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ABSTRACT 

The phenomenon of online shopping has led to the emergence of impulse buying 

behavior. In addition to the reasons for the ease and speed of transacting, one of the 

factors that stimulate consumers to make impulse purchases is through marketing 

content. The purpose of this study was to determine how much influence Shopee Live's 

content marketing as an independent variable on impulse buying as the dependent 

variable.  

This research is quantitative explanatory with data collection techniques using 

survey methods. The survey was conducted by distributing online questionnaires to 400 

respondents who are Shopee Application users and have watched Shopee Live. The 

sample was drawn using a sampling technique, namely peurposive sampling. The 

hypothesis was then tested using a simple linear regression test. The results showed 

that there was an effect of Shopee Live's content marketing on impulse buying of 48,9%. 

It can be concluded that Shopee Live's content marketing has a significant effect on 

impulse buying, therefore Shopee Live's content marketing must always be maintained 

and improved so that the impulse buying generated also increases. 

Keywords : Content Marketing, Impulse Buying, Shopee Live 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Internet dan media telekomunikasi menjadi bagian yang tidak bisa lepas 

dari masyarakat modern dewasa ini. Salah satu hal yang dilakukan masyarakat 

saat mengakses internet adalah melakukan transaksi jual beli online di e-

commerce. Menurut data yang dilansir oleh We Are Social yang termuat dalam 

artikel Teknoia.com menyatakan bahwa Indonesia masuk menjadi peringkat 

pertama negara dengan penggunaan e-commerce terbesar di dunia, bahwa 

terdapat 88% pengguna internet di Indonesia yang menggunakan e-commerce 

sebagai tempat untuk berbelanja. Artinya, melalui data ini, dapat disimpulkan 

bahwa 8 dari 10 orang pengguna internet di Indonesia melakukan jual beli 

online minimal satu kali dalam satu bulan, mengalahkan Amerika Serikat dan 

China (Ramadhan, 2020) 
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           Gambar 1.1 Data Jumlah Penggunaan E-Commerce 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Teknoia.com 

Shopee Indonesia adalah salah satu situs online yang berhasil menjadi 

pemain baru dan lama di industri ini masih memiliki kesempatan untuk 

menjadi pemain e-commerce terbaik di Indonesia. Shopee yang mendaki dari 

posisi 5 tahun lalu ke peringkat pertama di tahun 2017 dengan 3.99% penetrasi 

aktif mingguan. Shopee disusul Lazada dan Tokopedia dengan 3.74% dan 

3.26penetrasi aktif mingguan. (https://www.digination.id/read/01289/potensi-

e-commerce-pimpin-pasar-aplikasi-mobile-di-indonesia diakses pada 15 

April 2021 ) Shopee telah diunduh lebih dari 4 juta kali dan memiliki lebih 

dari 600 ribu pengikut. Untuk pasar Indonesia sendiri, aplikasi yang 

merupakan anak dari perusahaan karena ini telah dirilis sejak Juni 2015 dan 

telah menggandeng 1,3juta pengguna Indonesia. 

https://www.digination.id/read/01289/potensi-e-commerce-pimpin-pasar-aplikasi-mobile-di-indonesia
https://www.digination.id/read/01289/potensi-e-commerce-pimpin-pasar-aplikasi-mobile-di-indonesia
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(https://www.liputan6.com/tekno/read/2379358/ini-yang-bikin-shopee-beda-

dengan-aplikasi-belanja-online-lain diakses pada 16 April 2021) 

