggunakan nilai faktor loading yang lebih dari 0, 7. Namun dalam riset tahap 

pengembangan skala nilai loading factor 0, 5 - 0, 6 masih dapat diterima. Sebaliknya 

apabila bila nilai loading factor kurang dari 0, 5, maka dikeluarkan dari model 

(Ghozali & Latan, 2015). Berikut ini adalah hasil uji convergent validity: 

Tabel 4.7 Outer Loading 1 

 Hedonic Shopping 

Motivation (X1) 

Impulsive 

Buying (Y) 

Sales 

Promotion (X2) 

Shopping 

Lifestyle (Z) 

X1.1 0.759    

X1.10 0.502    

X1.2 0.634    

X1.3 0.528    

X1.4 0.521    

X1.5 0.595    

X1.6 0.598    

X1.7 0.666    

X1.8 0.730    

X1.9 0.399    

X2.1   0.627  

X2.10   0.775  

X2.11   0.714  

X2.12   0.809  

X2.13   0.673  

X2.14   0.735  

X2.2   0.749  

X2.3   0.675  

X2.4   0.732  

X2.5   0.741  

X2.6   0.738  
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X2.7   0.600  

X2.8   0.759  

X2.9   0.755  

Y.1  0.585   

Y.10  0.543   

Y.11  0.668   

Y.12  0.769   

Y.2  0.538   

Y.3  0.787   

Y.4  0.747   

Y.5  0.623   

Y.6  0.533   

Y.7  0.768   

Y.8  0.366   

Y.9  0.691   

Z.1    0.632 

Z.2    0.744 

Z.3    0.714 

Z.4    0.660 

Z.5    0.566 

Z.6    0.549 

Sumber : Hasil olah data, 2021 
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Gambar 4.2 Outer Loading 1 

Sumber: Hasil olah data, 2021 

Dilihat pada Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa pada instrumen pernyataan 

X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.9, X1.10, Y.1, Y.2, Y.6, Y.8, Y.10, Z.5 dan Z.6 

dinyatakan tidak valid karena nilainya berada dibawah 0,6. Maka dari itu harus 

dilakukan re-estimasi seperti model berikut ini: 
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Tabel 4.8 Outer Loading 2 

 Hedonic Shopping 

Motivation (X1) 

Impulsive 

Buying (Y) 

Sales 

Promotion (X2) 

Shopping 

Lifestyle (Z) 

X1.1 0.787    

X1.2 0.668    

X1.7 0.783    

X1.8 0.835    

X2.1   0.589  

X2.10   0.795  

X2.11   0.741  

X2.12   0.836  

X2.13   0.623  

X2.14   0.704  

X2.2   0.738  

X2.3   0.657  

X2.4   0.744  

X2.5   0.704  

X2.6   0.710  

X2.7   0.612  

X2.8   0.768  

X2.9   0.772  

Y.11  0.687   

Y.12  0.792   

Y.3  0.837   

Y.4  0.797   

Y.5  0.659   

Y.7  0.774   

Y.9  0.764   

Z.1    0.760 

Z.2    0.737 

Z.3    0.768 

Z.4    0.695 

Sumber : Hasil olah data, 2021 
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Gambar 4.3  Outer Loading 2 

Sumber: Hasil olah data, 2021 

Dilihat pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa pada instrumen pernyataan 

X2.1 dinyatakan tidak valid karena nilainya berada dibawah 0, 6. Maka dari itu 

harus dilakukan re-estimasi seperti model berikut ini: 

Tabel 4.9 Outer Loading 3 

 Hedonic Shopping 

Motivation (X1) 

Impulsive 

Buying (Y) 

Sales 

Promotion (X2) 

Shopping 

Lifestyle (Z) 

X1.1 0.787    

X1.2 0.668    

X1.7 0.783    

X1.8 0.835    

X2.10   0.800  

X2.11   0.747  

X2.12   0.840  

X2.13   0.616  

X2.14   0.701  

X2.2   0.735  

X2.3   0.650  

X2.4   0.746  
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X2.5   0.699  

X2.6   0.707  

X2.7   0.613  

X2.8   0.769  

X2.9   0.772  

Y.11  0.688   

Y.12  0.792   

Y.3  0.837   

Y.4  0.797   

Y.5  0.658   

Y.7  0.775   

Y.9  0.764   

Z.1    0.760 

Z.2    0.737 

Z.3    0.768 

Z.4    0.695 

Sumber : Hasil olah data, 2021 

 

