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ABSTRACT 

 

Perception is a series of personal ways to select, organize, and interpret 

stimuli. A person's perception influences acquiring decisions and how sellers 

determine their sales approach. In the e-commerce world, it is essential to carry 

out a marketing strategy, one of which is Flashsale. The Xiaomi Poco X3 product 

carries its product in a flash sale which intends to promote purchasing decisions. 

AISAS theory helps one to observe how the customer cycle when making a purchase. 

To find out how much impact Consumer Perceptions of Flashsale Xiaomi 

Poco X3 at Shopee have on buying decisions in the group Sharing Gils Blog 

conducted by this study. This study uses quantitative methods. We take a simple 

random sampling way to get the sample for this study. Based on simple linear 

regression analysis, the influence of consumer perception on purchasing decisions 

on shopee users in the Sharing Gils Blog group is 37.8%, other variables' influence 

was 62.2%. In addition, received a significance value of 0.000 <0.05, the decision 

is Ho rejected and Ha accepted, which means that consumer perceptions have an 

influence on purchasing decisions on the Xiaomi Poco X3 Flashsale at Shopee 

 

 

Keyword: Consumer Perceptions, purchasing decisions, Flashsale 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah 

Sekarang ini kita sudah memasuki sebuah era dimana semua serba 

teknologi dan rata-rata generasi sekarang paham akan teknologi terkini yang 

juga masuk dalam gaya hidup mereka. Mengutip dari laman Forbes revolusi 

industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah 

sistem cerdas dan otomasi dalam industry (Kominfo). Hal ini digerakkan oleh 

data melalui teknologi machine learning dan AI. Secara singkat, Industry 4.0, 

pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu 

sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. 

Dilansir dari Kompas.com (19/2/2019) dari sistem fisik-cyber, Internet of 

Things (IoT), dan Internet of Systems membuat Industry 4.0 menjadi mungkin, 

serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Di Indonesia, perkembangan 

Industry 4.0 sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Menteri 

Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, agar Indonesia dapat bersaing 

dengan negara lain di bidang industri, Indonesia juga harus mengikuti tren. 

“Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan 

mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua 

proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama,” kata 

Airlangga Hartarto. 

http://www.tek.id/tag/machine-learning
http://www.tek.id/tag/artificial-intelligence
http://www.tek.id/tag/internet-of-things
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Hadirnya Revolusi Industri 4.0 juga memperbarui sistem belanja 

masyarakat. Tidak perlu datang lagi, tidak perlu bertemu penjual transaksi pun 

dapat dilakukan dengan Internet. Melalui pemanfaatan Internet ini munculah 

beberapa situs belanja online atau yang disebut e-commerce yang dapat diakses 

kapanpun dan dimanapun. Menurut Gita Anggaranie yang dikutip di 

supplychainindonesia perkembangan e-commerce tidak terlepas dari laju 

pertumbuhan internet, karena e-commerce berjalan melalui jaringan dan 

koneksi internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya 

membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan 

maupun perseorangan untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa 

kepada konsumen dari seluruh dunia. Sebagai perdagangan yang berbasis 

teknologi canggih, e-commerce telah mereformasi perdagangan konvensional 

di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan dilakukan secara langsung 

menjadi interaksi yang tidak langsung. E-commerce telah merubah paradigma 

bisnis klasik dengan menumbukan model-model interaksi antara produsen dan 

konsumen di dunia virtual.  

Diantara banyaknya e-commerce yang ada di Indonesia, Salah satu yang 

populer adalah toko online Shopee. adalah platform perdagangan elektronik 

yang berkantor pusat di Singapura di bawah SEA Group (sebelumnya dikenal 

sebagai Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali 

diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas 

jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina 

dan Indonesia. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep 
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perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari "5 startup e-

commerce yang paling disruptif" yang dikutip dari Tech In Asia pada 2018. 

Shopee memberikan tawaran jual beli online yang menyenangkan, gratis dan 

terpercaya via ponsel. Dengan aplikasi Shopee bisa mendaftarkan produk jualan 

dan berbelanja berbagai penawaran menarik dengan harga termurah dan gratis 

ongkir ke seluruh Indonesia. Dengan aplikasi Shopee, bisa menjual berbagai 

produk, membeli berbagai produk, belanja aman dengan garansi. 

