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Abstract 

Social media Twitter is a gathering place for people who have an interest in the same thing, such 

as interest in product discount information. Twitter is used as a forum to exchange information 

regarding product discounts. Country Industry Head of Twitter Indonesia, Dwi Adriansah said 

that as many as 61% of Twitter users in Indonesia like to shop online and around 39% of Twitter 

users in Indonesia like to look for promos and discounts on Twitter. This Twitter phenomenon is 

what makes the emergence of accounts on Twitter that discuss specifically about product 

discounts. Likewise, the @BerburuSale account which discusses information about product 

discounts in its activities. This study examines and evaluates these phenomena regarding the 

influence of the motivation of media use, intensity of media exposure, and perception of prices on 

the consumptive behavior of online shopping that occurs among followers of the @BerburuSale 

account on social media Twitter. This study aims to determine whether there is or there isn’t an 

influence of the motivation of media use, intensity of media exposure and perception of prices on 

the consumptive behavior of shopping online on followers of the @BerburuSale account on 

social media Twitter. The theory used in this study is the uses and effects theory proposed by 

Sven Windahl (1979). This research uses a quantitative research approach. The data collection 

techniques were carried out by distributing questionnaires to 399 respondents. This research 

uses survey techniques through Google form on July 2020 and is a correlational research 

method. The data analysis techniques used multiple linear regression analysis. Based on the data 

analysis, it can be concluded that there is a significant influence between the variables of the 

motivation of media use, intensity of media exposure and price perception with consumptive 

behavior on followers of @BerburuSale account on Twitter social media. Obtained the results of 

the test that the influence of the motivation of media use by 17.3%, the intensity of media 

exposure by 27.3%, perception of prices by 24.2%, and the three variables simultaneously by 

35.6% on the consumptive behavior of shopping online on followers of the @Berburusale 

account on social media Twitter.   
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 Media Exposure, Uses and Effects Theory.
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PENDAHULUAN 

Media sosial merupakan 

platform media yang memfokuskan 

pada eksistensi pengguna yang 

memfasilitasi mereka dalam 

beraktivitas maupun berkolaborasi, 

oleh sebab itu media sosial dinilai 

dapat digunakan sebagai fasilitator 

berbasis online yang menguatkan 

hubungan antar pengguna sekaligus 

sebagai sebuah ikatan sosial. Salah 

satu karakterisitik khusus dari media 

sosial yaitu pemahaman tentang 

bagaimana media tersebut digunakan 

sebagai sarana di dunia virtual 

(Nasrullah, 2016, pp. 11-15). Dikutip 

dari viva.co.id bahwa penggunaan 

media sosial beberapa tahun terakhir 

mengalami peningkatan yang 

signifikan. Terbukti dari penelitian 

yang dilakukan oleh Robin Goad 

seorang Research Director for 

Experian Hitwise yang menyatakan 

bahwa media sosial merupakan bagian 

penting dari gaya hidup berinternet di 

Inggris dan popularitasnya terus 

meningkat (https://viva.co.id, diakses 

pada 16 Maret 2020). 

Hasil survey yang dilakukan 

oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet 

Indonesia menunjukkan bahwa 64,8% 

atau sekitar 171,17 juta penduduk 

Indonesia aktif menggunakan internet 

dengan pengguna sosial media 

tertinggi kedua (APJII, 2018, p. 6). 

Sedangkan menurut data statistik yang 

dirilis oleh We Are Social dan 

Hootsuite pada Januari 2020, jumlah 

pengguna internet di Indonesia 

mengalami perubahan dengan 

persentase 55% dari total populasi atau 

sekitar 272,1 juta orang pengguna. 

Dari persentase tersebut, 59% atau 

sekitar 160 juta orang merupakan 

pengguna media sosial 

(https://wearesocial.com/, diakses pada 

15 Mei 2020). Artinya, sosial media 

sudah memiliki tempat tersendiri 

dalam kehidupan masyarakat. 

Beberapa sosial media yang paling 

dikenal masyarakat adalah Facebook, 

Instagram dan Twitter.  

Twitter merupakan salah satu 

media sosial yang banyak diminati 

masyarakat. Berdasarkan survey dari 

We Are Social, Twitter menempati 

peringkat kelima di dunia sebagai situs 

yang paling sering diakses setelah 

Google, Youtube, Facebook dan 

Baidu. Di Indonesia sendiri, Twitter 

menempati peringkat keempat setelah 

Facebook, Instagram dan Youtube 

(APJII, 2018). Pada April 2020, 

pengguna Twitter mengalami 

peningkatan sebesar 14% per kuarter 

yakni menjadi 47 juta lebih pengguna 

dibandingkan pada tahun sebelumnya 

(https://wearesocial.com/, diakses pada 

15 Mei 2020). Twitter memungkinkan 

penggunanya untuk saling berbagi 

informasi, foto, dan video yang 

disalurkan dalam bentuk “tweet” atau 

cuitan. Twitter dapat dianggap sebagai 



salah satu jejaring sosial online 

kontemporer dan populer. Twitter 

relevan baik di ranah pribadi maupun 

publik. Twitter digunakan untuk tujuan 

seperti memperbaharui status saat ini, 

memulai percakapan, mendukung 

konten tweet, mempromosikan produk, 

dan bahkan untuk mengirim spam 

(Hanifa, 2019, p. 5). Selain itu, Twitter 

dapat digunakan untuk menambah 

jaringan, pemasaran, sosialisasi, alat 

politik, fandom, tagar, komunikasi, 

informasi, dan lainnya. 