Gambar 4.4 Outer Loading 3 

Sumber: Hasil olah data, 2021 
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Berdasarkan nilai outer loading pada tabel 4.9 dan gambar 4.4 dapat 

disimpulkan bahwa nilai loading factor dari masing-masing item hedonic shopping 

motivation, sales promotion, shopping lifestyle dan impulsive buying memiliki nilai 

korelasi lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan valid. Dari hasil tersebut 

menunjukkan bahwa indikator dari masing-masing variabel dapat dinyatakan valid 

atau dapat mengukur variabel tersebut pada uji convergent validity dengan tepat. 

Pengujian dari convergent validity ialah dengan melihat nilai Average 

Variance Extracted (AVE). Indikator dianggap memiliki convergen validity yang 

baik adalah apabila dengan memiliki nilai AVE lebih dari 0, 5. Nilai akhir AVE 

dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Average Variance Extracted (AVE) 

 Average Variance Extracted (AVE) 

Hedonic Shopping Motivation (X1) 0.594 

Impulsive Buying (Y) 0.579 

Sales Promotion (X2) 0.526 

Shopping Lifestyle (Z) 0.548 

Sumber : Hasil olah data, 2021 

 

Gambar 4.5 Grafik AVE 

Sumber: Hasil olah data, 2021 
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Berdasarkan nilai AVE pada gambar 4.5 bahwa semua variabel pada 

penelitian ini termasuk dinyatakan valid karena memiliki nilai lebih dari 0,5. 

4.4.1.2 Discriminant Validity 

Discriminant validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator 

yang dinilai berdasarkan cross-loading pengukuran dalam konstruk. Kriteria 

dalam cross-loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur konstruknya 

haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan konstruknya dibandingkan dengan 

konstruk lainnya (Ghozali & Latan, 2015). Pada Tabel 4.10 menunjukkan nilai 

Cross-loading yang dimiliki oleh tiap indikator. 

Tabel 4.11 Cross Loading 

 Hedonic 

Shopping 

Motivation (X1) 

Impulsive 

Buying (Y) 

Sales 

Promotion 

(X2) 

Shopping 

Lifestyle 

(Z) 

X1.1 0.787 0.376 0.426 0.363 

X1.2 0.668 0.404 0.401 0.290 

X1.7 0.783 0.382 0.395 0.420 

X1.8 0.835 0.366 0.481 0.491 

X2.10 0.484 0.457 0.800 0.381 

X2.11 0.513 0.367 0.747 0.501 

X2.12 0.570 0.461 0.840 0.542 

X2.13 0.276 0.136 0.616 0.275 

X2.14 0.368 0.247 0.701 0.281 

X2.2 0.374 0.264 0.735 0.284 

X2.3 0.406 0.199 0.650 0.256 

X2.4 0.466 0.403 0.746 0.410 

X2.5 0.306 0.222 0.699 0.306 

X2.6 0.292 0.200 0.707 0.378 

X2.7 0.210 0.192 0.613 0.224 

X2.8 0.339 0.287 0.769 0.430 

X2.9 0.361 0.357 0.772 0.471 

Y.11 0.500 0.688 0.471 0.411 

Y.12 0.386 0.792 0.354 0.479 

Y.3 0.389 0.837 0.405 0.398 

Y.4 0.266 0.797 0.228 0.299 

Y.5 0.307 0.658 0.136 0.408 

Y.7 0.368 0.775 0.435 0.364 

Y.9 0.318 0.764 0.166 0.271 

Z.1 0.383 0.468 0.450 0.760 
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Z.2 0.503 0.326 0.408 0.737 

Z.3 0.329 0.379 0.296 0.768 

Z.4 0.274 0.320 0.396 0.695 

Sumber: Hasil olah data, 2021 

Berdasarkan dari Tabel 4.11 memiliki nilai cross loading lebih besar jika 

dibandingkan dengan nilai indikator yang lainnya. Seperti contohnya yaitu pada 

nilai cross loading pada X1 dengan X1.1 sebesar 0,787 memiliki nilai lebih besar 

dibandingkan dengan variabel lain yakni X2 (0.426), Z (0.363) dan Y (0.376). Dari 

perbandingan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa X1.1 lebih berpengaruh untuk 

mengukur X1 dari pada mengukur variabel lain. 

