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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Dalam dunia bisnis online tentunya bidang TI (Teknologi Informasi) 

sangatlah berperan dan memberikan pengaruh yang begitu pekat didalamnya. 

Di indonesia, misalnya saja dalam hal penjualan produk-produk barang 

ataupun jasa  yang ditawarkan. Kini dengan teknologi yang semakin canggih, 

hanya membuka halaman website, kemudian kita dapat langsung melihat-lihat 

dan memilih barang apa saja yang ingin kita beli dan dalam waktu yang 

singkat barang tersebut sudah dapat kita terima. Begitulah dunia bisnis online 

yang memberikan kemudahan bagi para konsumen maupun pengusaha. 

Melalui jaringan internet perusahaan kecil, menengah atau besar dapat 

menyajikan informasi produk, harga, syarat pembelian, cara pemesanan dan 

pembayaran, serta pengiriman barang kepada pelanggan, calon pembeli, dan 

mitra usaha di seluruh dunia.  Media internet berfungsi sebagai salah satu cara 

menjangkau pelanggan tanpa dibatasi ruang dan waktu, dan menjadi populer 

di dunia bisnis saat ini. Dahulu jika kita ingin membeli suatu produk atau 

barang, kita harus bertemu dengan penjual produk tersebut, antara pembeli 

dan penjual haruslah bertatap muka hingga terjadinya suatu kesepakatan 

antara pihak penjual dan pembeli atau yang sering disebut transaksi.  

Jangkauan antara penjual dan pembeli pun sangat terbatas, namun sekarang 
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seiring kemajuan zaman dan teknologi, khususnya internet, semua 

keterbatasan jarak, waktu, dan biaya dapat teratasi dengan mudah. Salah satu 

jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan bisnis, penjualan dan 

pembelian produk dengan menggunakan electronic commerce (e-commerce) 

untuk memasarkan dan membeli berbagai macam produk atau jasa, baik dalam 

bentuk fisik maupun digital. 

E-Commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan 

menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, 

konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan 

pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik 

(Munawar, 2009:1) 

Google Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi E-commerce Indonesia 

(idea) awal tahun 2014 melakukan studi mencari tahu perilaku pengguna di 

Negara ini. Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari 1.300 

masyarakat Indonesia yang berusia 18 sampai 50 tahun dan berdomisili di 12 

kota besar Indonesia yaitu Jakarta, bandung, semarang, yogyakarta, bali, 

padang, medan, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, dan manado. Hasil studi 

ini menemukan bahwa meskipun ada beberapa masyarakat Indonesia yang 

belum lama ini secara aktif melakukan transaksi online (recent online 

shopper), ada juga yang sudah lama tidak berbelanja online (non-recent online 

shopper) atau bahkan belum pernah sama sekali (non-online shopper). 

Untuk barang yang paling sering di beli, 78% dari mereka secara aktif 

berbelanja online membeli produk-produk fashion, kemudian di ikuti dengan 
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perangkat mobile (46 persen), buku dan majalah (39 persen), dan yang paling 

unik, barang kebutuhan sehari-hari (24 persen). 

Meskipun tak bisa di pungkiri bahwa pulau jawa dan bali adalah kawasan 

padat penduduk, yang dengan sendirinya menjadi tolak ukur demografi untuk 

berbagai metric, ternyata persentasi pengguna internet tertinggi, yang 

dibandingkan total populasi, bukan berada di kawasan ini. Pulau Sulawesi saat 

ini memiliki persentasi penetrasi internet tertinggi di antara pulau-pulau besar 

di Indonesia, dengan angka 39% “Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua sebesar 

35%, sementara pulau jawa dan bali sebesar 35% serta sumatera sebesar 34% 

dan Kalimantan sebesar 28%”, ungkapnya dalam acara diskusi “ Indonesia 

Timur Lebih Butuh Broadband”. 

Fakta-fakta tersebut diberikan untuk mendukung argument bahwa tidak 

Cuma masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. saja yang ingin menikmati internet 

berkecepatan tinggi. Dilihat penggunaan internet di kawasan timur Indonesia 

memang tidak bisa dipungkiri. Makassar adalah kota dengan aktivitas belanja 

online tertinggi di Indonesia. Belum lagi pemanfaatan industri e-commerce 

untuk mempermudah produk di kota-kota di kawasan timur Indonesia 

memperoleh barang-barang yang selama ini sulit distribusinya. 

Salah satu keunggulan persaingan adalah kualitas produk yang dapat 

memenuhi keinginan konsumen. Bila tidak sesusai spesifikasi maka produk 

akan di tolak. Sekalipun produk tersebut masih dalam batas toleransinya yang 

telah di tentukan maka produk tersebut sebaiknya perlu menjadi catatan untuk 

menghindari terjadinya kesalahan yang lebih besar diwaktu yang akan datang. 
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Kondisi pelanggan yang semakin kritis dalam hal kualitas juga memaksa 

perusahaan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu produknya 

agar terhindar dari klaim atau ketidakpuasan pelanggan, sehingga perusahaan 

dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis.  

Kemudahan yang sangat nyata dari pengguna belanja online yang pastinya 

menimbulkan pro dan kontra yang tentunya para pelaku konsumen memiliki 

perspektif yang berbeda-beda tentang sisi positif dan negatif dalam melakukan 

transaksi. di dunia E-Commerce di indinesia, “MAKASSAR – warga 

Makassar berbelanja dengan cara online sangat tinggi. Berdasarkan data dari 

Shopee sebagai salah satu mall online, rata-rata pengunjung perharinya untuk 

warga  Makassar mencapai angka di atas 70 hingga 100 ribu pengunjung.” 

Shopee menjadi salah satu portal besar E-commerce di Indonesia yang 

tentunya menimbulkan banyak persepsi penilaian dari konsumennya 

khususnya kota Makassar yang merupakan salah satu kota besar yang masuk 

dalam studi penelitian dari Google dan Asosiasi E-Commerce Indonesia dalam 

penelitian pengguna berbelanja online di Indonesia, umumnya banyak kendala 

yang timbul dalam dunia E-Commerce. seperti cara pelayanan dan kualitas 

dari produk yang di beli, karena tidak melihat bentuk barang secara nyata 

melainkan melihat dari foto-foto barang yang di tampilkan dri web tersebut 

kemungkinan ada pengaruh terhadap kepuasan dari konsumen belanja online 

itu sendiri. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas produk 
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terhadap kepuasan konsumen dalam berbelanja online di Shopee pada 

mahasiswa  Stie Nobel indonesia Makassar” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah di dalam 

penelitian ini ialah: 

1. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam 

berbelanja online di Shopee pada mahasiswa stie nobel Indonesia  

Makassar ? 

2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam 

berbelanja online di Shopee pada mahasiswa stie nobel Indonesia  

Makassar ? 

3. Apakah kualitas layanan dan kualitas produk berpengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan konsumen dalam berbelanja online di Shopee pada 

mahasiswa stie nobel Indonesia  Makassar ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian dalam tugas akhir adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas layanan terhadap kepuasan 

konsumen dalam berbelanja online di Shopee pada mahasiswa stie nobel 

Indonesia  Makassar ? 
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2. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas produk terhadap kepuasan 

konsumen dalam berbelanja online di Shopee pada mahasiswa stie nobel 

Indonesia  Makassar ? 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari kualitas layanan dan kualitas produk 

secara simultan terhadap kepuasan konsumen dalam berbelanja online di 

Shopee pada mahasiswa stie nobel Indonesia  Makassar ? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dalam melaksanakan penelitian ini 

adalah : 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih 

dalam tentang kualitas layanan dan kualitas produk jika berbelanja online 

di Shopee 

2. Sebagai referensi bagi para calon peneliti yang memili penelitian yang 

sehubungan dengan judul yang sama 

3. Sebagai sebuah saran kepada Shopee  untuk meningkatkan kualitas 

layanan dan kulitas produk kepada konsumennya 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kualitas  

 Kualitas dalam istilah merupakan Mutu, yaitu tingkat baik dan buruknya 

sesuatu. Namun banyak pakar yang mengemukakan persepsinya masing-masing 

terhadap defenisi dan kualitas sebagai berikut: 

a) Menurut Edward deming di kutip dalam Nasution (2004:42), kualitas 

suatu yang dapat di prediksi dari keseragaman dan kebergantungan pada 

biaya rendah dan sesuai dengan pasar 

b) Menurut kotler  (2005:27) mendefiniskan kualitas adalah keseluruhan sifat 

suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya 

untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan. atau tersirat. Melalui 

pengertian dan teori ini dapat diketahui bahwa suatu barang atau jasa akan 

dinilai bermutu apabila dapat memenuhi ekspektasi konsumen akan nilai 

produk yang diberikan kepada konsumen tersebut. Artinya, mutu atau 

kualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan penilaian kepuasan 

konsumen dan dari beberapa pendapat tokoh di atas ada beberapa 

kesamaan point dalam pernyataannya yang dapat di simpulkan kebeberapa 

penjelasan berikut: 

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

2. Kualitas menyangkut produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 
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3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah misalnya sebuah 

kualitas bisa saja berubah tingkatannya ketika berada pada waktu yang 

berbeda  

 

2.1.1 Indikator kualitas  

 Sama halnya dengan para pakar di atas yang menjelaskan presepsinya 

terhadap kualitas, begitupula dengan indikator kualitas David A Garvinn di kutip 

dari Hidayat  (2007: 4) berpendapat delapan dimensi atau kategori kritis dari 

kualitas, yaitu: 

a) Performance (kinerja). Karakteristik kinerja utama produk 

b) Feature (profil). Aspek sekunder dari kinerja, atau kinerja tambahan dari 

suatu produk 

c) Reability (dapat dipercayakan). Kemungkinan produk multifungsi atau 

tidak berfungsi dengan baik, dengan konteks ini produk atau jasa dapat 

dipercaya dalam menjalankan fungsinya. 

d) Conformance (kesesuaian). Kesesuaian atau cocok dengan keinginan atau 

kebutuhan konsumen. 

e) Durability (daya tahan) daya tahan produk atau masa hidup produk, baik 

secara ekonomis maupun teknis. 

f) Serviceability (kepelayanan). Kecepatan, kesopanan, kompetensi, mudah 

di perbaiki. 

g) Aesthetics (keindahan). Keindahan produk dalam desain, rasa, suara atau 

bau dari produk, dan ini bersifat subjektif. 
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h) Perceived quality (kualitas yang di persepsi). Kualutas dalam pandangan 

pelanggan dan konsumen. 