Twitter dapat memfasilitasi 

penggunanya untuk saling berbagi 

melalui sebuah tweet. Konten cuitan 

pun beragam. Dapat berisi informasi, 

rekomendasi, berbagi pengalaman, 

bertanya, opini dan lain sebagainya. 

Twitter pun menjadi tempat 

berkumpulnya orang-orang yang 

memiliki ketertarikan dalam hal yang 

sama. Salah satunya yaitu ketertarikan 

terhadap informasi diskon produk. 

Twitter dijadikan sebagai forum untuk 

bertukar informasi terkait diskon 

produk. Fenomena Twitter ini lah yang 

membuat munculnya akun-akun di 

Twitter yang membahas khusus 

mengenai diskon-diskon produk. 

Akun-akun tersebut biasanya dipanggil 

dengan sebutan “akun base diskon”. 

Banyak akun base diskon yang hadir 

di Twitter, salah satunya yaitu akun 

@BerburuSale. 

Akun @BerburuSale hingga 

Mei 2020 memiliki 181 ribu pengikut 

dan secara rutin membuat cuitan 

mengenai informasi seputar diskon 

produk. Akun ini memberikan 

informasi mengenai produk apa saja 

yang sedang diskon, informasi harga 

dan juga informasi link untuk 

membelinya secara online. Akun ini 

senantiasa memberikan rekomendasi 

produk bagi para pengikutnya, dimana 

lebih tepatnya di situ seperti sebuah 

forum berbagi info diskon seputar 

make up, skincare, fashion, makanan, 

minuman dan banyak hal lainnya. 

Forum tersebut bekerja dengan adanya 

sebuah postingan atau bahan diskusi, 

dan memperbolehkan melakukan 

aktivitas retweet, reply, like serta 

saling berinteraksi antar pengikut lain. 

Akun ini membranding dirinya sebagai 

katalog produk diskon yang up to date. 

Berdasarkan hasil riset Global 

Web Index yang dirangkum oleh We 

Are Social dan Hootsuite, pengguna 

internet Indonesia tercatat sebagai 

warganet yang paling banyak membeli 

barang secara online. Sebanyak 86% 

pengguna internet Indonesia 

melakukan belanja online lewat 

perangkat apapun dengan tingkat 

belanja online tertinggi dibanding 

negara di kawasan Asia Tenggara lain 

(Rani, 2019, p. 2). Country Industry 

Head Twitter Indonesia, Dwi 

Adriansah mengatakan, sebanyak 61% 

pengguna Twitter di Indonesia gemar 

berbelanja online dan sekitar 39% 

pengguna Twitter di Indonesia senang 



mencari promo dan diskon di Twitter  

(https://tekno.kompas.com/, diakses 

pada 18 Mei 2020). 

Hadirnya tren berbelanja online 

di kalangan pengguna Twitter 

menimbulkan suatu fenomena yang 

cukup menarik. Konsep gaya hidup 

konsumen ini terkait dengan 

bagaimana seseorang, dalam kasus ini 

para pengikut akun Twitter 

@BerburuSale yang termotivasi untuk 

menggunakan internet, bersosialisasi 

secara intens, menggunakan waktunya, 

membentuk persepsi hingga 

menentukan pilihan dan keputusan 

yang mengarahkan responden untuk 

mengalokasikan uang mereka. 

Fenomena ini cukup menarik untuk 

dikaji, mengingat perilaku konsumtif 

di sini disinyalir sebagai efek dari 

penggunaan jejaring sosial yang 

menstimulasi terjadinya perilaku. 

Sehingga pendekatan teori yang dipilih 

adalah teori uses and effect yang 

dikemukakan oleh Sven Windahl 

(1979). 

Berdasarkan pernyataan 

tersebut, maka peneliti memutuskan 

untuk melakukan penelitian pada 

pengikut akun Twitter @BerburuSale. 

Penelitian ini penting karena dapat 

digunakan sebagai acuan terkait 

penggunaan media sosial Twitter 

sebagai salah satu media berbagi 

informasi terkait diskon produk. 

Penelitian ini diharapkan memberi 

kontribusi secara teoritis dalam 

melakukan pengujian terhadap teori 

uses and effect. 

Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini: (1) Apakah ada 

pengaruh yang signifikan antara 

motivasi penggunaan media terhadap 

perilaku konsumtif berbelanja online 

pada pengikut akun @BerburuSale di 

media sosial Twitter? (2) Apakah ada 

pengaruh yang signifikan antara 

intensitas terpaan media terhadap 

perilaku konsumtif berbelanja online 

pada pengikut akun @BerburuSale di 

media sosial Twitter? (3) Apakah ada 

pengaruh yang signifikan antara 

persepsi harga terhadap perilaku 

konsumtif berbelanja online pada 

pengikut akun @BerburuSale di media 

sosial Twitter? (4) Apakah ada 

pengaruh yang signifikan secara 

simultan antara motivasi penggunaan 

media, intensitas terpaan media dan 

persepsi harga terhadap perilaku 

konsumtif berbelanja online pada 

pengikut akun @BerburuSale di media 

sosial Twitter? 