Dari analisis untuk membandingkan penilaian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa setiap indikator memiliki nilai discriminant validity yang baik dan sesuai 

dengan variabelnya. Uji discriminant validity pada penelitian ini terpenuhi & 

dinyatakan valid dari analisis tersebut. 

Selain menggunakan nilai cross-loading, metode yang dapat digunakan 

untuk melakukan penilaian terhadap discriminant validity adalah dengan 

membandingkan nilai akar kuadrat dari Average Variance Extracted (AVE) untuk 

setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk satu dengan konstruk lainnya 

dalam model. Apabila pada suatu model memiliki akar AVE untuk setiap konstruk 

lebih besar daripada korelasi antara konstruk dan konstruk lainnya, maka dikatakan 

bahwa model tersebut memiliki discriminant validity yang baik. 

Tabel 4.12 Discriminant Validity (Fornell-Larcker Criterion) 

 Hedonic 

Shopping 

Motivation 

(X1) 

Impulsive 

Buying 

(Y) 

Sales 

Promotion 

(X2) 

Shopping 

Lifestyle 

(Z) 

Hedonic Shopping 

Motivation (X1) 

0.771    

Impulsive Buying (Y) 0.493 0.761   

Sales Promotion (X2) 0.554 0.441 0.726  

Shopping Lifestyle (Z) 0.514 0.509 0.526 0.741 

 Sumber: Hasil olah data, 2021 

Dilihat berdasarkan Tabel 4.12 bahwa nilai akar kuadrat AVE pada variabel 

X1 (hedonic shopping motivation) sebesar 0,771 memiliki nilai lebih besar terhadap 
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X2 (sales promotion) sebesar 0,554, Z (shopping lifestyle) sebesar 0,514 dan Y 

(impulsive buying) sebesar 0,493. 

Nilai akar kuadrat variabel X2 (sales promotion) memiliki nilai sebesar 

0,726. Nilai tersebut tergolong nilai lebih besar dari pada korelasi antar konstruk 

X2 (sales promotion) terhadap X1 (hedonic shopping motivation) sebesar 0,554, Z 

(shoping lifestyle) sebesar 0,526 dan Y (impulsive buying) sebesar 0,441. 

Nilai akar kuadrat AVE pada variabel Z (shopping lifestyle) memiliki nilai 

sebesar 0,741. Nilai tersebut lebih besar daripada korelasi antar konstruk X1 

(hedonic shopping motivation) sebesar 0,514, X2 (sales promotion) sebesar 0,526, 

dan Y (impulsive buying) sebesar 0,509. 

Nilai akar kuadrat AVE pada variabel Y (impulsive buying) memiliki nilai 

sebesar 0,761. Nilai tersebut lebih besar daripada korelasi antar konstruk X1 

(hedonic shopping motivation) sebesar 0,493, X2 (sales promotion) sebesar 0,441, 

dan Z (shopping lifestyle) sebesar 0,509. 

Berdasarkan pembahasan hasil nilai discriminant validity tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa konstruk pada variabel X1 (hedonic shopping motivation), X2 

(sales promotion), Z (shopping lifestyle) dan Y (impulsive buying) memiliki nilai 

discriminant validity yang baik. 

4.4.1.3 Composite Reliability 

Uji reliabilitas konstruk dilakukan dengan cara mengukur dua kriteria yaitu 

composite reliability dan cronbach alpha. Konstruk yang dinyatakan reliabel 

jika nilai composite reliability dan cronbach alpha diatas 0, 7. Dari tabel 4.12 

dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki composite reliability dan 

cronbach alpha diatas 0, 7. Sehingga semuanya dikatakan reliabel. 