2.1.2 Prinsip-prinsip Kualitas  

 Pemahaman tentang prinsip kualitas ialah sejumlah asumsi yang di yakini 

memiliki kekuatan untuk mewujudkan mutu. Seperti yang dikemukakan para ahli 

tentang prinsip dalam mewujudkan kualitas sebagai berikut: 

Philip Crosby (2005:36) mengemukakan ada 4 prinsip kualitas  

1) Kesesuaian dengan tuntutan  

2) Pencegahan terhadap mutu rendah dengan pengawasan, bukan penilaian 

atau koreksi 

3) Standar performa adalah tidak ada kesalahan, bukan “hal itu hampir 

mendekati” 

4) Pengukuran kualitas  

Kualitas dalam konteks produk ialah. merupakan sebuah mutu, yang di 

dalam segala proses dalam pembentukan sebuah produk memberikan intervensi 

guna terwujudnya kulitas dalam produk, tidak hanya proses pembentukan. produk 

tersebut namun dari persepsi konsumen pun sudah menjadi bukti mutu atau 

kualitas dari sebuah produk. 

Berdasarkan dasar banyak pandangan para ahli tentang kualitas mulai dari 

kualitas, indikator kualitas, prinsip-prinsip kualitas ialah kualitas bukan hanya 

terbentuk dari sebuah mutu dari produk misalkan daya tahan produk ataupun nilai 
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estetika produk melainkan pandangan dari konsumen ketika produk itu jadi pun 

merupakan. nilai dari kualitas produk karena konsumen memiliki sudut pandang 

lain dalam menilai. kualitas produk beda dari standart mutu perusahaan dalam 

mencetak sebuah produk 2 aspek berbeda namun merupakan nilai-nilai dari 

terjadinya kualitas. 

2.2 Layanan 

 Layanan memiliki arti yang luas sesuai konteks yang di tuju namun. pada 

umumnya layanan ialah sifatnya personal kepada konsumen, berbagai konsep 

mengenai. pelayanan banyak di kemukakan oleh para ahli seperti: 

a) Sinambela (2010:3). Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan 

pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak 

dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. 

b) Menurut kotler dalam sampara lukman (2000:8). Pelayanan adalah setiap 

keinginan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk 

secara fisik. 

2.2.1 Kualitas Pelayanan 

 Kualitas pelayanan dalam sinambela (2010:6) secara teoritis tujuan 

pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai 

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : 

a) Transparan  
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Pelayan yang sifatnya terbuka, mudah dan dapat di akses semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di 

mengerti. 

b) Akuntabilitas  

Pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c) Kondisional  

Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 

d) Partisipatif  

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan dan harapan masyarakat. 

e) Kesamaan Hak 

Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun 

khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain. 

f) Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan 

penerima pelayanan.  
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2.2.2 Dimensi Kualitas Pelayanan 

 Kotler (2007:56) menyimpulkan bahwa ada lima dimensi (service Quality) 

yang di pakai untuk mengukur kualitas layanan yaitu : 

a) Tangibles (berwujud)  

Tangibles adalah bukti kongrit kemampuan suatu perusahaan untuk 

menampilkan yang terbaik bagi pelanggan. Baik dari sisi fisik tampilan 

bangun, fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung, hingga penampilan 

karyawan. 

b)  Realibility (keandalan)  

Realibility adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan 

yang sesuai dengan harapan konsumen terkait kecepatan, ketepatan waktu, 

tidak ada kesalhan, sikap simpatik, dan lain sebagainya. 

c) Responsiveness (ketanggapan)  

Responsiveness adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau 

responsif serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah di 

mengerti. 

d) Assurance (keyakinan atau jaminan)  

Assurance adalah jaminan atau kepastian yang diperoleh dari sikap sopan 

santun karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki, 

sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan. 

e) Empaty (empati)  
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Empaty adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi 

kepada pelanggan, hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan 

konsumen secara akurat dan spesifik. 

 Layanan merupakan. dasar yang umumnya lebih kepada jasa yang sifatnya 

untuk kemudahan konsumen dalam konteks yang relative, jika kualitas atau mutu 

di sandingkan dengan pelayanan. maka kualitas layanan merupakan sesuatu yang 

memiliki mutu yang umumnya harus baik karena memiliki standar tertentu dalam 

memenuhi harapan konsumen. 

  Kuailitas layanan memiliki aspek yang intinya untuk meningkatkan mutu 

dari sebuah pelayanan kepada konsumen dengan cara memaksimalkan. segala 

aspek yang berkaitan dengan proses terjadinya kualitas layanan kepada konsumen.  

2.3 Produk  

 Pemahaman tentang produk (product) menurut kotler dan Amstrong 

(2001:346) produk (product) ialah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar 

untuk mendapatkan perhatian, di beli, di gunakan, dan dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan. 

2.3.1 Definisi Kualitas Produk 

 Beberapa persepsi dari para ahli tentang definisi kualitas produk yaitu: 

a) Menurut Kotler dan Amstrong (2008:62) kualitas adalah karakteristik dari 

produk dalam kemampuan untuk memenuhu kebutuhan-kebutuhan yang 

telah ditentukan dan bersifat laten. 
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b) Sedangkan menurut Tjiptono (2008:136), kualitas merupakan perpaduan 

antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat 

memenuhi prasyarat kebutuhan pelanggan atau menilai sampai seberapa 

jauh sifat dan karakteristik itu memenuhi kebutuhannya. 

2.3.2 Dimensi Kualitas Produk  

  Adapun beberapa dimensi atau indikator yang dikemukakan para 

ahli tentang kualitas produk yaitu: 

 Menurut Tjiptono (2008:98), kualitas mencerminkan semua dimensi 

penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefits) bagi pelanggan. 

Kualitas suatu produk baik berupa barang atau jasa ditentukan melalui 

dimensi-dimensinya. Dimensi kulaitas produk adalah: 

a) Performance (kinerja), berhubungan dengan karakteristik operasi dasar 

dari sebuah produk. 

b) Durability (daya tahan), yang berarti berapa lama atau umur produk yang 

bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus di ganti. Semakin 

besar frekuensi pemakaian konsumen terhadap produk maka semakin 

besar pula daya produk. 

c) Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), yaitu 

sejauh mana karakteristik operasi dasar dari sebuah produk memenuhi 

spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat pada 

produk. 
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d) Features (fitur), adalah karakteristik produk yang di rancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen 

terhadap produk. 

e) Reliability (reabilitas), adalah probabilitas bahwa produk akan bekerja 

dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin 

kecil kemungkinan terjadinya kerusakan maka produk tersebut dapat 

diandalkan. 

f) Aesthetics (estetika), berhubungan dengan bagaimana penampilan produk. 

g) Perceived quality (kesan kualitas), sering di bilan hasil dari penggunaan 

pengukuran  yang dilakukan secara tidak langsung karena terdapat 

kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi 

atas produk yang bersangkutan. 

h) Serviceability, meliputi kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, serta 

kompetensi dan keramahtamahan staf layanan. 

Berdasarkan persepsi ahli di atas tentang dimensi dari kualitas produk dapat 

disimpulkan bahwa suatu dimensi kualitas merupakan syarat agar suatu nilai dari 

produk memungkinkan untuk bisa memuaskan konsumen sesuai harapan. 