Shopee adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam 

jenis produk mulai dari Elektronik, Fashion Wanita, Fashion Pria, Peralatan 

Rumah Tangga, Kesehatan & Kecantikan, Bayi & Mainan Anak, Olahraga & 

Travel, Groceries.. Shopee menjamin kenyamanan konsumen ketika konsumen 

browsing produk yang sedang dicari dan juga menjamin opsi pembayaran yang 

aman. Pilihan pembayaran Shopee termasuk kartu kredit, cash on delivery, 

Bank transfer, Mobile banking.  Diantara banyaknya e-commerce yang ada di 

Indonesia, Salah satu yang paling menonjol di Indonesia yaitu Shopee. 

Menurut Alvin Praditya Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang 

(2019:36) Bisnis Online menjadi bisnis yang berpeluang besar karena tidak 

adanya batas pasar. Semua orang di seluruh penjuru dunia dapat mengakses 

bisnis website kita. Pasar menjadi sangat besar. Bisnis ini juga buka 24 jam, dan 

tidak membatasi waktu. Bisnis online memang berbeda dengan bisnis 

konvensional,yang membedakan adalah sarana yang digunakan. Jika dalam 

bisnis konvensional (offline), para pihak yang berperan dalam bisnis bertemu 

dan berinteraksi langsung di suatu tempat di dunia nyata, maka pada bisnis 
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online para pihak yang berperan dalam dunia bisnis online bertemu dan 

berinteraksi di dunia maya melalui internet tanpa batasan waktu dan wilayah. 

Dalam persaingan bisnis jaman sekarang, kepercayaan memegang peranan yang 

sangat penting terutama dalam menjaga suatu hubungan. Kepercayaan 

didefinisikan oleh Lin dan Lu (2010:29) sebagai hubungan antara sebuah 

perusahaan dan konsumen dimana ditunjukkan oleh kepercayaan konsumen 

pada kemampuan merefleksikan produk dan jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan secara profesional. 

Dalam transaksi online, konsumen yang percaya akan bersedia untuk 

menerima kekurangan pada online shop menurut ekspektasi positif mereka 

mengenai perilaku online shop tersebut di masa mendatang (Kimery dan 

McCord, 2002:65). Untuk pasar Indonesia sendiri peluang bisnis online sangat 

menggiurkan. Hal ini dikarenakan pengguna internet di Indonesia semakin lama 

semakin bertambah pesat. Berdasarkan data yang dirilis layanan manajemen 

konten HootSuite, dan agensi pemasaran media sosial We Are Social dalam 

laporan bertajuk "Digital 2021" Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 

ini mencapai 202,6 juta jiwa yang artinya 73,7 persen dari total penduduk 

Indonesia menggunakan Indonesia menggunakan Internet. Aktivitas jual beli 

juga mulai beralih menjadi aktivitas perdagangan elektronik (e-commerce) atau 

online. Hal ini terbukti dengan maraknya bermunculan toko-toko online via 

media sosial seperti facebook dan instagram serta marketplace serperti Shopee. 

Shopee mengeluarkan strategi pemasaran agar menarik perhatian para 

penikmat beli online dengan menggunakan inovasi Flashsale. Flashsale 
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merupakan penawaran produk dengan potongan harga dan kuantitas yang 

terbatas dalam waktu singkat. Flash sale atau yang juga disebut “daily deal”, 

bagian dari promosi penjualan yang memberi pelanggannya penawaran khusus 

atau diskon untuk produk tertentu untuk waktu yang terbatas. Studi yang 

dilakukan Agrawal & Sareen (2016:193) menunjukkan bahwa Flashsale telah 

membantu perusahaan untuk menarik perhatian massa atau calon konsumen, 

namun perusahaan tidak mampu memanfaatkan perhatian yang dihasilkan 

untuk mengubahnya menjadi pendapatan bagi perusahaan. Adanya Flashsale 

ini menarik bagi konsumen pengguna shopee dikarenakan harga yang lebih 

murah daripada harga normal dari barang tersebut. Menurut Dhurup (2014:170) 

