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Abstract 

This research is based on the phenomenon of buying products in a marketplace 

called Shopee which is well-known among the FISIP students of Sebelas Maret 

University Surakarta. As we all know that Shopee is one of the biggest and most 

popular marketplace in Indonesia. From this background, researcher wants to 

know whether or not there is an influence from the Product Quality (X1), Service 

Quality (X2), and Word of Mouth Communication (X3) towards the Purchase 

Decision Level (Y). The method used in this research is quantitative research 

method. The population of this study were regular undergraduate students of 

Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University, who had made 

purchases at the Shopee, while the amount of the samples are 100 people that 

calculated by the Slovin’s formula. And all the data were analyzed using SPSS.  

The results show that the product quality (X1) doesn’t influence the level of 

purchasing decisions, while service quality (X2) and word of mouth 

communication (X3) are partially influences the level of purchasing decisions. 

But, all these three variables are simultaneously influence the level of purchasing 

decision. 
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Pendahuluan 

Di era digitaliasasi seperti saaat ini perkembangan teknologi dan informasi 

berkembang sangat pesat. Hal ini juga berdampak pada segala aspek dan bidang 

kehidupan salah satunya yaitu persaingan bisnis yang semakin ketat. Banyak 

perusahaan yang harus berfikir kritis, kreatif dan inovatif terhadap perubahan 

yang terus terjadi pada zaman modern ini. Belanja menggunakan situs online 

menjadi trend yang telah popular dikalangan masyarakat. Perkembangan  

teknologi internet yang sangat pesat menyebabkan perubahan perilaku 

dimasyarakat. Dengan adanya situs belanja online memudahkan untuk melakukan 

transaksi jual beli tanpa harus berkomunikasi secara langsung dengan penjual. 

Semakin banyaknya situs belanja online dengan berbagai pilihan aplikasi 

menjadi sebuah persaingan bagi tiap – tiap perusahaan agar dapat menarik 

konsumen. Masing – masing perusahaan menerapkan strategi pemasaran agar 

dapat terlihat menarik di mata pembeli. Melalui strategi yang tepat, akan membuat 

produk dikenal khalayak, meningkatkan volume penjualan,, dan akan 

menghasilkan profit yang tinggi.  Salah satu perusahaan e-commerce yang berada 

di Indonesia yaitu Shopee dengan nama PT Shopee International Indonesia. 

Pertumbuhan e-commerce yang terus meningkat di Indonesia membuat Shopee 

meramaikan pasar transaksi online. Sejak kuartal kedua tahun 2019, kinerja e-

commerce Shopee terus meningkat. Data iPrice menunjukkan jumlah pengunjung 

bulanan Shopee telah melebihi Bukalapak pada kuartal pertama tahun 2019. Hal 

ini terus berlanjut hingga menggeser Tokopedia pada kuartal keempat tahun 2019. 

Shopee juga unggul dari Lazada di Asia Tenggara baik dalam jumlah kunjungan 

maupun angka unduhan aplikasi. 

Dalam membuat keputusan untuk membeli suatu barang atau produk maka 

kualitas produk menjadi salah satu faktor utamanya. Kembali lagi begitu 

banyaknya perusahaan pesaing yang menawarkan produk sejenis dengan harga 

yang berbeda dan kualitas produk yang berbeda pula. Pengaruh kualitas produk 

atau jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas adalah tiga hal yang berkaitan 

erat (Kotler & Keller, 2019). Semakin tinggi tingkat kualitas, semakin tinggi 

tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan. 



Kualitas pelayanan juga menjadi salah satu faktor seseorang dalam 

memutuskan apakah membeli atau tidak. Karena dengan pelayanan yang baik 

konsumen akan merasa nyaman dan aman jika membeli produk melalui 

perusahaan tersebut. Konsumen yang menentukan berkualitas atau tidaknya suatu 

pelayanan jasa. Jika konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, 

maka konsumen akan membandingkan dengan pelayanan perusahaan lain. 

Sebelum melakukan pembelian biasanya konsumen akan mencari 

informasi mengenai produk yang akan dibelinya. Pencarian informasi tersebut 

dapat dicari melalui iklan, review dari konsumen atau testimoni maupun dari 

pendapat dari orang disekitarnya (word of mouth communication) atau 

komunikasi dari mulut ke mulut. Karena pada kebanyakan konsumen lebih 

percaya terhadap rekomendasi atau saran dari orang yang telah memiliki 

pengalaman terhadap produk tersebut. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh kualitas produk terhadap tingkat keputusan 

pembelian pada marketplace Shopee pada mahasiswa S1 Reguler FISIP 

Universitas Sebelas Maret? 