Tabel 4.13 Uji Reliabilitas Konstuk 

 Cronbach's Alpha Composite Reliability 

Hedonic Shopping 

Motivation (X1) 

0.770 0.853 

Impulsive Buying (Y) 0.879 0.905 

Sales Promotion (X2) 0.927 0.935 

Shopping Lifestyle (Z) 0.728 0.829 

Sumber: Hasil olah data, 2021 
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Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel X2 (sales promotion) memiliki 

reliabilitas yang terbaik dibandingkan dengan variabel lain karena memiliki nilai 

0,935. Sedangkan yang memiliki nilai yang terkecil dari semua variabel yaitu pada 

variabel Z (shopping lifestyle) dengan nilai sebesar 0,829 

4.4.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian berikutnya yaitu inner model (pengujian pada model struktural). 

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima 

atau ditolak dengan melalui proses Bootstrapping. 

Bootstrapping ini dimaksudkan untuk meminimalkan masalah 

ketidaknormalan pada data penelitian. Penelitian ini akan menggunakan nilai 

signifikan (α) 0.1 atau 10%. 

Untuk melakukan evaluasi terhadap model struktural menggunakan R-

square. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel 

independen tertentu terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh yang 

sesungguhnya. Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai 

R-square yang merupakan uji goodness fit model. 

4.4.2.1 R-Square 

Tabel 4.14 Nilai R-Square 

Variabel R Square 

Y 0.343 

Z 0.264 

Sumber: Hasil olah data, 2021 

Dari hasil R-square pada tabel 4.14 dapat dijelaskan bahwa variabel Z 

(shopping lifestyle) memiliki nilai R-square sebesar 0,264. Hal ini menunjukan 

bahwa variabel X1 (hedonic shopping motivation) memberikan pengaruh variabel 

Z (shopping lifestyle) sebesar 26% dan 74% nya dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar variabel yang diteliti. 

Sedangkan pada variabel Y (impulsive buying) memiliki nilai 0,343. Nilai 

tersebut menunjukan bahwa variabel X1 (hedonic shopping motivation) X2 (sales 

promotion) dan Z (shopping lifestyle) memberikan pengaruh pada variabel Y 

(impulsive buying) sebesar 34% dan 66% nya dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

variabel yang diteliti. 
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4.4.2.2 Uji Hipotesis 

Analisis selanjutnya adalah melakukan analisis hubungan antara variabel 

shopping lifestyle (Z) dan impulsive buying (Y) dengan Partial Least Square (PLS). 

Analisis hubungan diukur dengan menghitung nilai path coefficients untuk masing-

masing jalur (path analysis). 

Analisis hubungan ini dilakukan dengan menggunakan metode bootstrapping. 

Hubungan antar variabel dapat dianggap signifikan jika nilai P lebih kecil dari nilai 

signifikan yang telah ditetapkan (P < 0, 1). Berdasarkan data setelah dilakukan 

melalui bootstrapping, dapat dilihat pada Tabel 4.14 sebagai berikut. 

Tabel 4.15 Nilai P Inner Model (Mean, STDEV, T-Values) 

 Original 

Sample (O) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P Values 

(X1) -> (Y) 0.262 0.108 2.436 0.015 

(X1) -> (Z) 0.514 0.074 6.982 0.000 

(X2) -> (Y) 0.137 0.101 1.350 0.178 

(Z) -> (Y) 0.302 0.106 2.859 0.004 

Sumber: Hasil olah data, 2021 

Uji hipotesis pada Partial Least Square (PLS) dapat dilakukan dengan 

metode boostraping. Dalam metode boostraping juga dapat melihat nilai koefisien 

jalur strukturanya. Analisis hasil dilakukan berdasarkan hasil evaluasi struktural 

yang telah didapatkan yaitu nilai signifikansi hubungan antara variabel untuk 

penentuan hipotesis nol (H0) diterima atau ditolak. Jika P-value lebih kecil dari 0, 

1, maka (H0) ditolak dan (H1) diterima, sedangkan jika lebih dari 0, 1, maka (H0) 

diterima dan (H1) ditolak. 