belanja juga muncul sebagai kegiatan sosial, hiburan dan liburan, sehingga 

pembelian yang direncanakan secara kognitif mulai berkurang, mengakibatkan 

muncul anggapan bahwa fenomena melakukan pembelian secara impulsif 

merupakan hal yang umum dan dapat diterima secara sosial di negara maju dan 

berkembang.Namun Kruzska (2012) menemukan bahwa konsumen yang 

melakukan pembelian saat daily deal termovasi oleh elemen utilitarian yaitu 

menghemat uang dan memanfaatkan harga promosi (potongan harga) dan 

bukannya elemen hedonis yaitu menikmati pengalaman menyenangkan berburu 

daily deal dan merasa senang dengan pembeliannya.  

Semakin Besarnya Event Flashsale ini membuat Salah satu brand besar 

dari China yaitu Xiaomi ikut serta meramaikan Event Flashsale. Xiaomi adalah 

Brand yang mengeluarkan barang-barang elektronik seperti Televisi, 

Handphone, earphone dll. Xiaomi pada tahun 2020 ikut serta menambahkan 

produk unggulan yang sedang naik daun yaitu Handphone seri Poco X3. Dikutip 
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dari Kompas Produk Poco X3 ini di Flashsale kan setiap seminggu sekali setiap 

kamis jam 13.00. Stok yang tidak menentu membuat banyak orang yang 

mengantri untuk mendapatkan produk Poco x3 di Flashsale Shopee ini. Pada 

tanggal 27 Oktober 2020. Poco X3 melakukan Flashsale perdana di Shopee, 

Mistore, dan Sharesave dengan stok 15.000 unit yang dimana stok itu habis 

hanya dalam waktu 4 menit. Sangat menunjukan bagaimana antusias pengguna 

Shopee untuk mengikuti Flashsale Xiaomi Poco X3 ini. Faktor utama 

antusiasnya yang ingin mendapatkan Poco X3 ini dikarenakan Spesifikasi yang 

tinggi dengan harga yang cukup miring jika dibandingkan dengan brand 

lainnya. Stok 15.000 pun masih banyak yang belum kebagian. Xiaomi Poco X3 

ini banyak diincar untuk para gamers dikarenakan memang hp dengan 

spesiifkasi untuk game berat. Poco X3 menggunakan chipset Snapdragon 

732G, baterai kapasitas 6000 mAh, dan kapasitas internal 64/128gb dengan ram 

6/8 GB dengan harga Flashsale yaitu Rp. 3.099.000 untuk ram 6gb, dan 

3.499.000 untuk ram 8gb membuat para pecinta game sangat ingin 

mendapatkannya apalagi diharga Flashsale. Dalam Flashsale Poco X3 ini 

sebenarnya tidak terlalu banyak potongan, hanya 100.000 rupiah. Tetapi 

dikarenakan pihak xiaomi tidak menyebarkan stok dioffline maupun di online 

(selain Flashsale) membuat untuk mencari stok barang tersebut wajib 

mengikuti Flashsale dan bersaing dengan lainnya, apalagi konter hp pun 

mencari stok dari Flashsale tersebut jadi factor tersebut berakibat stok 15.000 

pun tidak cukup untuk semua pengguna yang ingin menggunakan barang 

tersebut. 
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Semakin maraknya Flashsale di Shopee hingga banyak yang memberikan 

tutorial cara mendapatkan barang Flashsale tersebut, karena sulitnya 

mendapatkannya karena stok yang hanya beberapa dan yang memperebutkan 

hampir ribuan bahkan puluhan ribu yang menyempatkan waktu untuk 

berlomba-lomba mendapatkan barang tersebut. Banyak orang yang ingin 

mendapatkan barang tersebut hingga banyak orang yang rela memberikan fee 

untuk mencari orang agar mendapatkan barang tersebut. 

Gambar 1. Produk PFlashsale Poco X3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Screen Capture Aplikasi Shopee pada tanggal 4 Juni 2020) 

Maraknya Flashsale Shopee terutama dengan adanya Flashsale Poco X3 

yang hampir tiap hari atau tiap minggu ada di Shopee hingga membuat grup 

facebook yang disitu tempat berkumpulnya terutama pengguna Shopee untuk 

sharing maupun ada yang hingga mencari joki Flashsale agar mendapatkan 
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banyak barang lalu dijual kembali untuk mendapat keuntungan danjuga 

digunakan sendiri. Di grup facebook disituada yang bernama Sharing Gils Blog.  