Kualitas produk memiliki standar masing-masing di tiap perusahaan dalam 

mencapai mutu dari produknya untuk memenuhi keinginan konsumen dan 

memberikan pembeda dari produknya agar menjadi ciri dan nilai yang berbeda 

dari pandangan konsumen terhadap produknya. 
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2.4 Kepuasan Konsumen 

 Bebrapa kutipan dari para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang 

kepuasan konsumen ialah : 

a) Umar (2005:65). Seorang pelanggan, jika merasa puasa dengan nilai yang 

diberikan oleh produk atu jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi 

pelanggan dalam waktu yang lama. 

b) Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2007:177). Perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. 

c) Tse da Wilson di kutip dalan nasution (2004: 104) kepuasan atau 

ketidakpuasan konsumen adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian 

atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja 

actual produk yang dirasakan setelah pemakaian. 

d) Oliver di kutip dalam peter dan Olson (1996:157), menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan adalah rangkuman kondisi pkologis yang dihasilakn 

ketika emosi yang mengelilingi harapan tidak cocok dan dilipatgandakan 

oleh perasaan-perasaan yang terbentuk mengenasi pengalaman 

pengkonsumsian. 

e) Westbrook & Reilly dalam Tjiptono (2005: 11), mengemukakan bahwa 

kepuasan konsumen merupakan respon emosional terhadap pengalaman 

yang berkaitan dengan produk atau jasa yang dibeli. 
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2.4.1 Indikator Kepuasan Konsumen 

  Adapun indikator menurut Irawan (2004:27), yang menunjukkan 

kepuasan konsumen yang di golongkan menjadi 5 elemen yaitu: 

a) Kualitas Produk 

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan 

bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas 

b) Kualitas Pelayanan  

Terutama untuk industry jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka 

mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang 

diharapkan. 

c) Emosional 

Konsuman akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang 

lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek 

tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang kebih tinggi. 

Kepuasan yang diperoleh bukan Karena kualitas dari produk tetapi nilai 

sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. 

d) Harga  

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga 

yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada 

konsumennya. 

e) Biaya  
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Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu 

membuang waktu untuk mendapatkan produk atau jasa cenderung puas 

terhadap produk atau jasa itu. 

2.4.2 Metode Pengukur Kepuasan Konsumen 

 Menurut dari ahli kotler yang dikutip di buku total quality management 

metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, 

diantaranya, Tjiptono (2003:104) 

a) System keluhan dan saran  

Organisasi yang berpusat pelanggan (costumer centered) memberikan 

kesempatan yang luas kepada para pelanggan untuk menyampaikan saran 

dan keluhan. Informasi-informasi ini dapat memberikan ide-ide cemerlang 

bagi perusahaan dan memungkinkannya untuk bereaksi secara tanggap dan 

cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. 

b) Ghost Shopping  

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenasi kepuasan 

pelanggan adalah dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan 

atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian melaporkan temu-

temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk-produk tersebut 

selain itu para ghost shopper juga dapat mengamati cara mengamati setiap 

keluhan. 

c) Lost Customer Anakysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa 



20 
 

  
 

bebrapa hal itu terjadi. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, tetapi 

pemantauan customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan dalam 

memuaskan pelanggannya. 

d) Survey Kepuasan Pelanggan 

Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan 

penelitian survey, baik melalui pos, telepin, maupun wawancara langsung. 

 Perusahaan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari 

pelanggan dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh 

perhatian terhadap para pelanggannya. 

 Kepuasan konsumen jika di lihat dari sudut pandang awam sebuah 

ungkapan yang berhubungan dengan feedback dari produk atau jasa ke konsumen 

itu sendiri, yang memiliki inti segala upaya dari mutu dan layanan sebuah produk 

atau jasa terhadap harapan dari konsumen itu sendiri. 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan uraian mengenai penelitian atau kajian 

terhadap hasil penelitian sebelumnya dan kajian teori yang relevan dengan judul 

yang diambil oleh peneliti. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan 

peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memprtkaya teori 

yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama seperti judul yang 

peneliti lakukan. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai 

referensi dalam memperkaya bahan kajian pada peneliti. 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Hasil 

1. Maria Agatha 

Christie putri 

(2019) 

Pengaruh kualitas 

informasi, kualitas sistem, 

kualitas layanan terhadap 

niat beli ulang melalui 

kepuasan konsumen 

shopee di surabaya 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas 

informasi, kualitas sistem, 

kualitas layanan memiliki 

pengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. 

Kemudian kepuasan 

konsumen juga memiliki 

pengaruh yang positif 

terhadap niat beli uang. 

 

2. Widya 

swastika 

(2018) 

Analisis kualitas layanan 

dengan menggunakan E-

sevice Quality untuk 

mengetahui kepuasan 

pelanggan belanja online 

shopee (studi kasus: 

pelanggan shopee di kota 

bandung 2017) 

Tujuan penelitian ini untuk 

melihat kepuasan masyarakat 

terhadap aplikasi shopee, 

melalui metode e-service 

quality. Penelitian ini 

menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. Analisi 

yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah matriks 
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importance performance 

analysis (IPA) matriks ini 

digunakan untuk atribut yang 

menjadi prioritas yaitu pada 

kuadran A yang terdiri,dari 

11 atribut, kuadran C terdiri 

dari 2 atribut dan kuadran D 

terdiri dari 2 atribut. 

 

3. Nim Yati 

(2019) 

Pengaruh kualitas layanan 

terhadap kepuasan 

pelanggan e-commerce 

shopee Indonesia di 

universitas 

muhammadiyah 

Palembang  

Tujuan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh 

kualitas pelayanan (tangibles, 

reability, responsiveness, 

assurance, dan empathy) 

terhadap kepuasan pelanggan 

e-commerce shopee di 

universitas muhammadiyah 

pelembang. Penelitian ini 

termasuk penelitian asosiatif 

untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel atau lebih 

dimana variabel itu saling 

berkaitan.  
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2.6 Kerangka Pikir  

 Adapun alur pikiran yang menjadi kerangka konseptual dari teori dan 

referensi yang penulis gunakan, dapat di lihat dalam gambar berikut ini: 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

       

 

 

 

Kualitas pelayan dan kualitas produk merupakan salah satu hal utama yang jadi 

penilaian konsumen yang secara tidak langsung menjadi indikator penting guna 

tercapainya ekspektasi 

Shopee  

E-Commerce 

Kualitas Layanan 

(X1) 

Kualitas Produk (X2)  

Kepuasan konsumen 

(Y) 

Saran dan 

kesimpulan 
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konsumen tentunya dapat mewujudkan kepuasan konsumen dalam konteks 

berbelanja online di Shopee 

2.7 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah 

penelitian yang kebenarannya masih perlu di uji secara empiris, atas dasar 

permasalahan yang diteliti, maka penulis menarik hipotesis, yaitu: 

a) Di duga bahwa  kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen dalam berbelanja online di Shopee (di kampus stie nobel 

Makassar)   

b) Di duga bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

dalam berbelanja online di Shopee (di kampus stie nobel Makassar)   

c) Di duga bahwa  kualitas layanan dan kualitas produk berpengaruh secara 

simultan terhadap kepuasan konsumen dalam berbelanja online di Shopee 

(di kampus stie nobel Makassar)   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian di STIE 

Nobel Indonesia yang terletak di jalan Sultan Alauddin nomor 212, 

Mangasa, Kota Makassar, Sulawesi selatan. Adapun waktu penelitian ini 

dilaksanakan selama dua (2) bulan lamanya. 

Sedangkan waktu. penelitian untuk mengadakan pengumpulan data 

di perkirakan dalam waktu 2 bulan. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian iniadalah kuesioner. 

Dalam skal pengukuran kuesioner, peneliti menggunakan skala likert. 

Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Jawaban yang diberikan dalam skala likert menurut sugiyono 

(2015:94), sebagai berikut: 

a. Sangat setuju diberi skor  = 5 

b. Setuju     = 4 

c. Netral     = 3 

d. Tidak setuju    = 2 

e. Sangat tidak setuju   = 1 
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3.2.1 Jenis Data 

Jenis pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, 

berdasarkan data hasil pengataman terhadap parameter pengujian 

dengan melakukan tiga kali ulangan. Menurut (Sugiyono:2015) 

metode penelitian kuantitatif mencakup eksperimen dan survei. 

Penelitian survey merupakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan pertanyaan struktur yang sama pada setiap orang, 

kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti mencatat, diolah 

dan dianalisis. 

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, 

lembaya, masyarakat dan yang lainnya dan berdasarkan fakta-fakta 

yang ada (Sugiyono 2005-21). 

3.2.2 Sumber Data 

 Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui 

kuesioner, kelompok focus, dan panel atau juga data hasil 

wawancara peneliti dengan narasumber (Sujarweni 2014).  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden 

melalui kuesioner. 
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b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh tidka langsung, 

Sugiyono (2010:116). Data sekunder dalam penelitian ini ialah 

di dapat dari informasi-informasi media internet berdasarkan 

sumber data dari Shopee mengenai minat mahasiswa stie nobel 

dalam berbelanja online. 

3.3 Populasi dan Sampel 

a) Populasi  

Di kutip dari ahli Sugiyono (2013:115) yaitu “populasi adalah 

seluruh data yang menjadi menjadi perhatian kita dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan “ populasi dalam 

penelitian ini ialah setiap orang yang menjadi konsumen di Shopee 

khususnya di kampus Stie Nobel Makassar. 

b) Sampel  

Sampel adalah sumber dari populasi, terdiri dari representative 

populasi (mewakili populasi), hal ini dilakukan karena tidak 

mungkin penulis meneliti seluruh jumlah populasi oleh karena itu 

kita membentuk sampel, dan sampel yang di pilih harus pernah 

menggunakan jasa shopee. 
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Tabel 3. 1 Daftar Mahasiswa STIE Nobel Indonesia Makassar 

Tahun Angkatan Jurusan Manajemen Jurusan Akuntansi 

2017 113 37 

2018 120 32 

2019 108 27 

2020 72 13 

Jumlah  413 109 

 

Peneliti mengambil jumlah sampel konsumen dengan menggunakan 

Rumus Slovin (Sugiyono,2013:201), sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

  Dimana : 

n  : Jumlah sampel 

N  : Jumlah Populasi 

e  : presentasi tingkat kesalahan yang ditoleransi 10% 

 Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh perhitungan sebagai 

berikut: 

𝑛 =
522

1 + 522 (0,1)2
 

𝑛 =
522

1 + 522 × (0,01)
 

𝑛 =
522

6,22
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n = 83,92 

n = 84 0rang 

 83,92 dibulatkan menjadi 84 orang 

 Sedangkan untuk pengambilan sampel menggunakan teknik proporsional 

random sampling. Proporsional digunakan untuk menentukan besarnya sampel 

pada tiap-tiap angkatan. Sedangkan random adalah pengambilan sampel dengan 

cara mengacak jumlah sampel yang ada yaitu dengan cara di undi. 