Untuk memenangkan persaingan antar e-commerce, Shopee melakukan 

aktivitas komunikasi pemasaran yang mendorong pembelian seketika 

(impulsive buying) (Patricia, 2019). Impulse buying merupakan keadaaan 

dimana ketika konsumen mengalami keinginan yang tiba-tiba dan kuat untuk 

membeli sesuatu pada saat itu juga dan biasanya terdapat rangsangan yang  

menarik dari toko tersebut (Utami, 2010).  Menurut Rook, perilaku pembelian 

impulsif di dorong oleh stimulus yaitu alat komunikasi penjualan dan kegiatan 

promosi yang berfungsi sebagai rangsangan pemasaran. Pada awalnya, 

kegiatan jual beli di internet diharapkan dapat membentuk perilaku konsumen 

untuk melakukan pembelian secara rasional. Hal tersebut dikarenakan internet 

memiliki karakteristik efisien dan memiliki beragam informasi sehingga 

konsumen dapat melakukan perbandingan harga serta informasi mengenai 

suatu produk atau jasa. Dari situ diharapkan konsumen menggunakan logika 

serta alasan yang berdasar ketika melakukan pembelian. Namun faktanya 

tidak semua konsumen bertindak secara rasional dan logis ketika melakukan 

pembelian secara online. Sehingga dari situ munculah suatu fenomena yaitu 

impulse buying (Koski, 2004: 23).  

Semakin mudah konsumen dalam membeli suatu produk, maka 

kecenderungan untuk melakukan pembelian impulsif pun semakin tinggi. 

https://www.liputan6.com/tekno/read/2379358/ini-yang-bikin-shopee-beda-dengan-aplikasi-belanja-online-lain
https://www.liputan6.com/tekno/read/2379358/ini-yang-bikin-shopee-beda-dengan-aplikasi-belanja-online-lain
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Selain dipengaruhi oleh elemen kemudahan dalam bertransaksi yang 

merupakan bagian dari stimuli pelayanan, salah satu faktor lainnya yang dapat 

mendorong terjadinya impulse buying yaitu melalui stimuli pemasaran berupa 

kegiatan promosi yang berfungsi sebagai rangsangan pemasaran. Salah satu 

elemen atau bentuk promosi yang dapat digunakan pemasar untuk 

mempengaruhi atau menstimuli terjadinya pembelian, baik secara langsung 

serta pembelian impulsif dalam konteks pembelian secara online adalah 

content marketing (Azmi 2016). Content marketing merupakan strategi 

pemasaran dengan cara merencanakan, menciptakan serta mendistribusikan 

konten yang dapat menarik audiens dan lalu mendorong audiens tersebut 

menjadi customer (Pullizi, 2014: 4). Indonesia memiliki peluang yang besar 

bagi pertumbuhan content marketing. Dilansir dari laporan yang dibuat oleh 

GetCRAFT, Indonesia’s Digital and Content Marketing Report in 2017, 

content marketing berada pada posisi kedua dalam peluang pertumbuhan 

digital marketing yang paling menarik di Indonesia. Selain itu, hasil survei ini 

juga menyatakan bahwa teknik content marketing yang paling efektif di 

Indonesia adalah melalui artikel dan video. Jenis artikel dapat berupa artikel 

berita, artikel yang disponsori, blog dan konten tips and tricks. Sedangkan 

jenis video dapat berupa testimoni pelanggan, demo produk dan video 

campaign kreatif. Menyajikan konten yang relevan dan bernilai bagi 

konsumen merupakan langkah awal dalam mengubah pengunjung menjadi 

pelanggan (Febe, 2020). 
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Untuk meningkatkan penjualannya Shopee menghadirkan content 

marketing yaitu fitur Shopee Live. Di Indonesia fitur Shopee Live diluncurkan 

pada tanggal 6 Juni 2019 (Millah, 2019). Shopee Live merupakan cara baru 

bagi penjual untuk berjualan sekaligus berinteraksi dengan pembeli melalui 

video live streaming di Aplikasi Shopee. Promosi yang dilakukan pada saat 

live atau siaran langsung melalui fitur Shopee Live dengan menunjukkan dan 

mereview produk, agar pembeli tau lebih jelas kondisi barang tersebut baik 

mengenai bentuk, fungsi, maupun kualitasnya dengan tujuan 

memperkenalkan atau meluruskan kesan yang salah. Kemudahan yang 

diberikan Shopee Live tersebut agar pembeli dapat mengetahui review produk 

dan promo terbaru tanpa harus mengecek tokonya langsung (Faizah, 2021). 