Teori Uses and Effects 

Teori uses and effects yang 

dikemukakan oleh Sven Windahl 

(1979) merupakan sintesis antara 

pendekatan uses and gratifications dan 

teori tradisional mengenai effects. 

Konsep “uses” (penggunaan) 

merupakan bagian yang sangat penting 

atau pokok dari permikiran ini. Karena 

pengetahuan mengenai penggunaan 



media dan penyebabnya, akan 

memberikan jalan bagi pemahaman 

dan perkiraan tentang hasil dari suatu 

proses komunikasi massa (Senjaja, 

2014, p. 41). Penggunaan media massa 

dapat memiliki banyak arti. Ini dapat 

berarti exposure yang semata-mata 

menunjuk pada tindakan mempresepsi. 

Maka teori uses and effects merupakan 

sebuah teori yang menjelaskan 

mengenai hubungan antara komunikasi 

massa yang disampaikan melalui 

media massa, yang menimbulkan 

sebuah efek bagi pengguna dari media 

massa tersebut (Bungin, 2006, p. 291). 

Dalam teori uses and 

gratification, penggunaan media pada 

dasarnya ditentukan oleh motif, 

sementara pada teori uses and effects, 

motif hanya salah satu dari faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya 

penggunaan media. Harapan dan 

persepsi terhadap media, dan tingkat 

akses kepada media, akan membawa 

individu kepada keputusan untuk 

menggunakan atau tidak menggunakan 

isi media massa (Senjaja, 2014, p. 

216).  Hasil dari proses komunikasi 

massa dan kaitannya dengan 

penggunaan media akan membawa 

pada bagian penting berikutnya dari 

teori ini. Hubungan antara penggunaan 

dan hasilnya, dengan 

memperhitungkan pula isi media, 

memiliki beberapa bentuk yang 

berbeda, yaitu : (1) Pada kebanyakan 

teori efek tradisional, karakteristik isi 

media menentukan sebagian besar dari 

hasil. Dalam hal ini, penggunaan 

media hanya dianggap sebagai faktor 

perantara, dan hasil dari proses 

tersebut dinamakan efek. Dalam 

pengertian ini pula, uses and 

gratification hanya akan dianggap 

berperan sebagai perantara, yang 

memperkuat atau melemahkan efek 

dari isi media. (2) Dalam berbagai 

proses, hasil lebih merupakan akibat 

penggunaan daripada karakteristik isi 

media. Penggunaan media dapat 

mengecualikan, mencegah atau 

mengurangi aktivitas lainnya, di 

samping dapat pula memiliki 

konsekuensi psikologis seperti 

ketergantungan pada media tertentu. 

Jika penggunaan merupakan penyebab 

utama dari hasil maka disebut 

konsekuensi. (3) Kita dapat juga 

beranggapan bahwa hasil ditentukan 

sebagian oleh isi media dan sebagian 

lain oleh penggunaan media itu 

sendiri. Oleh karenanya ada dua proses 

yang bekerja secara serempak, yang 

bersama-sama menyebabkan 

terjadinya suatu hasil yang kita sebut 

“conseffects” (gabungan antara 

konsekuensi dan efek). Proses 

pendidikan biasanya menyebabkan 

hasil yang berbentuk “conseffects”. Di 

mana sebagian dari hasil disebabkan 

oleh isi yang mendorong pembelajaran 

(efek), dan sebagian lain merupakan 

hasil dari suatu proses penggunaan 

media yang secara otomatis 



mengakumulasikan dan menyimpan 

pengetahuan.  

Perilaku Konsumtif Berbelanja 

Online 

Solomon menyatakan perilaku 

konsumtif sebagai sebuah studi 

tentang proses yang menghubungkan 

individu atau grup yang terpilih 

terhadap pembelian, penggunaan 

produk, ide, atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan hasrat 

(Solomon, 2002, p. 453). Lubis 

(1986) mengatakan perilaku 

konsumtif adalah perilaku yang tidak 

lagi berdasarkan pada pertimbangan 

yang rasional, melainkan karena 

adanya keinginan yang sudah 

mencapai taraf yang sudah tidak 

rasional lagi (Sumartono, 2002, p. 

117). Anggasari (1997) mengatakan 

perilaku konsumtif adalah tindakan 

membeli barang-barang yang kurang 

atau tidak diperhitungkan sehingga 

sifatnya menjadi berlebihan 

(Sumartono, 2002, p. 45).  

Hempel menggambarkan 

perilaku konsumtif sebagai adanya 

ketegangan antara kebutuhan dan 

keinginan manusia (Sari, 2009, p. 