3.4 Metode Analisis   

Analisis data merupakan bagian yang penting dari periode metode ilmiah. 

Karena dengan analisis, data tersebut dapat di beri arti dan makna yang gunanya 

dalam memecahkan masalah dalam penelitian, secara umum data yang diperoleh 

akan di analisa dengan menggunakan : 

3.4.1 Analisis Regresi Berganda  

 Untuk menguji pengaruh beberap variabel bebas dengan variabel terikat 

adalah : 

  

Dimana : 

  Y = Variabel dependen (kepuasan konsumen ) 

  X1 = Kualitas layanan 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 
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  X2 = Kualitas produk  

  a = Konstanta 

  b1-b2 = Koefisien regresif 

  e = Standart error 

3.4.2 Pengujian Hipotesis  

A. Uji statistic (uji secara simultan) 

Dalam pengujian ini dilakukan untuk menguji secara simultan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Wirawan, 2002:238). 

Apabila f hitung lebih besar daripada f table (0,05), maka hubungan antara 

variabel independen dan dependen adalah signifikan. Langkah-langkah uji 

simulyan yaitu: 

a) Menentukan hipotesis 

HO : βi ≤ 0 ( berarti secara serempak (simultan) kualitas 

layanan dan kualitas produk tidak ada pengaruh terhadap 

kepuasan konsumen dalam berbelanja online di Lazada.com di 

kota Makassar) 

H1 : βi > 0 ( berarti secara serempak (simultan) kualitas 

layanan dan kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen dalam berbelanja online di Lazada.com di kota 

Makassar) 
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b) Menentukan tingkat keyakinan sebesar 95% dan sebesar 5% 

(df) degree of freedom = (n-k) dan uji dua sisi untuk 

menentukan table  

c) Menentukan besar f hitung yang diperoleh dari hasil regresi 

dengan bantuan program SPSS 

d) Membandingkan f hitung dengan f table 

e) Membandingkan besarnya f hitung dengan f table dimana 

kriteria pengujinya adalah sebagai berikut: 

Apabila tingkat signifikan f ≤ α = 0,05 maka HO di tolak 

Apabila tingkat signifikan f > α = 0.05 maka HO di terima 

 B. Uji Statistik (uji secara parsial ) 

Dalam pengujian ini dilakukan untuk menguji secara parsial antara 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Wirawan, 

2002:238 ) apabila t hitung lebih besar daripada t table (0,05), maka 

hubungan antara variabel independen dan dependen adalah signifikan. 

Langkah-langkah uji parsial yaitu: 

a) Menentukan hipotesis  

HO : βi ≤ 0 ( berarti secara parsial kualitas layanan dan kualitas 

produk tidak ada pengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam 

berbelanja online di Lazada.com di kota Makassar) 
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HI : βi > 0 (berarti secara parsial  kualitas layanan dan kualitas 

produk berpengaruh terhadap kepuasan terhadap kepuasan 

konsumen dalam berbelanja online di lazada.com 

Kepuasan konsumen dalam berbelanja online di Lazada.com di  

kota Makassar) 

b) Menetukan tingkat keyakinan sebesar 95% dan α sebesar 5% 

(df) degree of freedom = (n-k) dan uji dua sisi untuk 

menentukan table  

c) Menentukan besar t hitung yang diperoleh dari hasil regresi 

dengan bantuan program SPSS 

d) Membandingkan t hitung dengan tabel 

e) Membandingkan besarnya t hitung dengan t tabel dimana 

kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 

Apabila tingkat signifikan t ≤ α = 0,05 maka HO di tolak  

Apabila tingkat signifikan t > α = 0,05 maka HO diterima  

3.5 Defenisi Operasional 

Agar penelitan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang 

diharapkan, maka perlu dipahami sebagai unsur-unsur yang 

menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam 

opersional variabel penelitian, secara rinci operasionalisasi variabel 

penelitian adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. 2 Definisi Operasional 

No  Variabel  Pengertian/Defenisi Indikator 

1 Kualitas 

Layanan 

(X1) 

 

 

 

 

 

 

  

Kualitas layanan 

merupakan unsur yang 

sifatnya lebih kepada 

tata cara dalam 

memperlakukan 

konsumen dengan baik 

memenuhi ekspektasi 

konsumen, dalam 

konteks jasa media 

online bisa dalam bentuk 

tampilan web yang 

indah, kemudahan akses, 

jaminan barang sampai 

kepada pembeli.  

a.  Berwujud 

(Tangibles)  

b. Keandalan 

(Reability) 

c. Ketanggapan 

(Responsiveness) 

d. Keyakinan 

(Assurance) 

e. Empati (Empaty) 

Kotler (2007:56) 

2 Kualitas 

Produk 

(X2) 

Kualitas produk ialah 

suatu keunggulan yang 

dimiliki oleh tiap produk 

dan mempunyai 

penilaian yang berbeda-

beda dari setiap 

konsumen karena 

berdasar kepada harapan 

yang sifatnya relative, 

namun jika dalam 

konteks produk yang di 

dapat dari media online 

secara awam keinginan 

konsumen ialah sesuai 

a. Kinerja 

(performance) 

b. Daya tahan 

(durability) 

c. Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi 

(conformance 

to 

soesification) 

d. Fitur 

(features) 

e. Reabilitas 

(reability) 
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dengan spesifikasi 

barang yang ada di web 

dan barang sampai 

dalam keadaan yang 

baik.  

Trijiptono 

(2008:98) 

3 Kepuasan 

Konsumen 

(Y) 

Kepuasan konsumen 

yaitu seorang pelanggan, 

jika merasa puas dengan 

nilai yang diberikan oleh 

produk dan jasa sangat 

besar kemungkinannya 

menjadi pelanggan 

dalam waktu yang lama 

 

a. Kualitas  

b. Emosional  

c. Harga   

Irawan 

(2004:27) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum STIE Nobel Indonesia 

STIE Nobel Indonesia diawali dengan didirikannya yayasan pendidikan Nobel 

Indonesia pada tahun 1997 di kota Makassar oleh dua tokoh yang peduli terhadap 

pendidikan, yaitu Dts. HB. Amiruddin Maula, SH., M.SI., MH dan Drs. H. Sjarlis, 

M.E.C. akuntan. Pada awal berdiri yayasan tersebut, telah didirikan sebuah 

lembaga didalamnya yang bergerak dalam bidang pengembangan manajemen, 

yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan manajemen (LPPM) Nobel Indonesia 

Makassar. Aktivitas lembaga tersebut, lebih banyak melakukan pelatihan-

pelatihan dibidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya pemerintahan 

dan hubungannya terhadap keuangan daerah. Selain itu, jua membuka program 

pendidikan setara diploma satu dalam bidang pariwisata dan juga perhotelan serta 

ekspor-ekspor. 

Pada tahun 1998, kedua tokoh tersebut apakah untuk mendirikan perguruan 

tinggi bisnis. Berdasarkan keinginan tersebut, maka pada tahun 1999 berdasarkan 

surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 

Nomor:28/D/0/1999, tanggal 23 Februari 1999 resmilah lahirnya STIE Nobel 

Indonesia Makassar, dengan membina dua jurusan/program studi yaitu 

Manajemen (S1) dan jurusan Akuntansi (S1). 
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Demi memperkuat jaminan legalitas hukumnya serta untuk mendapatkan 

kepercayaan dari masyarakat umum, STIE Nobel Indonesia Makassar telah 

memiliki izin untuk 2 jurusan yaitu jurusan Manajemen dengan izin 

nomor:4417/D/T/2004 tertanggal 8 November 2004 jurusan Akuntansi dengan 

izin nomor:12504/D/T/K-IX/2012 tertanggal 9 juli 2012. Pada tahun 2006 kedua 

program studi tersebut telah mendapatkan status akreditasi B dari badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2008 YPNI 

diakuisisi oleh Yayasan Nobel Makassar dibawah pimpinan Ir. H Mubyl 

Handaling. 

Kini STIE Nobel Indonesia telah menghasilkan ribuan alumni yang mampu 

untuk berkompetensi dengan alumni dari perguruan tinggi lainnya. 

Visi STIE Nobel Indonesia  

Menjadi sebuah perguruan tinggi bisnis yang unggul dalam menghasilkan 

sumber daya manusia yang berjiwa entrepreneurship, berbasis teknologi 

informasi dan berwawasan global. 