Didalam fitur Shopee Live terdapat beberapa aktivitas promosi seperti 

voucher, lelang dan giveaway. (https: //seller.shopee.co.id/edu/article/ diakses 

pada 16 April 2021) 

Shopee menghadirkan inovasi terbaru di kampanye 8.8 Mid Year Sale 

melalui Shopee Live Jutawan. Shopee Live Jutawan merupakan game show 

interaktif yang dapat diikuti oleh seluruh pengguna Shopee, berbentuk 

permainan tanya jawab dengan kesempatan memenangkan hadiah menarik 

dengan nominal yang beragam di setiap levelnya dan hadiah sebesar 100 juta 

rupiah. Kampanye ini juga akan memberikan penawaran dan promo menarik 

sebagai upaya Shopee untuk terus menjadi platform belanja online pilihan 

masyarakat Indonesia dengan menawarkan ragam produk yang menarik dan 
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aktivitas baru yang menghibur. (https://review1st.com/news/shopee-di-8-8-

mid-year-sale/ diakses pada 16 April 2021) 

Selain itu pada puncak Shopee 12.12 birthday sale yang berlangsung 

selama Desember lalu, Shopee Live menghadirkan best deals sesi spesial 

Shopee Live dengan banting harga Rp 12 selama periode midnight untuk 

memenuhi kebutuhan. Promo spesial ini berlangsung seharian mulai dari 00.00 

WIB. (https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/release/12-promo-

spesial-dalam-puncak-shopee-1212-birthday-sale diakses pada 16 April 2021) 

Gambar 1. 1Tampilan Shopee Live di Aplikasi Shopee 

 

Sumber : Shopee Live di Aplikasi Shopee 

Shopee Live merupakan salah satu langkah yang dipilih Shopee untuk 

meningkatkan penjualan, dalam setiap konten yang diunggah di Shopee Live 

terdapat berbagai kemudahan dan promosi yang ditawarkan. Tujuan dari 

https://review1st.com/news/shopee-di-8-8-mid-year-sale/
https://review1st.com/news/shopee-di-8-8-mid-year-sale/
https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/release/12-promo-spesial-dalam-puncak-shopee-1212-birthday-sale
https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/release/12-promo-spesial-dalam-puncak-shopee-1212-birthday-sale
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promosi penjualan ini tentunya meningkatkan volume penjualan jangka pendek 

untuk perusahaan dengan menciptakan tampilan dan aktivitas yang menarik dan 

menimbulkan impulse buying (Rita: 2019). 

Pembelian impulsif (impulse buying) dapat mengarah pada perilaku 

boros dan berlebihan. Hal ini dapat disebabkan karena pembelian impulsif 

merupakan pembelian yang tidak terencana, pembelian tersebut bukan 

berdasarkan pada kebutuhan, namun lebih mengarah pada pemuasan diri 

dengan mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Tentunya hal ini dilarang 

oleh agama islam. Dalam al-qur’an telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah 

melarang perilaku boros dan berlebihan ini. Allah ta’ala berfirman dalam 

QS.Al-furqon : 67 

 َوالَِّذْيَن اِذَآ اَْنفَقُْوا لَْم يُْسِرفُْوا َولَْم يَْقتُُرْوا َوَكاَن بَْيَن ٰذِلَك قََواًما

“ Dan (hamba-hamba Allah yang beriman adalah) orang-orang yang 

apabila mereka membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan 

tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan mereka) ditengah-tengah antara 

yang demikian”.  

Penjelasan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

membelajakan harta, dilarang boros, berlebihan serta tidak boleh kikir. Boros 

dan berlebihan itu dapat mengarah kepada pembelian impulsif, sehingga Islam 

megajarkan kepada hamba-Nya dalam dan membelanjakan harta seharusnya 



8 
 

berada pada kondisi normal, dengan kata lain tidak berperilaku boros, 

berlebihan dan tidak pula kikir.  