21). Sedangkan menurut Yayasan 

Konsumen Indonesia menyatakan 

perilaku konsumtif adalah 

kecenderungan manusia untuk 

menggunakan konsumsi tanpa batas 

dan manusia lebih mementingkan 

faktor keinginan daripada kebutuhan 

(Sari, 2009, p. 22). Menurut Basu 

Swastha Dharmmesta dan Hani 

Handoko menyatakan bahwa dalam 

mendeskripsikan perilaku konsumtif 

maka konsumen tidak dapat lagi 

membedakan antara kebutuhan dan 

keinginan. Dalam perilaku konsumtif 

terdapat kebutuhan dan keinginan 

yang belum terpenuhi atau 

terpuaskan. Kebutuhan yang dipenuhi 

bukan merupakan kebutuhan yang 

utama melainkan kebutuhan yang 

hanya sekedar mengikuti arus mode, 

ingin mencoba produk baru, ingin 

memperoleh pengakuan sosial, tanpa 

memperdulikan apakah memang 

dibutuhkan atau tidak (Dharmmesta 

& Handoko, 2011, p. 107). 

Menurut Swastha dan 

Handoko (2000), faktor internal yang 

dapat mempengaruhi perilaku 

konsumtif antara lain (Wahyuni, 

2008, p. 31) : (1) Motivasi, menurut 

Schiffman dan Kanuk (2000), 

motivasi adalah the driving force with 

in individual that impels then to 

action. Motivasi merupakan kekuatan 

penggerak dalam diri seseorang yang 

memaksanya untuk bertindak. (2) 

Persepsi, menurut Schiffman dan 

Kanuk (2000), perception is process 

by which an individuals selects, 

organizers, and interprets stimuli into 

the a meaningfull and coherent 

picture of the world. Kurang lebihnya 

bahwa persepsi merupakan suatu 

proses yang membuat seseorang 



untuk memilih, mengorganisasikan 

dan menginterprestasikan 

rangsangan-rangsangan yang diterima 

menjadi suatu gambaran yang berarti 

dan lengkap tentang dunianya. 

Menurut Lina dan Rosyid 

aspek-aspek perilaku konsumtif 

berbelanja online, yaitu (Lina & 

Rosyid, 1997, p. 9) : (1) Pembelian 

yang impulsif adalah pembelian yang 

dilakukan tanpa rencana. Pembelian 

itu dibagi menjadi dua, yaitu 

pembelian yang disugesti (sugesti 

buying) dan pembelian tanpa rencana 

berdasarkan ide saran orang lain. 

Sedangkan pembelian pengingat 

adalah pembelian tanpa rencana yang 

didasarkan pada ingatan saja.  (2) 

Pembelian yang tidak rasional adalah 

pembelian yang dilakukan berdasarkan 

motif emosional. Loudon Bitta 

menunjukkan bahwa faktor emosional 

berkaitan dengan perasaan atau emosi 

seseorang seperti rasa cinta, 

kenyamanan, kebanggaan, kepraktisan 

dan status sosial. Perbedaan dengan 

faktor rasional yang menekankan pada 

kebutuhan yang sesungguhnya. (3) 

Pembelian yang bersifat pemborosan 

adalah pembelian yang mengeluarkan 

uang untuk hal-hal yang kurang 

diperlukan. 

Pengaruh Motivasi Penggunaan 

Media Terhadap Perilaku 

Konsumtif 

Menurut Schiffman dan Kanuk, 

motivasi adalah the driving force with 

in individual that impels then to action 

yang memiliki arti kekuatan penggerak 

dalam diri seseorang yang 

memaksanya untuk bertindak 

(Schiffman & Kanuk, 2000, p. 69). 

Menurut Handoko, mengatakan bahwa 

motivasi adalah suatu keadaan dalam 

pribadi yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan keinginan 

tertentu guna mencapai tujuan. Ribuan 

literatur motivasi menggaris bawahi 

motif atau tujuan orang-orang 

menggunakan media jejaring sosial 

dalam berbagai konteks yang luas 

(Handoko, 2001, p. 225).  

Menurut Buente dan Robbin 

(2008) terdapat empat dimensi motif 

yang melatarbelakangi penggunaan 

media, antara lain (Qomariyah, 2009, 

p. 8) : (1) Information utility 

(kebutuhan akan informasi dari 

lingkungan sekitar). (2) Leisure or fun 

activity (kebutuhan untuk memperoleh 

kesenangan dan menghibur diri). (3) 

Communication (kebutuhan untuk 

berkomunikasi dengan individu atau 

kelompok lain) (2) Transaction 

(dorongan untuk menggunakan media 

dalam rangka melakukan tindakan 

konsumsi). 

Pengaruh Intensitas Terpaan Media 

Terhadap Perilaku Konsumtif 

  Intensitas adalah keseringan 

(kontinuitas), kesungguhan atau 



kebulatan tekad (semangat) dan tenaga 

yang dikerahkan untuk melakukan 

suatu usaha (perhatian) 

(Poerwadarminta, 2003, p. 384). 

Menurut Ardianto, terpaan dapat 

diartikan sebagai kegiatan mendengar, 

melihat, dan membaca pesan-pesan 

media ataupun mempunyai 

pengalaman dan perhatian terhadap 

pesan tersebut yang dapat terjadi pada 

individu atau kelompok (Ardianto, 

2014, p. 168). Terpaan media akan 

mempengaruhi perubahan sikap 

seseorang. Jadi, apabila seseorang 

terus-menerus diterpa oleh informasi 

media yang dipercayainya, hal pertama 

yang terjadi adalah bertambahnya 

pengetahuan dan selanjutnya ada 

kemungkinan terjadi perubahan sikap 

atau perilaku (Effendy, 2009, p. 10).  