Misi STIE Nobel Indonesia  

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

untuk penembangan ilmu manajemen dan akuntansi yang dapat 

memenuhu kebutuhan masyarakat, khususnya dunia usaha dalam 

lingkungan yang dinamis. 
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2. Membangun tata kelola organisasi yang sehat, produktif, profesional serta 

berintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan institusi secrara efektif 

dan efisien. 

3. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan 

(stakeholder) yang terkait untuk mengembangkan institusi dan 

peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdi 

kepada masyarakat. 

4.1.1 Tujuan STIE Nobel Indonesia  

1. Menghasilkan lulusan yang menghasilkan kompetensi dalam bidang 

manajemen dan akuntansi. Berjiwa entrepreneurship dan berwawasan 

global serta berkarakter terpuji untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 

khususnya dunia usaha dalam lingkungan yang dinamis. 

2. Menghasilkan riset yang dapat membantu pengembangan ilmu 

pengetahuan manajemen dan akuntansi pengembangan dunia usaha dan 

kewirausahaan. 

3. Memberikan pelayanan terbaik bagi civitas akademik dan stakeholder. 

4. Memili kemampuan dalam memberikan kontribusi bagi terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat, khususnya dunia usaha dan kewirausahaan 

melalui kegiatan penabsian pada masyarakat. 
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PEMBINA YAYASAN 

NOBEL INDONESIA 

PENGAWAS YAYASAN 

NOBEL INDONESIA 

PENGURUS YAYASAN 

NOBEL INDONESIA 

KETUA STIE 

NOBEL INDONESIA 

WAKIL KETUA I WAKIL KETUA II WAKIL KETUA III 

DEWAN 

PENYANTUN 

SENAT 

UPMI 

PENELITIAN DAN 

PENGABDIAN 

KEPADA 

MASYARAKAT 

BAGIAN 

ADMINISTRASI 

AKADEMIK DAN 

KEMAHASISWAAN 

PROGRAM 

STUDI 

BAGIAN 

ADMINISTRASI 

UMUM 

UNIT 

PELAKSANA 

TEKNIS 

KEMAHASISWAAN 

ADMINISTRASI 

AKADEMIK 

LAB MULTI 

MEDIA ADMINISTRASI 

UMUM 

KETUA PS 

AKUNTANSI 

KETUA PS 

MANAJEMEN 

KELOMPOK 

DOSEN 

KEUANGAN 

PERSONALIA 

LAB 

AKUNTANSI 

PERPUSTAKAA

N 

Tabel 4. 1 Struktur Organisasi STIE Nobel Indonesia 
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4.1.2 Job Description 

 Job description dikemukakan sebagai berikut: 

1. Ketua STIE Nobel Indoneia Makassar 

Tugas dan tanggung jawab yaitu memimpi, mengembangkan dan 

memajukan institusi, dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, 

tenaga administrasi, serta hubungannya dengan lingkungan secara 

berkeseimbangan dengan berpedoman kepada undang-undang dan 

peraturan-peraturan pelaksanaan tentang pendidikan tinggi dan swasta 

serta membina hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintas, 

swasta dan perguruab tinggi, baik negeri, swasta dan luar negeri. 

2. Wakil Ketua 1 (Bidang Akademik) 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu ketua dalam memimpin 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. 

3. Wakil Ketua II (Bidang Adm. Umum dan Keuangan) 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu ketua dalam memimpin 

pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan rumah tangga, 

keamanan pengembangan karir alumni dan kerjasama dengan pihak luar. 

4. Wakil Ketua III (Bidang Kemahasiswaan) 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu ketua dalam pelaksanaan 

kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa. 
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Dan membantu ketua dalam mengembangkan kemitraan dan kerjasama 

dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri. 

5. Jurusan (Program Studi) 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu wakil ketua bidang akademik 

dalam merencanakan, menyelenggarakan dan mengontrol pelaksanaan 

pendidikan dan pelajaran di lingkungan jurusan. 

6. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu wakil ketua bidang akademik 

dalam memberikan pelayanan administrasi bidang akademik 

kemahasiswaan. 

7. Kepala Pusat Penjaminan Mutu Internal 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu ketua dalam melakukan 

fungsi-fungsi penjamin mutu, monitoring dan evaluasi untuk 

pengembangan institusi untuk menjamin terciptanya mutu sesuai standar 

Badan Akreditasi Nasional (BAN). 

8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu ketua dalam melaksanakan, 

mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh 

civitas akademik serta pengendalian administrasi yang diperlukan. 

9. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) 

Tugas dan tanggung jawab membantu wakil ketua II didalam 

penyelenggaraan administrasi umum dan perlengkapan personali dan 
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keuangan sesuai dengan kebijakan dan sistem serta prosedur yang sudah di 

tetapkan. 

10. Kepala Administrasi Umum dan Personalia 

Tugas dan tanggung jawab yaitu membantu kepala BAUK dalam 

melaksanakan dan mengkoordinasikan setiap aktivitas atau kegiatan tata 

usaha dan rumah tangga. 

11. Koordinatot Laboratorium  

Tugas dab tanggung jawab yaitu membantu ketua bidang akademik dalam 

merancang, melaksanakan dan mengkoordinasikan setiap aktivitas atau 

kegiatan di laboraatorium. 

4.2  Gambaran Umum Shopee 

Profil Perusahaan  

Shopee didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li dan merupakan 

bagian dari SEA GROUP. Shopee perttama kali di luncurkan di Singapura 

pada tahun 2015 sebagai pasar mobile-sentris sosial pertama dimana pengguna 

dapat menejelajahi, berbelanja dan menjual kapan saja. Terintegrasi dengan 

dukungan logistik dan pembayaran yang bertujuan untuk membuat belanja 

online mudah dan aman bagi penjual dan pembeli. Setelah itu Shopee yang 

berpusat di Singapura, melakukan ekspansi ke negara ASEAN lain untuk 

membuka Shopee Indonesia, Shopee Malaysia, Shopee Thailand, Shopee 

Taiwan, Shopee Vietnam, Shopee Filipina, dan pada tahun 2019 Shopee sudah 

aktif di negara Brasil, ini menjadikan Shopee pertama di luar Asia. Karena 

elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdaganagn elektronik global, 
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Shopee menjadi salah satu dari “5 startup e-commerce yang paling disruptif” 

yang diterbitkan oleh Tech In Asia. 

Shopee pertama kali dimulai sebagai pasar pelanggan untuk pelanggan 

C2C (Customer to Customer) tetapi telah berbalik ke model hibrid C2C dan bisnis 

untuk pelanggan (B2C) semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan 

Platform toko daring untuk distribusi brand ternama. Shopee bermitra dengan 

lebih dari 70 penyedia layanan kurir di seluruh pasarnya untuk menyediakan 

dukungan logistik bagi penggunanya. Shopee berkaloborasi dengan berbagai jasa 

logistik lokal, serta penyedia jasa transportasi daring. 

Berkat peranananya dalam mengembangkan bisnis online di Indonesia , 

Shopee berhasil meraih penghargaan di ajang “Bright Awards Indonesia 2017” 

untuk kategori iklan paling berkesan (The Brightest Ad) mengungguli 6 

nominator lainnya. Terpilihnya Shopee merupakan hasil pengakuan dari 

pengumutan suara masyarakat Indonesia atas suksesnya iklan Shopee yang 

bertajuk “Parodi Jokowi”. Iklan ini mengusung tema kedekatan lokal Presiden 

Joko Widodo, yang sering memberikan sepeda untuk masyarakat Indonesia. 

Shopee berlokasi di Wisma 77 Tower 2 lantai 11, jalan Letjen. S. Parman 

Kav. 77 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat dan merupakan salah satu perusahaan jual 

beli berbasis digital terbesar di Indonesia. Sejak resmi diluncurkan, Shopee 

berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan 

yang sangat pesat dikarenakan shopee menawarkan berbagai macam kebutuhan 

pria dan wanita yang menyesuaikan gaya hidup masyarakat Indonesia dan Shopee 

memberikan layanan baik kepada penjual dan pelanggan. 
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Visi Shopee: 

“Menjadi mobile marketplace nomro 1 di Indonesia” 

Misi Shopee  

Mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. 

Gambar 4. 1 Logo Shopee 

 

Sumber: http://shopee.co.id/shopeeid 

Logo shopee merupakan gabungan dari tiga unsur, yakni gambar, 

huruf, dan warna. Untuk pemilihan gambar, shopee menggunakan gambar 

berbentuk tasbelanja. Di bagian depan tas belanja tersebut bertulisan “S”, 

dengan pemilihan logo dominan berwarna jingga. 

4.3 Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa/mahasiswi jurusan 

manajemen dan akuntansi yang sedang aktif yaitu angakatn 2017, 2018, 2019, 

dan  2020 di STIE Nobel Indonesia Makassar yang berjumlah 84 responden. 

Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka 

disajikan tabel mengenai responden berikut ini: 

http://shopee.co.id/shopeeid
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1. Jenis Kelamin  

 

Tabel 4. 1 Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-Laki 32  38,1% 

Perempuan 52  61,9% 

Total 84  100% 

Sumber: Data primer diolah tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin 

untuk perempuan mendominasi yaitu 52 responden, dibandingkan dengan 

jumlah respon laki-laki yang hanya berjumlah 32 responden dari total 84 

responden. 