2. Apakah ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat keputusan 

pembelian pada marketplace Shopee pada mahasiswa S1 Reguler FISIP 

Universitas Sebelas Maret? 

3. Apakah ada pengaruh word of mouth communication terhadap tingkat 

keputusan pembelian pada marketplace Shopee pada mahasiswa S1 

Reguler FISIP Universitas Sebelas Maret? 

4. Apakah ada pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan word of 

mouth communication terhadap tingkat keputusan pembelian pada 

marketplace Shopee pada mahasiswa S1 Reguler FISIP Universitas 

Sebelas Maret? 

Kajian Pustaka 

1. Kualitas Produk 



Kualitas produk menurut Yan, Sengupta, dan Wyer Jr (dalam Suryati, 

2015:23) adalah suatu kinerja produk yang diinginkan oleh konsumen, 

baik dilihat dari ukuran kemasan, desain, dan performanya yang memang 

benar – benar bagus menurut sudut pandang konsumen. Menurut Kotler 

dan Amstrong (dalam Suryati, 2015:25) kualitas produk adalah 

karakteristik dari sebuah produk atau jasa yang dapat memberikan 

kemampuan untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Dengan demikian, 

berdasarkan definisi diatas kualitas produk adalah penilaian konsumen 

terhadap suatu kelebihan dan kekurangan suatu produk. Apabila suatu 

produk dapat menjalankan fungsinya dan sesuai dengan ekspektasi 

konsumen, maka produk tersebut dapat dikatakan mempunyai kualitas 

produk yang baik. 

2. Kualitas Pelayanan 

Lewis dan Booms (dalam Widyanita, 2018:11) mengartikan bahwa 

kualitas pelayanan sebagai tolak ukur tingkat layanan yang diberikan 

perusahaan apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. 

Dengan kata lain, faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan 

adalah pelayanan yang diharapkan konsumen dan kualitas layanan yang 

diberikam oleh perusahaan. Kualitas pelayanan juga dapat diartikan 

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta 

ketetapan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen, 

menurut Tjiptono (dalam Fahrevi, 2018:3). 

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diharapkan konsumen sama 

dengan pelayanan yang diterima dari perusahaan tersebut dan seberapa 

jauh perbedaan antara harapan dan kenyataan konsumen atas pelayanan 

yang mereka terima. Kualitas pelayanan dapat memberikan dampak positif 

terhadap perusahaan diantaranya menjadi pertimbangan konsumen dalam 

keputusan pembelian, meningkatkan kualitas pelayanan, konsumen akan 

loyal jika pelayanan yang diterima baik dan memuaskan. 

3. Word of Mouth Communication 



Word of mouth communication atau yang disebut komunikasi dari mulut 

ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian 

rekomendasi baik secara individu mapun secara kelompok terhadap suatu 

produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara 

personal (Kotler dan Keller, 2012). Word of mouth communication dapat 

berupa rekomendasi yang disebarkan oleh seseorang berdasarkan 

pengalamannya  dengan produk atau jasa dan memiliki pengaruh yang 

kuat terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak lain. 

Sebelum melakukan pembelian, konsumen akan mencari sumber informasi 

tersebut ke sumber sumber yang dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan . pencarian informasi dilakukan untuk memperoleh produk 

yang berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

Rekomendasi dari orang lain berpengaruh sangat besar, apabila 

rekomendasi tersebut berasal dari orang yang dikenal. 

4. Keputusan Pembelian 

Keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu produk 

merupakan hal penting bagi perusahaan, karena keputusan ini dapat 

menjadi tanda apakah suatu strategi pemasaran sudah cukup baik atau 

kurang baik. Menurut Kotler (dalam Widati, 2017:1), keputusan 

pembelian adalah tindakan konsumen mau membeli atau tidak terhadap 

suatu produk.  

Metodologi 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa aktif S1 Reguler FISIP Universitas Sebelas Maret semester genap T.A 

2019/2020. Pe neliti mengambil sampel sebesar 100 responden yang didapat dari 

total populasi, dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data 

pada penilitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada responden 

berkaitan dengan pernyataan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, kualitas 

layanan, dan word of mouth communication terhadap keputusan pembelian pada 

Marketplace Shopee. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang paling 



efektif dan efisien dan dapat berupa pertanyaan tertutup maupun terbuka. 