Menurut Ardianto dan 

Erdinaya, intensitas terpaan media 

dapat diukur melalui tiga elemen, yaitu 

(Ardianto & Erdinaya, 2005, p. 164) : 

(1) Frekuensi didefinisikan sebagai 

jumlah banyaknya perulangan-

perulangan tersebut dalam satuan 

waktu tertentu. Frekuensi penggunaan 

media dalam satu bulan diukur dalam 

beberapa kali sebulan seseorang 

menggunakan media dalam satu tahun. 

Frekuensi penggunaan media dan 

mengumpulkan data seseorang 

menggunakan media dalam satu 

minggu (untuk meneliti program 

harian), berapa kali seminggu 

seseorang menggunakan media dalam 

satu bulan (untuk meneliti program 

mingguan dan tengah bulanan), serta 

berapa kali dalam sebulan seseorang 

menggunakan media dalam satu tahun 

(untuk program bulanan). (2) Durasi, 

untuk mengukur durasi penggunaan 

media adalah dengan menghitung 

berapa lama seseorang menggunakan 

media dan mengikuti suatu artikel 

dalam sebulan. Durasi penggunaan 

media dapat dilihat dari berapa lama 

khalayak bergabung dengan suatu 

media atau berapa lama khalayak 

mengikuti suatu program tertentu. (3) 

Atensi merupakan tingkat perhatian 

yang diberikan seseorang dalam 

menggunakan media dan 

mengkonsumsi isi pesan dari media. 

Pengaruh Persepsi Harga Terhadap 

Perilaku Konsumtif 

Chang dan Wildt dalam Kaura 

(2012) mendefinisikan persepsi harga 

sebagai representasi persepsi 

konsumen atau persepsi subjektif 

terhadap harga obyektif produk. Harga 

merupakan salah satu faktor penentu 

dalam pemilihan merek yang berkaitan 

dengan keputusan membeli konsumen. 

Swastha (1990) mendefinisikan harga 

sebagai sejumlah uang (ditambah 

beberapa produk) yang dibutuhkan 

untuk mendapatkan sejumlah 

kombinasi dari produk dan 

pelayanannya. Ketika memilih diantara 

merek-merek yang ada, konsumen 

akan mengevaluasi harga secara 



absolut tetapi dengan membandingkan 

beberapa standar harga sebagai 

referensi untuk melakukan pembelian. 

Sedangkan menurut Kotler dan 

Amstrong, harga adalah sejumlah uang 

yang ditukarkan untuk sebuah produk 

atau jasa. Dengan kata lain, harga 

adalah jumlah dari seluruh nilai yang 

konsumen tukarkan untuk jumlah 

manfaat dengan memiliki atau 

menggunakan suatu barang dan jasa 

(Armstrong & Kotler, 2001, p. 439)..  

Persepsi harga menurut Kotler 

dan Armstrong, memiliki empat 

indikator yang mencirikan harga, yaitu 

(Kotler & Armstrong, 2008, p. 98): (1) 

Keterjangkauan harga. Penetapan 

harga yang dilakukan oleh 

produsen/penjual yang sesuai dengan 

kemampuan beli konsumen. (2) 

Kesesuaian harga dengan kualitas 

produk dan layanan. Penetapan harga 

yang dilakukan oleh produsen/penjual 

yang sesuai dengan kualitas produk 

yang dapat diperoleh konsumen. (3) 

Daya saing harga. Penawaran harga 

yang diberikan oleh produsen/penjual 

berbeda dan bersaing dengan yang 

diberikan oleh produsen lain, pada satu 

jenis produk yang sama. (4) 

Kesesuaian harga dengan manfaat. 

Penetapan harga yang dilakukan oleh 

produsen/penjual yang sesuai dengan 

manfaat yang dapat diperoleh 

konsumen dari produk yang dibeli. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini akan 

dilaksanakan pada platform media 

sosial Twitter karena populasi 

penelitian adalah pengikut akun 

Twitter @BerburuSale. Dalam 

penelitian ini peneliti membutuhkan 

waktu 4 bulan yang dilaksanakan pada 

bulan Mei - Agustus 2020. 

Dalam penelitian ini digunakan 

pendekatan kuantitatifPopulasi target 

pada penelitian ini adalah pengikut 

akun Twitter @BerburuSale. Populasi 

dari penelitian ini berjumlah 181.000 

orang berdasarkan tinjauan peneliti 

pada akun Twitter @BerburuSale per 

18 Mei 2020. Sampel yang diambil 

harus representatif agar layak 

mewakili populasi. Dari total populasi 

pengikut akun Twitter @BerburuSale, 

maka diambil sampel dengan 

menggunakan rumus Slovin dengan 

batas kesalahan 5% sehingga memiliki 

tingkat akurasi sebesar 95%, sehingga 

jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 399 responden. 

Teknik pengambilan sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah probability sampling—teknik 

pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk menjadi 

anggota sampel—dengan teknik 

simple random sampling.  