Dari uraian yang telah disampaikan, dapat dilihat bahwa content 

marketing yang dilakukan oleh Shopee melalui kanal Shopee Live nya 

merupakan salah satu ragam digital marketing baru di ranah marketing e-

commerce dengan berbagai kemudahan dan promosi yang ditawarkan sehingga 

dapat menyebabkan terjadinya impulse buying. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk meneliti pengaruh dari content marketing Shopee Live terhadap Impulse 

buying. 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Seberapa besar Pengaruh Content Marketing Shopee Live terhadap Impulse 

Buying? 

C.  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Content Marketing Shopee Live 

terhadap Impulse Buying 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Akademis 
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Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi 

bagi perkembangan Ilmu Komunikasi khususnya Komunikasi Strategi. 

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan konsep digital marketing khususnya content marketing dan 

impulse buying.  

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi bagi Shopee 

untuk melihat pengaruh content marketing yang telah dibuat terhadap impulse 

buying. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

perancangan srategi content marketing Shopee selanjutnya.
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E. Telaah Pustaka 

No Judul  Nama dan Sumber  Persamaan  Perbedaan  

 1 Pengaruh Content Markering 

Terhadap Pembentukan Brand 

Awarness Pada Kalbis Insitute 

Dewanti Pertiwi dan Henni 

Gusfa, 

Jurnal Media Kom, Vol 

.VIII, No.2, Desember 2018 

Persamaaan dari penelitian 

ini adalah sama-sama 

membahas tentang content 

marketing  

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada 

objek penelitian dimana jurnal tersebut objek 

penelitiannya adalah followers pada instagram 

@kalbisinstitute, sedangkan dalam penelitian 

ini objeknya adalah Pengguna Aplikasi Shopee 

di Kota Yogyakarta 

2 Pengaruh Content Marketing Di 

Instagram Stories 

@LCHEESEFACTORY 

Terhadap Minat Beli Konsumen 

Chairina Debika Amalia,  

JOM FISIP Vol.7 : Edisi 1 

Januari – Juni 2020 

Persamaaan dari penelitian 

ini adalah sama-sama 

membahas tentang content 

marketing 

Penggunaan variabel y yang berbeda, yaitu 

jurnal tersebut menggunakan minat beli 

konsumen sebagai variabel y sedangkan 

penelitian ini variabel y adalah impulse buying 

3 Pengaruh Price Discount terhadap 

Impulse Buying  

Septian Wahyudi,  

Jurnal Valuta, Vol.3 No.2 

(2017) 

Persamaaan dari penelitian 

ini adalah sama-sama 

membahas tentang impulse 

buying 

Variabel x pada jurnal tersebut adalah Price 

Discount sedangkan dalam penelitian ini adalah 

Content Marketing 

Sumber : Olahan  Penulis
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F. Landasan Teori  

1. Teori Perbedaan Individu 

Teori perbedaan individu merupakan sebuah teori yang dikemukakan 

oleh Melvin DeFleur. Menurut Bungin (2013: 282), Melvin DeFleur 

melakukan modifikasi terhadap teori stimulus-respon dengan teorinya yang 

dikenal sebagai perbedaan individu dalam komunikasi massa (individual 

differences). Di sini, diasumsikan bahwa pesan-pesan media berisi stimulus 

tertentu yang berinteraksi secara berbeda-beda dengan karakteristik pribadi dari 

para anggota audience.  

Menurut De Fleur dalam Effendi (2003: 275), Individual Differences 

Theory (Teori Perbedaan Individu) ini  menelaah perbedaan-perbedaan di 

antara individu-individu sebagai sasaran media massa ketika mereka diterpa 

sehingga menimbulkan efek tertentu. Menurut teori ini, individu-individu 

sebagai anggota khalayak sasaran media massa secara selektif, menaruh 

perhatian kepada pesan-pesan terutama jika berkaitan dengan sikap-sikapnya, 

sesuai dengan kepercayaan yang didukung oleh nilai-nilainya. 