Dari penjelasan tersebut, maka berikut adalah hasil dari pengujian hipotesis: 

1. Hasil evaluasi model struktural pada tabel 4.14 hubungan antara X1 

(hedonic shopping motivation) dengan Y (impulsive buying) 

menghasilkan P-value 0,015 yang menyatakan berpengaruh pada α 

= 10% maka hasil tersebut hipotesis H1 diterima, yang berarti 

hedonic shopping motivation berpengaruh terhadap impulsive 

buying pada pengguna Shopee di Gresik. 

2. Hasil evaluasi model struktural pada tabel 4.14 hubungan antara X1 

(hedonic shopping motivation) dengan Z (shopping lifestyle) 
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menghasilkan P-value 0,000 yang menyatakan berpengaruh pada α 

= 10%  maka hasil tersebut hipotesis H0 ditolak, yang berarti 

hedonic shopping motivation berpengaruh terhadap shopping 

lifestyle pada pengguna Shoppe di Gresik. 

3. Hasil evaluasi model struktural pada tabel 4.14 hubungan antara X2 

(sales promotion) dengan Y (impulsive buying) menghasilkan P-

value 0,178 yang menyatakan tidak berpengaruh pada α = 10% maka 

hasil tersebut hipotesis H0 diterima, yang berarti sales promotion 

tidak berpengaruh terhadap impulsive buying pada pegguna Shoppe 

di Gresik. 

4. Hasil evaluasi model struktural pada tabel 4.14 hubungan antara Z 

(shopping lifestyle) dengan Y (impulsive buying) menghasilkan P-

value 0,004 yang menyatakan berpengaruh pada α = 10% maka hasil 

tersebut hipotesis H0 ditolak, yang berarti shopping lifestyle 

berpengaruh terhadap impulsive buying pada pegguna Shoppe di 

Gresik. 

4.5 Pembahasan 

4.5.1 Variabel Hedonic Shopping Motivation (X1) Berpengaruh Terhadap 

Impulsive Buying (Y) 

Berdasarkan hasil analisis didapati nilai bahwa hedonic shopping 

motivation berpengaruh terhadap impulsive buying karena memiliki nilai P 

value memenuhi kriteria maka H1 pada penelitian diterima. Hal ini sesuai 

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

tentang adanya pengaruh antara hedonic shopping motivation terhadap 

impulsive buying. Menurut (Kim, 2006) hedonic shopping motivation 

mempunyai peran penting dalam impulsive buying. Oleh sebab itu, sering kali 

konsumen mengalami impulsive buying ketika didorong oleh keinginan hedonic 

atau sebab lain diluar alasan ekonomi, seperti karena rasa suka terhadap suatu 

produk, senang, sosial atau karena pengaruh emosional. 

Berdasarkan teori tersebut membuktikan bahwa hedonic shopping 

motivation merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar 

atau tidak sadar untuk melakukan pembelian akibat terpengaruh oleh model 
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terbaru. Sesorang yang memiliki motivasi hedonik akan cenderung melakukan 

pembelanjaan tanpa perencanaan sebelumnya. Hal ini didukung berdasarkan 

jawaban responden pada variabel hedonic shopping motivation yang memiliki 

rata-rata tertinggi yaitu pada item pertanyaan “termotivasi berbelanja untuk 

membeli produk terbaru”. Dilihat dari jawaban responden hal tersebut dapat 

terjadi karena emosional/perasaan seseorang dapat berkaitan dengan situasi atau 

objek tertentu. Saat seseorang memiliki rasa senang dan gembira saat berbelanja 

atau rasa suka maupun antusias pada suatu objek, maka pembelian secara tidak 

terencana cenderung dapat timbul secara sendirinya. Produk terbaru 

memberikan motivasi yang kuat kepada konsumen untuk berperilaku hedonic 

sehingga cenderung menimbulkan pembelian impulsive. Bahkan, produk 

terbaru menjadi alasan utama terjadinya perilaku pembelian impulsive, semakin 

menarik produk yang ditawarkan Shopee semakin besar kemungkinan 

terjadinya pembelian impulsive pada konsumen. Dengan adanya ini sejalan 

dengan teori yang telah di kemukakan di atas bahwa hedonic shopping 

motivation mempengaruhi impulsive buying. 