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 



dengan menggunakan metode 

kuesioner Dalam metode kuesioner 

penyusunan pernyataan dalam 

penelitian ini menggunakan skala 

likert dengan penskoran 1-5. 

Kemudian data hasil kuesioner diuji 

validitas dan uji reliabilitas. 

Teknik analisis data pada 

penelitian ini menggunakan uji asumsi 

klasik dan uji hipotesis penelitian. 

Pada uji asumsi klasik menggunakan 

uji normalitas, uji heteroskedastisitas, 

uji multikolinieritas dan uji 

autokolerasi. Dan uji hipotesis 

penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linier berganda, analisis 

koefisien determinasi, uji t, dan uji F. 

Prosedur penelitian dalam 

penelitian ini dimulai dari 

mengidentifikasi masalah, 

merumuskan dan membatasi masalah, 

melakukan tinjauan pustaka, 

merumuskan hipotesis, menentukan 

teknik pengumpulan data, menentukan 

instrumen, menentukan teknik 

pengumpulan data, analisis data, 

sampai dengan penyusunan laporan. 

PEMBAHASAN 

 Sebelum melakukan analisis 

data, peneliti menguji kelayakan 

kuesioner menggunakan uji validitas 

dan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil 

uji validitas dan reliabilitas tersebut 

kuesioner dinyatakan valid dan 

reliabel. Kemudian, peneliti menguji 

menggunakan uji asumsi klasik dan uji 

hipotesis. 

Uji Normalitas 

Dari hasil uji normalitas dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi 

(Asymp. Sig 2-tailed) sebesar 0,362 

dan lebih besar dari 0,05 (0,362 > 

0,05), maka nilai residual dinyatakan 

normal. 

Uji Heteroskedastisitas 

Dari hasil uji 

heteroskedastisitas didapat nilai d 

(nilai kritis Watson) yang dihasilkan 

dari model regresi adalah 2,043. 

Sedangkan dari tabel Durbin-Watson 

dengan signifikansi 0,05 dan jumlah 

data (N) = 399, serta k = 3 (k adalah 

jumlah variabel independen) diperoleh 

nilai dL sebesar 1,825 dan dU sebesar 

1,845. Karena nilai d (2,043) atau 

berada diantara dU dan 4-dU (1,825 < 

2,043 < 2,155), maka hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa data yang 

didapatkan memenuhi postulat kedua, 

yaitu tidak ada autokorelasi. 

Uji Multikolinearitas 

Dari hasil uji ultikolinearitas  

diketahui nilai variance inflation 

factor (VIF) ketiga variabel yaitu 

motivasi penggunaan media, intensitas 

terpaan media, dan persepsi harga 

adalah 1,816; 2,112 dan 1,836 atau 

lebih kecil dari 10 sehingga bisa 



dikatakan bahwa antar variabel 

independen tidak terjadi persoalan 

multikolinearitas. 

Uji Autokorelasi 

Dari hasil uji autokolerasi 

didapat nilai d (nilai kritis Watson) 

yang dihasilkan dari model regresi 

adalah 2,043. Sedangkan dari tabel 

Durbin-Watson dengan signifikansi 

0,05 dan jumlah data (N) = 399, serta k 

= 3 (k adalah jumlah variabel 

independen) diperoleh nilai dL sebesar 

1,825 dan dU sebesar 1,845. Karena 

nilai d (2,043) atau berada diantara dU 

dan 4-dU (1,825 < 2,043 < 2,155), 

maka hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa data yang didapatkan 

memenuhi postulat kedua, yaitu tidak 

ada autokorelasi. 

Analisis Regeresi Linear Berganda 

Dari hasil perhitungan analisis 

regresi linear berganda diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar -4,668, nilai 

konstanta bernilai negatif artinya 

jika skor variabel motivasi 

penggunaan, terpaan media dan 

persepsi harga dianggap tidak ada 

atau sama dengan nol, maka skor 

perilaku konsumtif akan semakin 

berkurang. 

2. Koefisien regresi variabel motivasi 

penggunaan media (X1) sebesar 

0,173; artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan 

variabel motivasi penggunaan 

media mengalami kenaikan 1 

angka, maka nilai variabel perilaku 

konsumtif (Y) akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,173. Koefisien 

bernilai positif; berarti terjadi 

hubungan positif antara variabel 

motivasi penggunaan media 

dengan variabel perilaku 

konsumtif, semakin tinggi nilai 

koefisien positif variabel motivasi 

penggunaan media maka semakin 

tinggi pula hubungan positif 

dengan variabel perilaku 

konsumtif. Dengan demikian, 

variabel motivasi penggunaan 

media (X1) dapat dinyatakan 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel perilaku konsumtif (Y). 

3. Koefisien regresi variabel 

intensitas terpaan media (X2) 

sebesar 0,479; artinya jika variabel 

independen lain nilainya tetap dan 

variabel intensitas terpaan media 

mengalami kenaikan 1 angka, 

maka nilai variabel perilaku 

konsumtif (Y) akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,479. Koefisien 

bernilai positif; berarti terjadi 

hubungan positif antara variabel 

intensitas terpaan media dengan 

variabel perilaku konsumtif, 

semakin tinggi nilai positif variabel 

intensitas terpaan media maka 

semakin tinggi pula hubungan 

positif dengan variabel perilaku 

konsumtif. Dengan demikian, 



variabel intensitas terpaan media 

(X2) dapat dinyatakan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

perilaku konsumtif (Y). 