Pengambilan data melalui kuesioner menggunakan formulir daring yaitu google 

form. 

Sajian Data 

a) Uji Validitas 

1. Variabel Kualitas Produk (X1) 

 Tabel 2 

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Produk 

Item rhitung rtabel Sig. Keterangan 

X1.1 0,619 0,1966 0,000 Valid 

X1.2 0,761 0,1966 0,000 Valid 

X1.3 0,847 0,1966 0,000 Valid 

X1.4 0,524 0,1966 0,000 Valid 

X1.5 0,818 0,1966 0,000 Valid 

X1.6 0,868 0,1966 0,000 Valid 

X1.7 0,833 0,1966 0,000 Valid 

X1.8 0,812 0,1966 0,000 Valid 

X1.9 0,772 0,1966 0,000 Valid  

Sumber : Data Olahan, 2020 

2. Variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

 Tabel 3 

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan 

Item rhitung rtabel Sig. Keterangan 

X2.1 0,420 0,1966 0,000 Valid 

X2.2 0,413 0,1966 0,000 Valid 

X2.3 0,700 0,1966 0,000 Valid 

X2.4 0,769 0,1966 0,000 Valid 



X2.5 0,762 0,1966 0,000 Valid 

X2.6 0,569 0,1966 0,000 Valid 

X2.7 0,644 0,1966 0,000 Valid 

X2.8 0,572 0,1966 0,000 Valid 

X2.9 0,654 0,1966 0,000 Valid  

X2.10 0,672 0,1966 0,000 Valid 

X2.11 0,656 0,1966 0,000 Valid 

X2.12 0,590 0,1966 0,000 Valid 

X2.13 0,670 0,1966 0,000 Valid 

X2.14 0,723 0,1966 0,000 Valid 

X2.15 0,762 0,1966 0,000 Valid 

X2.16 0,697 0,1966 0,000 Valid 

X2.17 0,663 0,1966 0,000 Valid 

X2.18 0,578 0,1966 0,000 Valid 

Sumber : Data Olahan, 2020 

3. Variabel Word of Mouth Communication (X3) 

Tabel  4 

Hasil Uji Validitas Variabel Word of Mouth Communication 

Item rhitung rtabel Sig. Keterangan 

X3.1 0,796 0,1966 0,000 Valid 

X3.2 0,776 0,1966 0,000 Valid 

X3.3 0,875 0,1966 0,000 Valid 

X3.4 0,730 0,1966 0,000 Valid 

Sumber : Data Olahan, 2020 



4. Variabel Tingkat Keputusan Pembelian (Y) 

 Tabel 5 

Hasil Uji Validitas Variabel Tingkat Keputusan Pembelian 

 

Item rhitung rtabel Sig. Keterangan 

X1.1 0,839 0,1966 0,000 Valid 

X1.2 0,698 0,1966 0,000 Valid 

X1.3 0,826 0,1966 0,000 Valid 

Sumber : Data Olahan, 2020 

Berdasarkan tabel setiap variabel diatas menunjukan hasil uji validitas, 

nilai rhitung setiap instrumen lebih besar dibandingkan dengan rtabel. Dan 

juga signifikansi lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan indikator dari 

variabel X yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, word of mouth 

communication, dan variabel Y yaitu tingkat keputusan pembelian 

dinyatakan valid sebagai alat ukur dalam variabel penelitian. 

b) Uji Reliabilitas 

1. Variabel Kualitas Produk (X1) 

Gambar 1 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Produk 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.910 9 

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2020 

Pada tabel hasil uji reliabilitas pada variabel kualitas produk (X1) 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha instrumen 0,910 > 0,6 

sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen pada variabel kualitas 

produk dalam penelitian ini adalah reliable dan layak untuk 

digunakan. 



2. Variabel Kualitas Pelayanan (X2) 

Gambar 2 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.916 18 

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2020 

Pada tabel hasil uji reliabilitas pada variabel kualitas pelayanan 

(X2) menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha instrumen 0,916 

> 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa instrument pada variabel 

kualitas pelayanan dalam penelitian ini adalah reliable dan layak 

untuk digunakan. 