Sharing Gils Blog adalah sebuah grup atau komunitas yang berpusat 

dalam group facebook yang didirikan oleh Katon Gilang Bagaskara pada 

tanggal  22 Desember 2012. Grup ini merupakan sebuah implementasi dari 

majunya Teknologi dimana digrup kebanyakan isinya adalah anak muda yang 

paham akan IT. Di sana banyak pengguna Shopee di kalangan seluru Indonesia. 

Mereka Bertujuan untuk mencari Informasi terupdate tentang Flashsale, promo 

dan juga kadang banyak yang mencari tutorial agar mendapatkan barang 

Flashsale yang lumayan cukup sulit untuk didapatkan. Hampir tiap hari ada 

postingan hingga ratusan posting yang ingin bertanya maupun sharing tentang 

Flashsale terutama di Shopee dikarenakan juga member hampir 6ribu hingga 

saat kini. Banyaknya pengguna Shopee dikarenakan juga aplikasi yang paling 

tidak asing bagi member group tersebut jadi hamper rata-rata memang 

pengguna Shopee. Hampir setiap hari ada yang memposting berbau shopee 

seperti bertanya dengan hastag #SGBASK memberikan informasi dengan hastag 

#SGBShare. Semakin menyebarnya anggota grup ini hingga sering melakukan 

gathering di tiap-tiap kota yang juga dihadiri juga banyak orang. Group SGB 

tidak selalu buka untuk umum karena group ini bersifat privat dimana yang mau 

masuk harus mengikuti tata aturan seperti gathering dan sebagainya. 
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Gambar 2. Sharing Girls Blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Screen Capture Grup Facebook Sharing Gils Blog pada tanggal 21 Januari 2021) 

 

Schiffman dan Kanuk (2008) menjelaskan bahwa persepsi merupakan 

rangkaian cara individu untuk memilih, mengatur dan  menafsirkan  stimuli  

atau  rangsangan.  Persepsi  juga  memiliki implikasi strategis bagi pemasar 

karena konsumen mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka rasakan. 

Berdasarkan konsep tersebut menyatakan bahwa persepsi seseorang 

berpengaruh dalam  pengambilan  keputusan  pembelian  dan  bagaimana  cara  

pemasar  di  dalam  menentukan strategi penjualan mereka. 

Terlepas dari itu Tujuan utama diadakan Flashsale adalah meningkatkan 

Keputusan Pembelian. Keputusan pembelian merupakan suatu hal yang sangat 
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penting untuk diperhatikan karena keputusan pembelian merupakan hal yang 

digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan strategi pemasaran yang akan 

dilakukan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam 

melakukan pemasaran produk yang akan dijual adalah dengan memahami 

kebutuhan konsumen, mengetahui keinginan konsumen dan selera dari pada 

konsumen. Pemahaman yang mendalam mengenai konsumen akan 

memungkinkan pemasar dapat mempengaruhi proses keputusan konsumen, 

sehingga mau membeli apa yang ditawarkan oleh pemasar (Sumarwan, 2003). 

Keberhasilan perusahaan dalam mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen dilakukan dengan cara membangun komunikasi yang baik dengan 

konsumen, membangun merek produk yang baik dan memberikan inovasi-

inovasi baru pada produk yang mereka produksi dengan mengikuti trend yang 

ada pada saat ini. Hal ini dilakukan karena sikap konsumen cenderung selalu 

mengikuti perkembangan zaman, dan sikap seseorang juga dapat 

menggambarkan gaya hidupnya, artinya gaya hidup mempunyai dampak yang 

utama pada pembelian dan perilaku konsumsi ”dari masa ke masa gaya hidup 

suatu individu dan kelompok masyarakat tertentu akan bergerak dinamis.” 