Individual Differences Theory menyebutkan bahwa khalayak yang 

secara selektif memperlihatkan suatu pesan komunikasi, khususnya jika 

berkaitan dengan kepentingannya, akan sesuai dengan sikapnya, 

kepercayaannya dan nilai-nilainya. Tanggapannya terhadap pesan komunikasi 

itu akan diubah oleh tatanan psikologinya.(Effendy 2003: 316) 
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Menurut Onong (2000: .275), anggapan dasar teori ini adalah manusia 

amat bervariasi dalam organisasi psikologisnya secara pribadi. Variasi ini 

sebagian dimulai dari dukungan perbedaan secara biologis, tetapi sebagian lagi 

dikarenakan pengetahuan tiap individu yang berbeda. Perbedaan itu dapat 

terjadi karena lingkungaan yang dipelajari oleh masing-masing individu akan 

membentuk sikap, nilai-nilai serta kepercayaan yang mendasari kepribadian 

mereka sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda pula dalam 

menghadapi segala sesuatu. Oleh karena itu efek media massa pada setiap 

individu berbeda satu sama lain dalam struktur kejiwaannya.  

G.   Definisi Konsep 

1.  Content Marketing  

Menurut Pratiwi (2018: 48) bahwa dalam menciptakan content marketing 

yang menarik dan kreatif, diperlukan beberapa faktor yang harus diperhatikan 

yaitu : 

a) Design 

Konten yang menarik tidak akan berpengaruh besar apabila tidak 

diseimbangkan dengan desain yang dibuat. Tata letak tipografi membantu 

untuk memandu perhatian khalayak dengan sedikit dorongan atau petunjuk 

tambahan.  

b) Current Event 
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Konten yang baik adalah konten yang menyajikan berita-berita seputar 

kejadian dan fenomena yang saat ini sedang berlangsung. 

c) The Reading Experience  

Desain yang menarik tidak hanya tentang warna-warna dan gambar yang 

eye catchy, tetapi juga bagaimana letak dan font yang digunakan agar 

konten pun dapat terbaca dengan baik dan effortless. 

d) Timing  

Setelah mengemas konten dengan menarik dengan desain yang menarik dan 

mudah dibaca, langkah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kapan 

dan berapa kali konten tersebut diunggah Dalam membangun sebuah 

kesadaran merek kepada khlayak melalui penggunaan media sosial, perlu 

adanya intensitas dan frekuensi yang konsisten dalam menggungah sebuah 

konten, Karena tidak semua orang langsung melihat konten yang diunggah. 

e) Tone 

Kesesuaian berita mempengaruhi pada keputusan pembelian pelanggan. 

2.  Impulse Buying 

Impulse Buying merupakan pembelian spontan yang dilakukan 

konsumen, menurut Sari (2014: 58), indikator impulse buying untuk 

mengelompokkan pembelian menjadi empat, yang sebagai berikut:  
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a) Spontanitas merupakan keadaan dimana konsumen seringkali membeli 

sesuatu tanpa direncanakan. Indikator sub variabel : secara tiba-tiba, tidak 

direncanakan, waktu yang relatif singkat.  

b) Dorongan untuk membeli dengan segera yang merupakan keadaan dimana 

pelanggan seringkali merasa bahwa terlalu terburu-buru dalam membeli 

sesuatu. Indikator sub variabel : keinginan, sesuai dengan kebutuhan, 

melihat sesuatu yang menarik.  

c) Kesenangan dan stimulasi yaitu dimana pelanggan melakukan kegiatan 

berbelanja dipengaruhi oleh keadaan emosional. Indikator sub variabel : 

membeli barang yang disukai, merasa percaya diri dengan barang yang 

dibeli, promosi yang ditawarkan.  

d) Ketidakpedulian akan akibat merupakan keadaan dimana pelanggan sering 

melakukan pembelian tanpa memikirkan terlebih dahulu mengenai akibat 

yang dari pembelian yang dilakukan. Indikator sub variabel : kepuasan, 

harga yang murah.  
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H.   Kerangka Pemikiran 