4. Koefisien regresi variabel persepsi 

harga (X3) sebesar 0,353; artinya 

jika variabel independen lain 

nilainya tetap dan variabel persepsi 

harga mengalami kenaikan 1 

angka, maka nilai variabel perilaku 

konsumtif (Y) akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,353. Koefisien 

bernilai positif; berarti terjadi 

hubungan positif antara variabel 

persepsi harga dengan variabel 

perilaku konsumtif, semakin tinggi 

nilai positif variabel persepsi harga 

maka semakin tinggi pula 

hubungan positif dengan variabel 

perilaku konsumtif. Dengan 

demikian, variabel persepsi harga 

(X2) dapat dinyatakan berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

perilaku konsumtif (Y). 

Analisis Koefisien Determinasi 

Pada penelitian ini diperoleh 

koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,356 atau 35,6%. Hal ini 

menunjukkan bahwa 35,6% perilaku 

konsumtif dipengaruhi oleh variabel 

motivasi penggunaan media, intensitas 

terpaan media dan persepsi harga. 

Sedangkan 64,6% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian ini. 

Uji t 

Uji t dilakukan dengan 

membandingkan nilai thitung yang 

diperoleh dengan tarif signifikansi 

0,05 dan derajat kebebasan (df) = n-k-

1 = 396 maka diperoleh ttabel sebesar 

1,966. Hasil dari uji t yaitu : 

1. Motivasi Penggunaan Media (X1) 

Didapatkan thitung variabel motivasi 

penggunaan media sebesar 3,171. 

Oleh karena thitung (3,171) > ttabel 

(1,966) dapat disimpulkan bahwa 

secara parsial variabel motivasi 

penggunaan media berpengaruh 

terhadap variabel perilaku 

konsumtif sebesar 𝛽 = 0,173 atau 

17,3%. Sedangkan nilai 

probabilitas variabel motivasi 

penggunaan media sebesar 0,002 < 

0,05. Berdasarkan analisis parsial 

tersebut, dapat disimpulkan Ho 

ditolak dan H1 diterima, artinya 

motivasi penggunaan media 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku konsumtif. 

2. Terpaan Media (X2) 

Didapatkan thitung variabel 

intensitas terpaan media sebesar 

4,651. Oleh karena thitung (4,651) > 

ttabel (1,966) dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial variabel 

intensitas terpaan media 

berpengaruh terhadap variabel 

perilaku konsumtif sebesar 𝛽 =

 0,273 atau 27,3%. Sedangkan nilai 

probabilitas variabel terpaan media 



sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan 

analisis parsial tersebut, maka 

dapat disimpulkan Ho ditolak dan 

H2 diterima, artinya intensitas 

terpaan media berpengaruh secara 

signifikan terhadap perilaku 

konsumtif. 

3. Persepsi Harga (X3) 

Didapatkan thitung variabel persepsi 

harga sebesar 4,429. Oleh karena 

thitung (4,429) > ttabel (1,966) dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial 

variabel persepsi harga 

berpengaruh terhadap variabel 

perilaku konsumtif. Besarnya 

pengaruh persepsi harga terhadap 

perilaku konsumtif sebesar 𝛽 = 

0,242 atau 24,2%. Sedangkan nilai 

probabilitas variabel persepsi harga  

sebesar 0,000 < 0,05. Berdasarkan 

analisis parsial tersebut, maka 

dapat disimpulkan Ho ditolak dan 

H3 diterima, artinya persepsi harga 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku konsumtif. 

Uji F 

Dalam penelitian ini, didapat 

Fhitung sebesar 72.751. Berdasarkan 

tabel F dengan taraf signifikansi (α) = 

5% diketahui bahwa Ftabel dengan df1 

= k-1 = 3-1 = 2 dan df2 = n-k-1 = 399-

3-1 = 395, maka diperoleh Ftabel (df, 

df2) = 3,0185. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh Fhitung = 72.751 

sedangkan Ftabel 3,0185, maka Fhitung  >  

Ftabel. Hal ini menunjukkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan 

hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

motivasi penggunaan media, intensitas 

terpaan media dan persepsi harga 

berpengaruh secara simultan terhadap 

perilaku konsumtif. 

Hasil tersebut diperkuat dengan 

nilai Adjusted R Square sebesar 0,351 

yang diperoleh dari uji determinasi. 