(Setiadi, 2003). Dalam Al-Qur’an Pada lanjutan surat Al-Furqan ayat 67 juga 

ditemukan satu pelajaran yang tidak kalah pentingnya, yaitu pentingnya 

bersikap proporsional .tidak terlalu pelit dan tidak pula menghambur-

hamburkan harta. Ayat tersebut berbunyi : 

  َوالَِّذْينَ  اِذَا   اَْنفَقُْوا لَمْ  يُْسِرفُْوا  َولَمْ  يَْقتُُرْوا َوَكانَ  بَْينَ  ٰذِلكَ  قََواًما 
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Artinya " Dan (mereka itu) orang-orang yang apabila membelanjakan 

harta, mereka tidak sampai mengeluarkannya secara berlebihan, dan tidak pula 

kikir saat membelajakannya dalam perkara wajib baik untuk diri mereka sendiri 

ataupun orang lain, maka pembelanjaan itu tengah-tengah antara sikap 

berlebihan dan kikir". Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia. 

Jika disitu ada barang yang kita butuhkan dan sesuai dengan apa yang 

diperlukan maka belilah tetapi jika memang tidak diperlukan lebih baik ditunda 

mementingkan hal yang diperlukan. Dari ayat tersebut penjual dapat mengambil 

hikmah tidak perlu mengambil banyak keuntungan tetapi barang tersebut tetapi 

pembeli tidak merasa terbebani dengan harga yang dijual.  Jika memang barang 

yang dibutuhkan dari ayat tersebut pun disarankan untuk membelinya karena 

disitu hanya melarang untuk berbelanja berlebihan tetapi juga jangan terlalu 

kikir terutama terhadap diri sendiri. 

Perilaku pembelian seseorang disebabkan oleh beberapa faktor, karena 

setiap orang memiliki sikap dan preferensi yang berbeda-beda sehingga apa 

yang diinginkan dan dibutuhkan juga akan berbeda. Sebagai produsen, 

perusahaan perlu memahami kebutuhan konsumen dengan cara melihat sikap 

dan perilaku dari konsumen tersebut. Proses pengambilan keputusan pembelian 

pada setiap orang pada dasarnya adalah sama, namun proses pengambilan 

keputusan tersebut akan diwarnai oleh ciri kepribadian, usia, pendapatan dan 

gaya hidupnya. Menurut Schiffman dan Kanuk (dalam Wijayanti, 2008) secara 

umum keputusan pembelian adalah seleksi dari dua atau lebih pilihan alternatif. 

Merek merupakan suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh konsumen 

untuk mengenali dan mempermudah mereka dalam melakukan pembelian 
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terhadap produk-produk tertentu dalam pasar serta merek dapat digunakan 

sebagai simbol bahwa produk tersebut memiliki harga dan kualitas yang baik. 

Merek juga merupakan faktor penting dalam kegiatan pemasaran karena 

kegiatan yang memperkenalkan dan menawarkan produk tidak terlepas dari 

merek yang dihandalkan oleh perusahaan untuk mendapatkan konsumen. 

Merek digunakan oleh perusahaan untuk membedakan produk mereka dalam 

pasar dan sebagai pembanding terhadap produk-produk sejenis yang memiliki 

merek yang berbeda. 

Pada penelitian kali ini peniliti akan berfokus kepada persepsi Konsumen 

pada Flashsale Xiaomi Poco X3 di Shopee terhadap kepeutusan pembelian. 

Dalam proses penjualan atau pemasaran pihak penjual perlu mengetahui tentang 

bagaimana Persepsi Konsumen dari barang yang dijual atau yang dipasarkan, 

ataupun event yang diadakan disuatu marketplace atau lainnya. Perusahaan 

perlu memahami dan meneliti bagaimana dari sudut pandang konsumen 

terhadap event dan juga barang yang dijual agar perusahaan dapat emenrapkan 

strategi terbaik untuk kebaikan perusahaan sesuai dengan pandangan dari 

konsumen. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka peniliti 

mengambil judul penilitan “Persepsi Konsumen Pada Flashsale Xiaomi Poco 

X3 di Shopee Terhadap Keputusan Pembelian”. 