3. Variabel Word of Mouth Communication (X3) 

Gambar 3 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

Word of Mouth Communication (X3) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.806 4 

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2020 

Pada tabel hasil uji reliabilitas pada variabel Word of Mouth 

Communication (X3) menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha 

instrumen 0,806 > 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa instrument 

pada variabel Word of Mouth Communication dalam penelitian ini 

adalah reliable dan layak untuk digunakan. 



4. Tingkat Keputusan Pembelian (Y) 

Gambar 4 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel 

Tingkat Keputusan Pembelian (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.690 3 

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2020 

Pada tabel hasil uji reliabilitas pada variabel Tingkat Keputusan 

Pembelian menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha instrumen 

0,690 > 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa instrument pada 

variabel Tingkat Keputusan Pembelian dalam penelitian ini adalah 

reliable dan layak untuk digunakan. 

c) Uji T 

Gambar 5 

Hasil Uji Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .817 1.434  .570 .570 

X1 .073 .037 .220 1.957 .053 

X2 .073 .024 .344 3.040 .003 

X3 .219 .062 .282 3.519 .001 

a. Dependent Variable: Y     

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2020 



Hipotesis : 

Ha : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

H0 : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah : 

H0 ditolak, jiika signifikansi  < 0,05 atau thitung > ttabel 

H0 diterima, jika signifikansi > 0,05 atau thitung < ttabel 

Berdasarkan tabel hasil uji diatas menurut pengujian dengan program SPSS 

didapatkan data sebagai berikut : 

Tabel 6 

Uji Parsial 

Variabel t hitung t tabel Sig. 

X1 1,957 1,98498 0,053 

X2 3,040 1,98498 0,003 

X3 3,519 1,98498 0,001 

Sumber : Data Olahan, 2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Variabel kualitas produk (X1) diperoleh nilai t hitung = 1,957 dan 

signifikansi = 0,053, maka nilai t hitung < t tabel yaitu 1,957 < 

1,98498 dan signifikansi 0,053 > 0,05 sehingga H0 diterima. Ini 

membuktikan bahwa variabel kualitas produk tidak berpengaruh 

terhadap tingkat keputusan pembelian pada Marketplace Shopee. 

2. Variabel kualitas pelayanan (X2) diperoleh nilai t hitung = 3,040 

dan signifikansi = 0,003, maka nilai t hitung > t tabel yaitu 3,040 > 

1,98498 dan signifikansi 0,003 < 0,05 sehingga H0 ditolak. Ini 

membuktikan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh 

terhadap tingkat keputusan pembelian pada Marketplace Shopee. 

3. Variabel word of mouth communication  (X3) diperoleh nilai t 

hitung = 3,519 dan signifikansi = 0,001, maka nilai t hitung > t tabel 

yaitu 3,519 > 1,98498 dan signifikansi 0,001 < 0,05 sehingga H0 

ditolak. Ini membuktikan bahwa variabel wor of mouth 



communication berpengaruh terhadap tingkat keputusan pembelian 

pada Marketplace Shopee. 

d) Uji F 

Gambar 7 

Hasil Uji Simultan 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 77.976 3 25.992 28.969 .000a 

Residual 86.134 96 .897   

Total 164.110 99    

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2    

b. Dependent Variable: Y     

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2020 

 

Hipotesis : 

Ha : Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

H0 : Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen 

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah : 

H0 ditolak, jiika signifikansi  < 0,05 atau Fhitung > Ftabel 

H0 diterima, jika signifikansi > 0,05 atau Fhitung < Ftabel 

Pada tabel diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan F 

hitung sebesar 28,969. Maka sesuai dengan dasar pengambilan 

keputusan dalam uji hipotesis dengan uji F nilai signifikansi 0,000 < 

0,05 dan 28,969 > 2,70 dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Ini 

membuktikan bahwa, kualitas produk, kualitas pelayanan dan word of 

mouth communication berpengaruh terhadap tingkat keputusan 

pembelian pada Marketplace Shopee.  



Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil peenelitian yang telah dianalisis oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Kualitas produk (X1) tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat 

keputusan pembelian pada marketplace Shopee 

2. Kualitas pelayanan (X2) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat 

keputusan pembelian pada marketplace Shopee 

3. Word of mouth communication (X3) berpengaruh secara parsial terhadap 

tingkat keputusan pembelian pada marketplace Shopee 

4. Kualitas produk, kualitas pelayanan dan word of mouth communication 

berpengaruh secara simultan terhadap tingkat keputusan pembelian pada 

marketplace Shopee. 
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