 

Tabel 2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

Sumber : Olahan Peneliti 

Content marketing Shopee Live mempengaruhi Impulse Buying 

Content Marketing : 

1. Design 

2. Current Event  

3. The Reading Experience 

4. Timing 

5. Tone 

Sumber : Pratiwi (2018: 48) 

 

 

Impulse Buying : 

1. Spontanitas 

2. Dorongan 

Membeli Segera 

3. Kesenangan dan 

Stimulasi 

4. Ketidakpedulian 

Akan Akibat 

Sumber: (Sari, 2014: 

58) 

 

 

5.  

Teori Perbedaan Individu 

Menelaah perbedaan-perbedaan diantara individu sebagai  sasaran 

media massa ketika mereka diterpa sehingga menimbulkan efek 

tertentu-individu sebagai sasaran media massa ketika mereka diterpa 

sehingga menimbulkan efek tertentu. perbedaan-perbedaan di antara 

individu-individu sebagai sasaran media massa ketika mereka diterpa 

sehingga menimbulkan efek tertentu.Prosesu 

proses penerimaan dan pengolahan informasi khususnya yang 

bernada persuasi pada seorang individu 

snya yang bernada persuasi pada seorang individu 

proses penerimaan dan pengolahan informasi khususnya yang 

bernada persuasi pada seorang individu 

 

 

 

 

 

odel 
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I. Hipotesis 

1. H0 : Tidak terdapat adanya pengaruh Content Marketing Shopee   Live terhadap 

Impulse Buying 

2. Ha : Terdapat pengaruh Content Marketing Shopee Live terhadap Impulse 

Buying.   

J. Metode Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel  

 

Tabel 3 

Definisi Operasional Content Marketing 

Variabel X Indikator Instrumen 

 

 

 

 

 

Content 

Marketing 

1. Design - Desain dengan typography yang menarik 

- Desain dengan warna yang menarik 

- Desain dengan background yang menarik 

2. Current Event - Konten mengikuti tren masyarakat 

- Konten menyajikan berita terkini 

- Konten yang disajikan dalam Shopee Live bernilai dan 

mengedukasi 

3. The Reading 

Experience 

 

- Ukuran font mudah dibaca 

- Layout tersusun dengan rapi 

- Gambar dengan kualitas baik 

4. Timing - Konten di jam prime time media sosial 

- Konten diupdate setiap hari dengan frekuensi tertentu 

- Konten yang disajikan diperbarui secara berkala 

5. Tone - Konten dibuat sesuai target audiens 

- Konten memenuhi kebutuhan audiens 
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- Konten sesuai dengan krieria audiens 

Sumber : Olahan Peneliti 

 

Tabel 3 

Definisi Operasional Impulse Buying 

Variabel Y Indikator Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

Impulse 

Buying 

1. 1. Spontanitas  - Konsumen membeli produk di luar rencana secara spontan 

ketika melihat produk yang menarik perhatian 

- Kadang-kadang membeli produk tanpa perencanaan 

sebelumnya 

- Konsumen membeli sesuatu secara mendadak, tanpa 

dipikirkan terlebih dahulu 

2. Dorongan 

membeli segera 

- Melakukan pembelian karena sesuai dengan kebutuhan  

- Memutuskan melakukan pembelian karena dorongan untuk 

membelanjakan sebagian atau seluruh uang yang ada 

- Konsumen tidak akan menahan keinginan ketika melihat 

sesuatu yang menarik 

3. Kesenangan dan 

Stimulasi  

- Merasa senang ketika melihat barang yang disukai  

- Merasa percaya diri ketika memakai barang yang diinginkan  

- Konsumen tertarik membeli produk karena potongan harga 

yang besar 

4. Kepedulian Akan 

Akibat 

- Sering merasa puas ketika membeli produk di Shopee 

- Konsumen cenderung membeli sesuatu yang diinginkan, 

bukan dibutuhkan  
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- Konsumen tertarik untuk membeli produk karena harga yang 

murah  

Sumber : Olahan Peneliti 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sekaran & Bougie (2017: 53) populasi adalah kelompok 

orang, kejadian, atau ha-hal menarik di mana peneliti ingin membuat opini 

(berdasarkan sampel statistik). 