B. Rumusan Masalah 

Seberapa besar Persepsi Konsumen pada Flashsale Xiaomi Poco X3 di 

Shopee terhadap keputusan pembelian pada anggota Grup facebook Sharing 

Gils Blog? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Persepsi Konsumen pada 

Flashsale Xiaomi Poco X3 di Shopee terhadap keputusan pembelian pada 

pengguna Shopee di Grup facebook Sharing Gils Blog. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat mengembangkan keilmuan komunikasi pemasaran. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

penulis, pembaca, pengguna Shopee yang tertarik pada Flashsale Xiaomi 

dan juga menambahkan wawasan yang jelas bagaimana persepsi konsumen 

terhadap Flashsale suatu e-commerce terhadap keputusan pembeliannya 

agar dapat menjadi acuan untuk suatu perusahaan jika mengadakan event 

Flashsale  

 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan proses untuk mengetahui terkait penelitian dari 

fenomena yang serupa yang telah diangkat oleh peneliti sebelumnya. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan dari fenomena peneliti 

yang sebelumnya dilakukan. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan Kajian 

pustaka yang berfokus pada Persepsi Konsumen pada Flashsale Xiaomi Poco 
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X3 di Shopee terhadap keputusan pembelian pada pengguna Shopee di Grup 

facebook Sharing Gils Blog. Berikut adalah beberapa penelitian yang dapat 

dijadikan sebagai Kajian pustaka. 

Penelitian pertama, yaitu Jurnal yang berjudul “Pengaruh Flash sale 

terhadap pembelian impulsive online pada toko online Pulchra Gallery” Jurnal 

Manajemen dan Bisnis Indonesia (Vol 4, No.1, 2018) yang ditulis oleh 

Amaliana Maryam Zakkiyah. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada 

topik pembahasan nya yang sama yaitu tentang pengaruh Flashsale dimana 

Flashsale tersebut mempengaruhi suatu hal. Sedang perbedaannya penelitian 

ini tidak membahas tentang persepsi konsumen tetapi focus pada pembelian 

impulsive online selain itu Flashsale tidak tergabung di marketplace shopee 

atau lainnya tetapi toko “Pulchra Gallery” membuat system Flashsale sendiri 

ditokonya. 

Penelitian kedua, yaitu Jurnal yang berjudul “Pengaruh Kualitas Layanan 

Terhadap Kepuasan, Kepercayaan dan Loyalitas Pelanggan pada e-commerce 

(Studi Kasus : Shopee)” Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu 

Komputer (Vol 2, No.11, 2018) yang ditulis oleh Yusrini Meidita, Suprapto, 

Retno Indah Rokhmawati. Persamaan dalam karya ilmiah ini dengan penelitian 

yang diteliti peneliti sama sama menggunakan metode kuantitatif dan juga topik 

pembahasannya membahas tentang pengertian dan fitur-fitur shopee. Perbedaan 

yang peneliti dapatkan pada penelitian ini adalah tidak  menyinggung tentang 

Flashsale Shopee selain itu juga tidak membahas tentang persepsi konsumen, 
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jurnal ini terfokus pada pengaruhkualitas layanan terhadap Kepuasan, 

Kepercayaan dan Loyalitas di shopee. 

Penelitian ketiga, yaitu jurnal yang berjudul “Persepsi Konsumen 

Terhadap Flash Sale Belanja Online Dan Pengaruhnya Pada Keputusan 

Pembelian.” (Vol 4, No.1, 2020) yang ditulis oleh Sadana Devica. Persamaan 

yang terdapat pada penelitian ini adalah topik pemabahasannya membahas 

Tetang Persepsi konsumen terhadap Flashsale dan Keputusan Pembelian selain 

itu penelitian ini juga menggunakan metode yang sama yakni metode 

kuantitatif. Perbedaan yang ada pada penelitian ini dengan yang akan di teliti 

oleh peneliti adalah tidak menyinggung tentang Flashsale Xiaomi juga tidak 

terfokus pada Flashsale di 1 e-commerce seperti shopee tetapi ke semua e-

commerce. 