2. Jurusan  

Tabel 4. 2 Jurusan Responden 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa jurusan untuk 

manajemen mendominasi yaitu sebanyak 64 responden atau 76,2%, 

dibandingkan dengan jumlah responden untuk jurusan akuntansi yang hanya 

berjumlah 20 responden atau 23,8%. 

Jurusan Jumlah Persentase 

Manajemen 64 76,2%  

Akuntansi 20  23,8% 

Total 84 100%  
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3. Angkatan  

Tabel 4. 3 Angkatan Responden 

Angkatan Jumlah Persentase 

2017 44 52,4%  

2018 20 23,8%  

2019 13  15,5% 

2020 7  8,3% 

Total 84  100% 

Sumber: Data primer diolah tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa pada angkata 2017 

terdapat sebanyak 44 orang responden dengn persentase 52,4%,  pada angkatan 

2018 terdapat sebantak 20 orang responden dengan persentase 23,8% , sedangkan 

pada pada angkatan 2019 terdapat 13 responden dengan persentase 15,5%, dan 

angkatan 2020 terdapat 7 responden dengan presentase 8,3%. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden yang paling banyak terdapat pada angkatan 2017 

sedangkan responden yang paling sedikit terdapat pada angkatan 2020. 

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian  

Analisis hasil deskriptif digunakan sebagai peringkasan data untuk 

mengetahui  jawaban dari responden terhadap masing-masing pertanyaan yang 

berada dalam instrumen penelitian. Adapun tanggapan responden dari masing-

masing variabel adalah sebagai berikut: 
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1. Deskripsi kualitas layanan (X1) 

Tabel 4. 4 Tanggapan responden mengenai kualitas layanan 

NO. Pernyataan 

Jawaban Responden 

STS TS N S SS 

N % N % N % N % N % 

1 
Web shopee mudah 

untuk di akses 
- -  2  2,4%   4 4,8%  16  19,0%  62  73,8%  

2 

Tampilan web 

lengkap dengan 

berbagai kategori 

produk  

- - 1  1,2%  5 6,0% 26 31,0% 52 61,9% 

3 
 Gambar produk 

sangan jelas dan 

detail 

 2 2,4% 2  2,4% 4 4,8% 32 38,1% 44 52,4% 

4 
 Proses belanja di 

shopee itu mudah 
-  - 2 2,4% 4 4,8% 19 22,6% 59 70,2% 

5 
Proses pencarian 

produk di shopee 

Cepat 

-  - 2 2,4% 12 14,3% 17 20,2% 53 63,1% 

6 

 shopee selalu 

memberi event yang 

menguntungkan 

konsumen 

-  - 3 3,6% 9 10,7% 27 32,1% 45 53,6% 

7 

 Customer care 

shopee merespon 

cepat pertanyaan atau 

keluhan anda 

-  - 4 4,8% 18 21,4% 28 33,3% 34 40,5% 

8 
 Dalam berbelanja 

online respon web 

cepat dan mudah 

 - - 4 4,8% 11 13,1% 24 28,6% 45 53,6% 

9 

 shopee selalu 

menanggapi keluhan 

dengan tepat dan to 

the point 

 1 1,2% 1 1,2% 15 17,9% 30 35,7% 37 44,0% 

10 

 shopee menjual 

peroduk dari 

produsen yang 

terpercaya 

2  2,4% 3  3,6% 12 14,3% 32 38,1% 35 41,7% 

11 
 shopee memberi 

jaminan transaksi 
-  - 1 1,2% 6 7,1% 28 33,3% 49 58,3% 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden setuju 

terhadap pernyataan yang diajukan sebagaimana pada kuesioner dengan 

persentase total/ rata-rata keselurahan sebesar 420,2%. Sementara itu, pilihan 

kedua yang banyak dijawab oleh responden dengan presentase yang tidak jauh 

berbeda ialah jawaban netral (N) sebesar 175,0%. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa responden merespon baik baik terhadap Kualitas layanan yang 

diterapkan oleh shopee. 

2. Deskriptif  Variabel Kualitas Produk (X2) 

 

yang aman kepada 

konsumen 

12 

 shopee memiliki help 

center untuk 

konsumen bila ada 

kendala dalam proses 

transaksi 

 - - 2 2,4% 11 13,1% 24 28,6% 47 56,0% 

13 

 Shopee  mengadakan 

roadshow di kota-kota 

besar guna 

menampung 

keinginan konsumen 

dengan akurat 

 3 3,6% 4 4,8% 13 15,5% 24 28,6% 40 47,6% 

14 

 shopee menyediakan 

admin di media sosial 

lain untuk kemudahan 

konsumen dalam 

menyampaikan 

keluhan 

 2 2,4% 4 4,8% 12 14,3% 20 23,8% 46 54,8% 

15 
 Shopee  sering 

mengadakan acara 

charity 

 2 2,4% 3 3,6% 14 16,7% 22 26,2% 43 51,2% 

Total/Rata-Rata 12 14,4% 30 43,2% 141 174,0% 353 420,2% 629 748,9% 
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Tabel 4. 5 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Produk 

NO. Pernyataan  

Jawaban Responden 

STS TS N S SS 

N % N % N % N % N % 

1 
 Dapat  memberikan 

kenyamanan berbelanja 

di shopee 

 - - 2 2,40% 5 6,00% 38 45,20% 39 4,60% 

2 
 Kecepatan  respon ketika 

memilih produk yang 

ingin dibeli 

1 1,20% - - 3 3,60% 26 31,00% 54 64,30% 

3 
 Jaminan bertransaksi 

dalam berbelanja di 

shopee  

1 1,20% 2 2,40% 11 13,10% 27 32,10% 43 51,20% 

4 
 Produk yang dikirim 

tidak dalam keadaan 

rusak/cacad 

-  - 2 2,40% 14 16,70% 31 36,90% 37 44,00% 

5 
 Kemasan pengiriman 

memenuhi standar 

keamanan produk 

 - - 1 1,20% 8 9,50% 30 35,70% 45 53,60% 

6 
 Produk sesuai spesifikasi 

yang ada di shopee 
-  - 2 2,40% 10 11,90% 31 36,90% 41 48,80% 

7 

Berbagai fitur yang 

memudahkan konsumen 

memilih produk di 

shopee 

 - - 1 1,20% 5 6,00% 24 28,60% 54 64,30% 

8 
 Seringnya diadakan 

event di shopee 
 1 1,20% 2 2,40% 10 11,90% 24 28,60% 47 56,00% 

9 
 Ketanggapan customer 

care sangat cepat di 

shopee 

 - - 1 1,20% 8 9,50% 29 34,50% 46 54,80% 

10 
 Kualitas produk yang di 

kirim dengan spesifikasi 
-  - 2 2,40% 8 9,50% 29 34,50% 45 53,60% 

TOTAL/Rata-Rata 3  3,60% 15 18,00% 82 97,70% 289 344,00% 451 495,20% 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden setuju 

terhadap pernyataan yang diajukan sebagaimana pada kuesioner dengan 

persentase total/ rata-rata keselurahan sebesar 344,00%. Sementara itu, pilihan 

kedua yang banyaj dijawab oleh responden dengan presentase yang tidak jauh 



48 
 

 
 

berbeda ialah jawaban netral (N) sebesar 97,70%. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa responden merespon baik baik terhadap Kualitas layanan yang 

diterapkan oleh shopee 

3. Deskriptif Variabel Kepuasan Konsumen 

Tabel 4. 6 Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan Konsumen 

NO. Pernyataan  

Jawaban Responden 

STS TS N S SS 

N % N % N % N % N % 

1 
 Shopee memberi kepuasan 

terhadap kualitas produk yang 

dijual 

 - - 2 2,4% 9  10,7% 26 31,0% 47 56,0% 

2 
 Shopee memberi kepuasan 

dengan selalu menjaga kualitas 

produk yang dijualnya 

 - - 1 1,2% 7 8,3% 31 36,9% 45 53,6% 

3 
 Berbelanja di shopee memberikan 

rasa kebanggaan dan kepuasan 
 - - 4 4,8% 9 10,7% 24 28,6% 47 56,0% 

4 
Setelah kembali berbelanja di 

shopee konsumen masih merasa 

puas 

 - - 2 2,4% 5 6,0% 33 39,3% 44 52,4% 

5 
 Shopee memberikan kepuasan 

terhadap harga produk-produknya  
 - - 1 1,2% 5 6,0% 25 29,8% 53 63,1% 

6 

 Shopee memberikan kepuasan 

dengan harga diskon atau 

potongan harga yang diberikan 

kepada konsumen 

 - - 2 2,4% 5 6,0% 25 29,8% 52 61,9% 

Total/Rata-Rata - - 12 14,4% 31 47,70% 164 195,4% 288 343,0% 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mayoritas responden setuju 

terhadap pernyataan yang diajukan sebagaimana pada kuesioner dengan 

persentase total/ rata-rata keselurahan sebesar 195,4%. Sementara itu, pilihan 

kedua yang banyaj dijawab oleh responden dengan presentase yang tidak jauh 

berbeda ialah jawaban netral (N) sebesar 47,70%. Berdasarkan hal tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa responden merespon baik baik terhadap Kualitas layanan yang 

diterapkan oleh shopee. 