Hal ini menunjukkan besarnya 

sumbangan atau kontribusi variabel 

motivasi penggunaan media (X1), 

variabel intensitas terpaan media (X2) 

dan variabel persepsi harga (X3) secara 

simultan terhadap variabel perilaku 

konsumtif (Y) sebesar 35,1%, 

sedangkan 64,9% sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

keputusan hipotesis Ho keempat 

ditolak dan H4 diterima, dan terbukti 

bahwa motivasi penggunaan media, 

intensitas terpaan media, dan persepsi 

harga berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku konsumtif. 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan data penelitian 

yang telah dianalisis dapat 

disimpulkan bahwa :  

1. Hipotesis Pertama (H1) Diterima 

atau Valid 

Melalui hasil analisis SPSS 

pada analisis regresi linear 

berganda diketahui bahwa variabel 

motivasi penggunaan media (X1) 

memiliki pengaruh positif atau 



signifikan terhadap variabel 

perilaku konsumtif (Y) berbelanja 

online pada pengikut akun Twitter 

@BerburuSale. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan nilai signifikan 

t variabel motivasi penggunaan 

media sebesar 0,002 dan masih di 

bawah nilai 𝛼 < 0,05 serta 𝛽 = 

0,173 yang berarti bahwa variabel 

motivasi penggunaan media 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat perilaku 

konsumtif berbelanja online 

sebesar 17,3% sedangkan pengaruh 

sebesar 82,7% disebabkan oleh 

variabel lain di dalam penelitian. 

Dari hasil penjabaran di 

atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa H1 diterima, yaitu ada 

pengaruh  yang signifikan antara 

motivasi penggunaan media (X1) 

terhadap variabel perilaku 

konsumtif (Y) berbelanja online 

pada pengikut akun Twitter 

@BerburuSale. 

2. Hipotesis Kedua (H2) Diterima 

atau Valid 

Melalui hasil analisis SPSS 

pada analisis regresi linear 

berganda diketahui bahwa variabel 

intensitas terpaan media (X2) 

memiliki pengaruh positif atau 

signifikan terhadap variabel 

perilaku konsumtif (Y) berbelanja 

online pada pengikut akun Twitter 

@BerburuSale. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan nilai signifikan 

t variabel intensitas terpaan media 

sebesar 0,000 dan masih di bawah 

nilai 𝛼 < 0,05 serta 𝛽 = 0,273 yang 

berarti bahwa variabel intensitas 

terpaan media berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat 

perilaku konsumtif berbelanja 

online sebesar 27,3% sedangkan 

pengaruh sebesar 72,7% 

disebabkan oleh variabel lain di 

dalam penelitian.  

Dari hasil penjabaran di 

atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa H2 diterima, yaitu ada 

pengaruh yang signifikan antara 

intensitas terpaan media (X2) 

terhadap variabel perilaku 

konsumtif (Y) berbelanja online 

pada pengikut akun Twitter 

@BerburuSale. 

3. Hipotesis Ketiga (H3) Diterima 

atau Valid 

Melalui hasil analisis SPSS 

pada analisis regresi linear 

berganda diketahui bahwa variabel 

persepsi harga (X3) memiliki 

pengaruh positif atau signifikan 

terhadap variabel perilaku 

konsumtif (Y) berbelanja online 

pada pengikut akun Twitter 

@BerburuSale. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan nilai signifikan 

t variabel persepsi harga sebesar 

0,000 dan masih di bawah nilai 𝛼 < 

0,05 serta 𝛽 = 0,242 yang berarti 

bahwa variabel persepsi harga 

berpengaruh positif dan signifikan 



terhadap tingkat perilaku 

konsumtif berbelanja online 

sebesar 24,2% sedangkan pengaruh 

sebesar 75,28% disebabkan oleh 

variabel lain di dalam penelitian. 

Dari hasil penjabaran di 

atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa H3 diterima, yaitu ada 

pengaruh yang signifikan antara 

persepsi harga (X3) terhadap 

variabel perilaku konsumtif (Y) 

berbelanja online pada pengikut 

akun Twitter @BerburuSale. 

4. Hipotesis Keempat (H4) Diterima 

atau Valid 

Melalui hasil analisis SPSS 

pada analisis regresi linear 

berganda dan uji determinasi yang 

telah dilakukan maka diperoleh 

kesimpulan bahwa variabel 

motivasi penggunaan media (X1), 

intensitas terpaan media (X2), dan 

persepsi harga (X3) memiliki 

pengaruh positif atau signifikan 

secara simultan (bersama-sama) 

terhadap perilaku konsumtif (Y) 

berbelanja online pada pengikut 

akun Twitter @BerburuSale 

dengan nilai probabilitas (Sig. 

Fchange) = 0,000. Karena nilai Sig. 

Fchange < 0,05, maka keputusan 

hipotesis Ho keempat ditolak dan 

H4 diterima. Nilai R2 diperoleh 

sebesar 0,356 dikalikan dengan 

100%, atau Y = R2 x 100% = 

35,6%. Dengan demikian 

kontribusi simultan (bersama-sama 

atau serentak) variabel motivasi 

penggunaan media, intensitas 

terpaan media, dan persepsi harga 

terhadap variabel perilaku 

konsumtif berbelanja online 

sebesar 35,6%, sedangkan sisanya 

(64,6%) ditentukan oleh variabel 

lain di luar penelitian. 

Dari hasil penjabaran di 

atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa H4 diterima, yaitu ada 

pengaruh yang signifikan antara 

motivasi penggunaan media (X1), 

intensitas terpaan media (X2) dan 

persepsi harga (X3) secara simultan 

terhadap variabel perilaku 

konsumtif (Y) berbelanja online 

pada pengikut akun Twitter 

@BerburuSale. 
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