4.5.2 Variabel Hedonic Shopping Motivation (X1) Berpengaruh Terhadap 

Shopping Lifestyle (Z) 

Berdasarkan hasil analisis didapati nilai bahwa hedonic shopping motivation 

berpengaruh terhadap shopping lifestyle karena memiliki nilai P value yang 

memenuhi kriteria maka H2 pada penelitian diterima. Hasil ini mendukung 

penelitian dari (Darma dan Japarianto, 2014) yang juga mengatakan bahwa hedonic 

shopping motivation memiliki pengaruh terhadap shopping lifestyle. Penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa gaya belanja seseorang ditentukan oleh motivasi 

belanja seseorang tersebut. 

Hedonic shopping motivation memiliki pengaruh terhadap shopping lifestyle 

karena cara seseorang berbelanja untuk memenuhi kepuasan semata dapat 

menciptakan kebiasaan seseorang dalam berbelanja. Kebiasaan belanja tersebut 

dapat menjadi gaya hidup karena terjadinya pengalaman belanja seseorang untuk 

memenuhi kepuasan dan kesenangan pribadi. Hal ini didukung berdasarkan 

jawaban responden pada variabel hedonic shopping motivation yang memiliki rata-

rata tertinggi yaitu pada item pertanyaan “termotivasi berbelanja untuk membeli 
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produk terbaru”. Dilihat dari jawaban responden hal tersebut dapat terjadi karena 

ketika seorang konsumen atau calon pembeli melihat produk dari Shopee memiliki 

banyak variasi yang telah diunggah, seorang konsumen atau calon pembeli akan 

merasa senang serta menikmati berbagai produk seperti menjelajahi dunia baru 

tanpa disadari akan menimbukan gaya hidup berbelanjanya. Motivasi berbelanja di 

era digital cenderung mengarah pada membeli barang-barang berdasarkan pada 

kesenangan, sehingga pengguna sangat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang 

menarik. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi didorong oleh kesenangan yang 

dialami konsumen dalam menggunakan produk terbaru. Bagi seseorang yang 

memiliki motivasi belanja hedonis belanja dapat menjadi kebiasaan atau gaya 

hidup. Dengan demikian orang akan lebih mudah melakukan pembelian walaupun 

mereka tidak sedang memerlukan produk tersebut. Maka semakin banyak 

konsumen yang memiliki gaya hidup berbelanja yang hedonic, Shopee akan lebih 

mudah menjual produk-produknya. Dengan adanya ini sejalan dengan teori yang 

telah di kemukakan di atas bahwa hedonic shopping motivation mempengaruhi 

shopping lifestyle. 

4.5.3 Variabel Sales Promotion (X2) Tidak Berpengaruh Terhadap Impulsive 

Buying (Y) 

Berdasarkan hasil analisis didapati nilai bahwa sales promotion tidak 

berpengaruh terhadap impulsive buying karena memiliki nilai P value yang tidak 

memenuhi kriteria maka H4 pada penelitian ditolak. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sales promotion yang dilakukan oleh Shopee tidak berpengaruh terhadap 

impulsive buying pengguna Shopee di kota Gresik, yang artinya bahwa promosi 

penjualan yang dilakukan oleh Shopee tidak semakin mempengaruhi konsumen 

untuk melakukan pembelian impulsive. Hasil penelitian ini mendukung hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sari & Hermawati, 2020) yang 

menyatakan bahwa promosi penjualan tidak berpengaruh terhadap pembelian 

impulsive. Hal ini juga tidak mendukung teori yang dikatakan oleh (Tjiptono, 2008) 

yang mengatakan bahwa melalui promosi penjualan, maka perusahaan akan 

meningkatkan pembelian impulsive. 



 

62 

Berdasarkan hasil uji statistik didapat dari rata-rata terendah jawaban responden 

dari item pertanyaan “adanya program promosi free premium gifts berupa bonus 

item yang diberikan setiap pembelian produk tertentu yang ditawarkan Shopee”. 