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Uji validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung 

(correlated item-total correlation) dengan nilai r-tebal. Apabila r-hitung > 

dari r-tabel maka pernyataan tersebut dikatakan valid dan dapat digunakan 

dalam pengujian selanjutnya. Adapun hasil pengujian sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Pernyataan Korelasi Nilai Batas Keterangan 

Kualitas Layanan (X1) 

Item 1 0,671  0,300  Valid  

Item 2  0,719 0,300  Valid  

Item 3  0,684 0,300  Valid  

Item 4  0,703 0,300  Valid  

Item 5  0,711 0,300  Valid  

Item 6  0,800 0,300  Valid  

Item 7  0,833 0,300  Valid  

Item 8  0,854 0,300  Valid  

Item 9  0,784 0,300  Valid  

Item 10  0,795 0,300  Valid  

Item 11  0,790 0,300  Valid  

Item 12  0,840 0,300  Valid  

Item 13  0,831 0,300  Valid  
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Item 14  0,798 0,300  Valid  

Item 15  0,854 0,300  Valid  

Kualitas Produk (X2) 

Item 1 0,797  0,300  Valid  

Item 2  0,748 0,300  Valid  

Item 3  0,662 0,300  Valid  

Item 4  0,821 0,300  Valid  

Item 5  0,839 0,300  Valid  

Item 6  0,821 0,300  Valid  

Item 7  0,815 0,300  Valid  

Item 8  0,725 0,300  Valid  

Item 9  0,783 0,300  Valid  

Item 10  0,822 0,300  Valid  

Kepuasan Konsumen 

(Y) 

Item 1  0,821 0,300  Valid  

Item  2  0,815 0,300  Valid  

Item 3  0,884 0,300  Valid  

Item 4  0,899 0,300  Valid  

Item 5  0,814 0,300  Valid  

Item 6  0,820 0,300  Valid  

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa keseluruhan item 

pernyataan memiliki korelasi yang lebih dari nilai batas = 0,300 (nilai 

batas dari n = 30) dan dinyatakan Valid.  

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur 

dapat dipercaya atau diandalkan. Dalam hal ini, hasil pengukuran 

kuesioner konsisten atau tetap bila dilakukan pengukuran berulang dan 

dapat dilakukan lebih dari satu kali dengan dasar pengambilan keputusan 

yaitu jika nilai cronbach alpha (a) > 0,60 maka kuesioner dinyatakan 

reliabel. Adapun hasil uji reabilitas adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 8 Hasil Uji Reabilitas 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan 

Kualitas Layanan (X1) 0,952 Reliabel  

Kualitas Produk (X2) 0,927 Reliabel  

Kepuasan Konsumen (Y) 0,917 Reliabel  

 Sumber: Data Primer diolah 2021 

Hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa untuk variabel Kualitas 

Layanan(X1) memiliki Cronbach alpha (α) sebesar 0,952, variabel Kualitas 

Produk (X2) memiliki Cronbach alpha (α) sebesar 0,927, sedangkan untuk 

variabel Kepuasan Konsumen (Y)  memili Cronbach alpha (α) 0,917. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel karena 

memiliki nilai Cronbach alpha (α) > 0,60. Artinya kuesioner tersebut dapat 

digunakan lebih dari satu kali dapat diandalkan. 

4.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisi regresi linerar berganda digunakan untuk menguji hipotesis 

apakah ada pengaruh Kualitas Layanan (X1), Kualitas Produk (X2), dan 

kepuasan konsumen (Y). 

Analisis multivariat dilakukan untuk variabel yang berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian. Dengan menggunakan uji regresi linear 

berganda bertujuan untuk mencari variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing 

variabel independent. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi 

nilai variabel dependent dengan satu persamaan. 
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Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.865 1.385  2.068 .042 

KUALITAS PELAYANAN .210 .038 .561 5.607 .000 

KUALITAS PRODUK .230 .063 .364 3.631 .000 

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

  

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat disimpulkan bahwa variabel keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian, 

sehingga terbentuklah persamaan seperti berikut ini: 

Y = 2,865 + 210 X1 + 230 X2 + e 

Berdasarkan hasil persamaan regresi dapat dijelaskan besarkan pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai 

berikut: 

1. Nilai konstanta diperoleh 2,865, artinya apabila kualitas layanan (X1), 

dan kualitas produk (X2), sama dengan nol, maka kepuasan konsumen 

adalah positif 2,865 

2. Nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas layanan (X1) yaitu 210. 

Hal ini berarti bahwa harga berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. 

3. Nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas produk (X2) yaitu 

sebesar 230. Hal ini berarti kualitas produk berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen. 
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4. Hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel bebas independen yang 

paling berpengaruh adalah kualitas produk dengan nilai koefisien 

sebesar 230, sedangkan variabel yang berpengaruh rendah yaitu 

kualitas layanan dengan nilai koefisien sebesar 210. Dari persamaan 

tersebut dapat terlihat bahwa semua variabel bebas berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen. 

4.4.4 Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk suatu pengujian yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak 

terhadap variabel dependen. Atau uji t dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Untuk mengetahui pengaruh dan tingkat signifikansi kualitas 

layanan (X1) dan  kualitas produk (X2) terhadap kepuasan kepuasan 

konsumen (Y), dapat diketahui dengan hasil uji statistik dan 

membandingkan antara thitung dan ttabel apabila thitung lebih besar dari ttabel 

berpengaruh, dengan  signifikan 0,000 leboh kecil dari 0,05 (α) sebagai 

berikut : 

Jika α >  0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika α < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima 
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Tabel 4. 70 Hasil Uji Signifikan Pengaruh Parsial (Uji Parsial t) 

a. DependenVariabel : KEPUASAN KONSUMEN 

Sumber: Data Primer diolah, 2021 

 

Uji t pada tabel 4.10 diatas dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Berikut ini dijelaskan hasil perhitungan uji t masing-masing 

variabel: 

1. Kualitas layanan  

Hasil uji pengaruh parsial (uji t) pada variabel kualitas layanan 

menghasilkan t hitung sebesar 5,607 lebih besar dari 1,989. Tingkat 

signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa 

hipotesis yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen dapat diterima. 

2. Kualitas Produk  

Hasil uji pengaruh parsial (uji t) pada variabel kualitas produk 

menghasilkan t hitung lebih sebesar 3,631 lebih besar dari 1,989 . 

Tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat diketahui 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.865 1.385  2.068 .042 

KUALITAS PELAYANAN .210 .038 .561 5.607 .000 

KUALITAS PRODUK .230 .063 .364 3.631 .000 
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bahwa hipotesis yang menyatakan kualitas produk berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen dapat diterima. 

4.4.5 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

  

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat 

signifikan pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Dalam penelitian 

ini, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

HO = tidak ada pengaruh  kualitas layanan, kualitas produk 

terhadap kepuasan konsumen dalam berbelanja online di shopee. 

H1 = ada pengaruh kualitas layana, kualitas produk, terhadap 

kepuasan konsumen dalam berbelanja online di shopee. 

Jika Fhitung <  Ftabel maka Ho diterima, sebaliknya jika Fhitung > Ftabel 

maka Ho ditolak. Dimana Ftabel V1 = k (jumlah variabel independen), V2 = 

n – k – 1 (n  = jumalah responden – jumlah variabel dependen -1), dan 

menggunakan uji satu sisi (5%). Dengan cara membandingkan Fhitung dan 

Ftabel. 

Untuk lebih jelasnya akan disajikan hasil uji statistik F (F-test yang 

dapat dilihat melalui tabel berikut: 

 

Tabel 4. 11 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 
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1 

Regression 932.698 2 466.349 164.258 .000b 

Residual 229.969 81 2.839   

Total 1162.667 83    

a. Dependent Variable: KEPUASAN KONSUMEN 

b. Predictors: (Constant), KUALITAS PRODUK, KUALITAS PELAYANAN 

Sumber: Data Primer diolah, 2021 

Berdasarkan uji ANOVA atau uji statistik F, didapat nilai F hitung 

sebesar 164.258 lebih besar dari F tabel sebesar 3,11,  dengan tingkat 

probabilitas 0,000. Atau diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,000 < α = 

0,05 H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kualitas 

layanan, kualitas produk, terhadap kepuasan konsumen dalam berbelanja 

online di shopee. 

4.4.6 Uji koefisien Determinasi (R2) 

 

Tabel 4. 12 Hasil Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .896a .802 .797 1.68497 

    

 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai R square 

adalah 0,802. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 80,2%  keputusan 

pembelian dalam berbelanja online di Shopee dipengaruhi oleh variabel 

independen, yaitu Kualitas Layanan (X1), Kualitas Produk (X2), 

sedangkan sisanya sebesar (100% -80,2% = 19,8% ) dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lainnya yang tidak teliti dalam penelitian ini. 
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4.5 Pembahasan Hasil Penelitian  

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kualita layanan, kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dengan SPSS 

diperoleh persamaan Y = 2,865 + 210 X1 + 230 X2 + e, menyatakan bahwa jika 

Kualitas Layanan (X1) dan Kualitas Produk (X2) dianggap konstan, maka 

Kepuasan Konsumen akan sama dengan 2,865 dan apabila kualitas layanan X1 

dan kualitas produk X2 bertambah satu satuan maka kepuasan konsumen akan 

meningkat sebesar  210 + 230 satuan. 

Uji t untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel Kualitas Layanan, 

Kualitas Produk dan Kepuasan Konsumen dalam pembelanjaan online. 