Pada penelitian ini akan diambil populasi dari Kota Yogyakarta yang 

berjumlah 435.936 penduduk. Angka ini didapat dari perhitungan Badan 

Pusat Statistik pada tahun 2020. 

b. Sampel 

1) Sampel Penelitian  

Menurut Sekaran & Bougie (2017: 54) sampel adalah sebagian dari 

populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dan 

populasi.  

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota 

Yogyakarta. Populasi yang didapat dalam penarikan jumlah sampel, 

menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut :  

 

 

 



19 
 
 

Ketperangan :  

n = Besarnya ukuran sample 

N = Besarnya populasi  

d = Presisi (sampling error) 5% 

Adapun perhitungan sampelnya sebagai berikut : 

n = 
𝑁

𝑁𝑑2+1
 

n = 
435.936

435.936(0.05)2+1
 

n = 
435.936

435.936𝑥0.0025+1
 

n = 
435.936

1.089+1
 

n = 
435.936

1.090
 

n = 399,94 

Angka yang didapat dari perhitungan rumus Taro Yamane 

tersebut adalah 399,94. Sehingga sampel yang akan dilibatkan dalam 

penelitian ini berjumlah 399,94 responden dan dibulatkan menjadi 400 

responden. 

2) Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja dan dilakukan 

berdasarkan kriteria tertentu yang ada pada responden (Sugiyono, 
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2014). Kriteria dalam penelitian ini yaitu Perempuan yang 

menggunakan Aplikasi Shopee dan pernah menonton Shopee Live di 

Kota Yogyakarta. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. 

Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa “sumber primer” adalah sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.” Sedangkan, data 

sekunder dapat meliputi data numerik atau non-numerik. Data sekunder 

non-numerik, atau kualitatif, dapat mencakup data yang diambil dari 

wawancara, akun etnografi, dokumen, foto, atau percakapan (Smith, 2008). 

Kuesioner penelitian ini dibuat dengan Google Forms, dan disebarkan 

secara daring kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian yaitu 

pengguna aplikasi Shopee dan menonton Shopee Live. 

Penelitian ini menerapkan skala Likert dengan lima poin yaitu 

sebagai berikut. 

1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 : Tidak Setuju (TS) 

3 : Netral (N) 

4 : Setuju (S) 

5 : Sangat Setuju (SS)  
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4. Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah Teknik Regresi Linear 

Sederhana. Selain itu penulis juga menggunakan beberapa teknik analisis 

lain.  

a. Uji Instrumen  

1) Uji Validitas  

Menurut Ghozali (2018: 51) “digunakan untuk mengukur sah 

atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikata valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut”. 

Uji Validitas dapat dilakuan dengan rumus Product Moment, yaitu 

: 

𝑟𝑥𝑦
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑁∑𝑋)2][𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2]
 

Keterangan : 

N: Jumlah responden 

X : Skor setiap item 

Y : Skor Total 

(X2) : Kuadrat jumlah skor total 

X2 : Jumlah kuadrat skor item 

Y2: Jumlah kuadrat skor item 

(Y2) : Jumlah kuadrat skor total 



22 
 
 

rxy : Kooefisien korelasi variabel x dan y 

  Dengan menggunakan formula diatas, valid atau tidaknya suatu 

instrumen, dapat diketahui dengan cara : 

a)  Membandingkan rh I t u n g dengan rt a b e l. Apabila rh I t u n g lebih 

besar dari r t a b e l (rn > rt) maka butir instrumen tersebut valid. 

b)  Jika rh I t u n g lebih kecil dari rt a b e l (rn > rt) maka instrumen 

tersebut tidak valid dan tidak dipergunakan dalam penelitian.  