Dapat disimpulkan bahwa sales promotion adalah alat-alat insentif yang dipakai 

untuk merangsang pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa secara cepat 

dan lebih besar yang biasanya bersifat jangka pendek. Pada dasarnya konsumen 

akan memilih produk dengan manfaat sesuai dengan pemenuhan kebutuhan 

konsumen dibanding dengan membeli produk dengan sales promotion tetapi tidak 

memenuhi kebutuhan melainkan hanya keinginannya saja yang terpenuhi. Sehingga 

dilihat dari hasil penelitian ini untuk keputusan impulse buying ini sendiri tidak 

begitu memerlukan sales promotion karena konsumen akan melakukan pembelian 

terhadap produk yang dianggap sesuai dengan kebutuhan konsumen serta keinginan 

yang seimbang terhadap produk yang ditawarkan, maka sales promotion tidak 

menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan impulsive buying. Dengan adanya 

ini sejalan dengan teori yang telah di kemukakan di atas bahwa sales promotion 

tidak berpengaruh terhadap impulsive buying. 

4.5.4 Variabel Shopping Lifestle (Z) Berpengaruh Terhadap Impulsive Buying 

(Y) 

Berdasarkan hasil analisis didapati nilai bahwa shopping lifestyle berpengaruh 

terhadap impulsive buying karena memiliki nilai P-value yang memenuhi kriteria 

maka H3 pada penelitian diterima. Temuan ini sesuai dan memperkuat hasil 

penelitian Prastia (2012) dan Sembiring (2013), yang menunjukkan bahwa 

Shopping Lifestyle berpengaruh positif terhadap Impulsive Buying. Dengan 

demikian apabila Shopee mampu menyediakan berbagai macam brand dan terus 

melakukan perputaran produk mengikuti trend, maka impulsive buying akan 

meningkat. 

Hal ini didukung berdasarkan jawaban responden pada variabel shopping 

lifestyle yang memiliki rata-rata tertinggi yaitu pada item pertanyaan “membeli 

berbagai merek produk dari pada satu merek”. Responden dengan gaya hidup 

berbelanja tinggi maka mereka cenderung rela mengorbankan waktu dan biaya yang 

dimiliki demi mendapatkan produk yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat 
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shopping lifestyle seseorang akan semakin tinggi keinginan konsumen untuk 

memenuhi kebutuhan yang sudah menjadi gaya hidup mereka. Shopping lifestyle 

pada konsumen Shopee, dimana berbelanja merupakan salah satu cara seseorang 

untuk menunjukkan gaya hidupnya. Apabila gaya hidup seseorang yang 

ditunjukkan melalui kegiatan berbelanja, tinggi rendahnya status sosial terlihat 

ketika mereka melakukan kegiatan berbelanja tersebut. Dimana konsumen akan 

tertarik melihat produk yang telah ditawarkan membeli berbagai merek produk dari 

pada satu merek maka konsumen ingin membeli. Seseorang memiliki gaya hidup 

berbelanja yang tinggi hal ini tentu saja bisa menyebabkan suatu pembelian yang 

belum pernah mereka rencanakan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka rela 

mengorbankan sesuatu demi mencapainya, dan hal tersebut cenderung 

mengakibatkan impulsive buying. Ditengah persaingan yang ketat dan perubahan 

perilaku konsumen dalam berbelanja, Shopee perlu cepat beradaptasi dalam 

memahami motif konsumen memenuhi kebutuhan dan keinginannya, jadi ketika 

satu elemen berubah maka yang lain harus ikut berubah. Maka dari itu Shopee juga 

harus dapat beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan tren/lifestyle 

konsumen denga memilih produk yang selalu mengikuti kebutuhan dan keinginan 

pasar/konsumen. Agar dapat terus meningkatkan kegiatan berbelanja konsumen, 

sehingga semakin tinggi pula gaya hidup berbelanja seseorang serta dapat 

menyebabkan terjadinya pembelian secara impulsive. Dengan adanya ini sejalan 

dengan teori yang telah di kemukakan di atas bahwa Shopping Lifestyle 

berpengaruh terhadap impulsive buying. 
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