Perhitungan menggunakan SPSS. Kriteria pengujiannya adalah H1 diteriman 

apabila tingkat signifikan t- hitung> t-tebal = 0,05. Berdasarkan pengujian 

hipotesis yang pertama diperoleh pada variabel kualitas produk menghasilkan 

0,000. Tingkat signifikan 0,000 < 0,05 maka dapat diketahui bahwa hipotesis 

kualitas layanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

1. Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Produk terhadap Kepuasan 

Konsumen   

Hasil analisis untuk variabel Kualitas layanan menunjukkan bahwa nilai 

konstana pada uji t menghasilkan signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikan 

0,000 < 0,05 maka dapat diketahui bahwa hipotesis kualitas layanan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen dalam berbelanja online di 

Shopee. Kualitas layanan menjadi salah satu point penting yang dapat memberi 

kepuasan konsumen dalam berbelanja online dan memiliki respon positif dari 
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responden tentang Kualitas Layanan yang tentunya berdampak baik terhadap 

Shopee. 

Tingkat signifikan 0,000 > 0,05 maka dapat diketahui bahwa hipotesis 

kemudahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen 

dalam berbelanja online di shopee. 

Kualitas layanan dalam sinambela (2010:6), secara teoritis tujuan 

pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, sejalan dengan 

peneliti terdahulu dari Ismu Fadli Kharis (2011) dengan judul studi mengenai 

impluse buying dalam penjualan online (studi kasus di lingkungan unersitas 

diponegoro semarang) dan dibuktikan bahwa variabel kualitas pelayanan dan 

kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap variabel impulse buying.  

Sehingga dapat dinyatakan kualitas layanan juga mempengaruhi kepuasan 

dari konsumen walaupun dalam konteks berbelanja online. 

2. Pengaruh Kualitas Layanan, Kualitas Produk berpengaruh secraa simultan 

terhadap kepuasan konsumen 

Adapum hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan uji F yaitu sebesar 

164,258 dengan tingkat probabilitas 0,000 < 0,5 sehingga variabel Kualitas 

Layanan, Kualitas Produk berpengaruh secara simultan terhadap Kepuasan 

Konsumen. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifudin 

(2016) “pengaruh lokasi, dan Harga terhadap kepuasan konsumen di Wisata 

Lamongan” secara simultan variabel Kualitas Layanan (X1), dan Kualitas Produk 

(X2) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
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3. Variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap kepuasan konsumen 

Berdasarkan tabel 4.10, dapat dikemukakan bahwa variabel yang paling 

berkontribusi dominan dapat dilihat dari nilai t hitung yang sebesar dari setiap 

variabel. Hal tersebut dapat diketahui bahwa yang paling dominan terhadap 

kepuasan konsumen di Shopee adalah variabel Kualitas Layanan (X1), dengan 

besarnya nilai t hitung sebesar 5,607, sedangakn t hitung untuk variabel Kualitas 

Produk (X2) sebesar 3,631. 

Menurut tjiptono (2008), mendefinisikan bahwa promosi adalah 

bentuk strategi pemasaran. Yang dimaksud komunikasi pemasaran adalah 

aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi 

dan meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli, dan loyal pada produk atau jasa yang ditawarkan 

perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan dan 

kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan dan hasil analisis yaitu sebagai berikut: 

1. Kualitas layanan dan kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen dalam berbelanja online di shopee.  

2. Kualitas layanan dan kualitas produk secraa bersama-sama (simultan) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen dalam 

berbelanja online di shopee.  

3. Kualitas layanan merupakan variabel yang paling dominan dari kedua 

variabel bebas (independent) karena memiliki nilai tertinggi diantaranya. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian “pengaruh kualitas layanan dan kualitas 

produk terhadap kepuasan konsumen dalam berbelanja online di shopee pada 

mahasiswa STIE Nobel Indonesia Makakassar” maka penulis menyarankan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk perusahaan harus mampu mempertahankan kualitas layanan dan 

kualitas produk serta meningkatkan meningkatkan kepuasan konsumen 
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sehingga konsumen lebih merasa sangat puas, dan program bebas ongkos 

kirim (free ongkir) sebaiknnya ada sehingga konsumen tidak lagi 

mengeluarkan biaya tambahan dan konsumen akan merasa lebih puas 

dalam berbelaja online di Shopee. 

2. Dari hasil penelitian jauh dari kata sempurna karena masih banyak 

variabel dan indikator yang tidak dikaji dalam penelitian ini, sehinggah 

diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel dan 

indikator yang mempengaruhi minat mahasiswa. 
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Lampiran 1 

Berikan pendapat anda sesuai dengan criteria tersebut : 

• SS : Sangat setuju 

• S : Setuju 

• N : Netral 

• TS : Tidak Setuju 

• STS : Sangat Tidak Setuju 

 

KUALITAS PELAYANAN (X1) 

1. Tangibles (berwujud)  

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Web shopee mudah untuk di akses      

2 Tampilan web lengkap dengan 

berbagai kategori produk 

     

3 Gambar produk sangan jelas dan 

detail 

     

 

2. Reability (Keandalan)  

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Proses belanja di shopee itu mudah      

2 Proses pencarian produk di shopee 

Cepat 

     

3 shopee selalu memberi event yang 

menguntungkan konsumen 
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3. Responsiveness (Ketanggapan) 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Customer care shopee merespon 

cepat pertanyaan atau keluhan anda 

     

2 Dalam berbelanja online respon 

web cepat dan mudah 

     

3 shopee selalu menanggapi keluhan 

dengan tepat dan to the point 

     

 

4. Assurance (keyakinan atau jaminan)  

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 shopee menjual peroduk dari 

produsen yang terpercaya 

     

2 shopee memberi jaminan transaksi 

yang aman kepada konsumen 

     

3 shopee memiliki help center untuk 

konsumen bila ada kendala dalam 

proses transaksi 

     

 

5. Empathy (Empati)  

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Shopee  mengadakan roadshow di 

kota-kota besar guna menampung 

keinginan konsumen dengan akurat 

     

2 shopee menyediakan admin di 

media sosial lain untuk kemudahan 

konsumen dalam menyampaikan 

keluhan 

     

3 Shopee  sering mengadakan acara 

charity 
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KUALITAS PRODUK (X2) 

NO PERNYATAAN S SS N TS STS 

1 Performance (kinerja)      

 a. Dapat  memberikan 

kenyamanan berbelanja di 

shopee 

b. Kecepatan  respon ketika 

memilih produk yang ingin 

dibeli 

     

2 Durability (Daya tahan)      

 a. Jaminan bertransaksi dalam 

berbelanja di shopee  

b. Produk yang dikirim tidak 

dalam keadaan rusak/cacad 

     

3 Conformance to specification 

(kesesuaian dengan spesifikasi) 

     

 

 

a. Kemasan pengiriman 

memenuhi standar keamanan 

produk 

b. Produk sesuai spesifikasi 

yang ada di shopee 

     

4 Features (fitur)      

 a. Berbagai fitur yang 

memudahkan konsumen 

memilih produk di shopee 

b. Seringnya diadakan event di 

shopee 

     

5 Reability (reabilitas)      

 a. Ketanggapan customer care 

sangat cepat di shopee 

b. Kualitas produk yang di 

kirim dengan spesifikasi 

     

 

 

KEPUASAN KONSUMEN (Y) 

NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 
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1 Kualitas       

 a. Shopee memberi kepuasan 

terhadap kualitas produk 

yang dijual 

b. Shopee memberi kepuasan 

dengan selalu menjaga 

kualitas produk yang 

dijualnya 

     

2 Emosional       

 a. Berbelanja di shopee 

memberikan rasa 

kebanggaan dan kepuasan 

b. Setelah kembali berbelanja 

di shopee konsumen masih 

merasa puas  

     

3 Harga       

 a. Shopee memberikan 

kepuasan terhadap harga 

produk-produknya  

b. Shopee memberikan 

kepuasan dengan harga 

diskon atau potongan harga 

yang diberikan kepada 

konsumen  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN 

 UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.214)  

1. VALIDITAS KUALITAS LAYANAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. VALIDITAS KUALITAS PRODUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. VALIDITAS KEPUASAN KONSUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UJI RELIABILITAS 

1. RELIABILITAS KUALITAS LAYANAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RELIABILITAS KUALITAS PRODUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.952 > 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.927 > 0.50 



 

3. RELIABILITAS KEPUASAN KONSUMEN 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.917 > 0.50 



 

 UJI STATISTIK DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM) 

1. DESKRIPTIF RESPONDEN 

 

 

 



 

2. DESKRIPTIF ITEM PERNYATAAN 

Variabel Kualitas Layanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Variabel Kualitas Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Variabel Kepuasan Konsumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS  

Nilai Sig 0.076 > 0.05  Data terdistribusi normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. UJI MULTIKOLINEARITAS  NILAI VIF < 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. UJI AUTOKORELASI 

- Jumlah n = 84 

- jumlah k (independen variabel) = 2 

- Nilai dL = 1.596 

- Nilai dU =  1.694 

- Nilai Dw = 2.140 

- Kesimpulan = Dw > dU (2.140 > 1.694) = Tidak terdapat autokorelasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 UJI HIPOTESIS 

1. UJI T  T TABEL = 1.989 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UJI F  F TABEL = 3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. UJI KOEFISIEN REGRESI 

 

Kualitas Layanan & Kualitas Produk  Kepuasan Konsumen 
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