2) Uji Reliabilitas  

Menurut Ghozali (2018:45) “Uji reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel atau konstruk. Suatu kuesinoner dapat dikatakan 

reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dan apabila di uji coba 

berulang kali maka akan menghasilkan data yang relative sama”. 

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan metode 

Cronbach’s Alpha, yaitu alat ukur dengan satu kali pengukuran 

untuk menganalisis reliabilitas, Cronbach’s Alpha ditulis 

dengan rumus sebagai berikut : 

rn = {
𝑘

(𝑘−1)
} {1 −

∑𝑎2𝑏

𝑎2𝑡
} 
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Keterangan : 

rn = Reliabilitas instrumen yang dicari 

k = Banyaknya butir pertanyaan/soal 

∑α2b = Jumlah varians butir 

α2t = Varians total 

Menurut Ghozali (2018:47), “Butir kuesioner dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai cronbach’s alpha > 0,06 dan 

dikatakan tidak reliabel jika cronbach’s alpha<0,06”. 

b. Uji Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk 

menguji ada tidaknya pengaruh antar dua variabel, dependen dan 

independent. Regresi adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel 

dependen dengan variabel independent dengan tujuan untuk memprediksi 

rata-rata nilai yang diketahui. Regresi linear sederhana dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

Y=a+Bx 

Keterangan ; 

Y= Subjek dalam variabel dependen yang diprediksi 

a= Harga Y ketika X=0 (Harga Konstan)  

b= Angka arah yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel 

dependen berdasarkan pada perubahan variabel independent. 
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X= Subjek pada variabel independent yang mempunyai nilai tertentu. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seerta analisis yang telah peneliti lakukan, 

dan diolah peneliti menggunakan SPSS 24 maka dapat disimpulkan bahwa 

Variabel X Independent  (Content Marketing Shopee Live) mempengaruhi 

variabel Y Dependent (Impulse Buying). Perhitungan hasil uji hipotesis yang 

sudah peneliti lakukan menunjukkan bahwa, variabel Content Marketing (X) 

terhitung t = 19,503 dan nilai sig 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sig = 

(0,000) < α (=0,05) berarti menunjukkan bahwa content marketing Shopee Live 

berpengaruh signifikan terhadap impulse buying. Nilai t terhitung (=19,503) 

menunjukkan positif berarti hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 

skor content marketing maka semakin tinggi skor impulse buying.  

  Untuk mengetahui besaran pengaruh content marketing Shopee Live 

(X) terhadap Impulse buying (Y) maka digunakan rumus R square, maka 

diketahui besarnya nilai korelasi atau hubungannya yaitu R sebesar 0,669 dari 

output SPSS 24 tersebut diiperoleh koefisien determinasi (R Square) 0,489 dari 

output SPSS 24, maka dapat dikatakan bahwa content marketing Shopee Live 

berpengaruh terhadap Impulse Buying pada pengguna Aplikasi Shopee sebesar 

48,9% dan sisanya 51,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya.  
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B. Saran 

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti setidaknya mendapatkan 

sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

instansi atau Lembaga serta berbagai pihak yang terakit dalam penelitian ini. 

Adapun saran yang peneliti berikan setelah meneliti masalah dalam penelitian 

ini antara lain :  

1. Saran Teoritis  

- Secara teoritis, bagi bidang studi Ilmu Komunikasi, penelitian ini 

diharapkan mampu berkontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan 

dan sumbangan referensi dalam pengembangan penelitian, khususnya 

dalam bidang ilmu komunikasi dalam hal strategi komuikasi 

pemasaran dan perilaku pembelian konsumen online.  

- Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis, 

diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan, khususnya terkait 

faktor lain yang dapat mempengaruhi Impulse buying karena impulse 

buying merupakan hal yang cukup penting dalam meningkatkan 

penjualan. 

2. Saran Praktis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana evaluasi dalam hal 

kegiatan komuniaksi pemasaran, khususnya dalam menentukan strategi 

content marketing agar lebih dapat meningkatkan pembelian dan 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. 
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