 

 

 

 

F. Landasan Teori  

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan tema penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan dan rujukan peneliti dalam 

mengkaji penelitian ini. Teori yang digunakan peneliti:  

 

1. Model AISAS 
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Model efek marketing communication yang paling klasik adalah model 

hierarki efek yang dikenal dengan nama AIDA. Model ini diperkenalkan oleh 

Lewis yang mengatakan bahwa dampak periklanan dan kemudian 

dikembangkan suatu model marketing communication untuk memberikan 

dampak terhadap promosi 48 penjualan di era media baru melalui lima tahapan 

yaitu sebagai berikut (Wenats, dkk, 2012: 69) :  

a. Attention  

Tahap pertama dari efek periklanan/marketing communication, 

sebuah pesan akan tiba sebagai stimuli di penginderaan khalayak. Iklan 

dilihat dan didengar dan sebuah pesan juga diharapkan diperhatikan 

khalayak. Perhatian khalayak dapat diukur dari sejauh mana mereka 

melihat/mendengar stimuli yang terdapat dalam iklan, seperti 

visualisasi, narasi, musik, dan lain sebagainya. Tahap inilah yang paling 

penting untuk menarik minat konsumen.  

b. Interest  

Pesan marketing communication yang dapat membangkitkan 

minat konsumen untuk mengetahui lebih jauh mengenai produk. Pesan 

marketing communication memancing keingintahuan konsumen 

sehingga konsumen akan terdorong untuk terlibat lebih jauh dengan 

produk  

c. Search  

Aktivitas pencarian informasi, yang dilakukan konsumen atas 

inisiatifnya sendiri dalam rangka mempelajari merek/produk lebih jauh. 

Elemen ini khususnya menguat akibat munculnya media baru yang 
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memfasilitasi konsumen untuk menjelajahi informasi tentang produk di 

internet, serta pergeseran pola konsumsi media oleh khalayak sendiri 

yang kini lebih menyukai memiliki pilihan atas 49 pesan dibandingkan 

menerima secara pasif terpaan pesan yang dikirimkan kepadanya.  

d. Action  

Pesan telah dapat mendorong dilakukannya tindakan tertentu oleh 

khalayak, dalam hal ini yang dimaksud adalah pembelian.  

e. Share  

Tahapan akhir dari efek marketing communication yaitu 

merupakan tindakan dari khalayak untuk membagikan informasi dan 

pengalamannya terkait produk kepada konsumen lain. Elemen ini adalah 

elemen lain yang ditambahkan untuk mengakomodasi pergeseran pola 

konsumsi khalayak atas media. Fitur media baru yang memfasilitasi 

penggunanya untuk berbagi pikiran, ide, dan bahkan gambar, turut 

memperkuat dilakukannya bentuk tindakan oleh khalayak. 

 

Gambar 3. Alur AISAS Model - Non Linear 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotaro Sugiyama dan Tim Andree (The Dentsu Way) 
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Bersumber dari teori AISAS, maka perilaku pembelian melalui media 

online lebih tergambar jelas karena melalui internet orang lebih mudah 

untuk pencarian informasi (search), serta lebih mudah untuk membagikan 

baik pengalaman maupun hasil evaluasinya (share). Model AISAS sangat 

penting dipelajari oleh suatu perusahaan, agar perusahaan dapat menetapkan 

strategi yang lebih baik dan terfokus terhadap audiensnya. Perusahaan juga 

dapat memperoleh feedback yang cepat dari audience-nya sebab di dalam 

proses AISAS, audiens akan lebih aktif dalam menanggapi pesan dari 

perusahaan. Perusahaan atau pelaku usaha harus mampu memberikan 

sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi publik. 

2. Persepsi Konsumen 

Pengertian Persepsi Konsumen Menurut Machfoedz (2011:41) 

mengemukakan bahwa:“Persepsi adalah proses pemilihan, penyusunan, dan 

penafsiran informasi untuk mendapatkan arti’. Sedangkan menurut Tan 

(2011:26) persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi 

(sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk 

memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada 

suatu situasi tertentu. Persepsi dapat dirumuskan sebagai sesuatu proses 

penerimaan, pemilihan, pengorganisasian, serta pemberian arti terhadap 

rangsang yang diterima (Milton dalam Desy, 2010:4). Namun demiian pada 

proses tersebut tidak hanya sampai pada pemberian arti saja tetapi akan 

mempengaruhi pada prilaku yang akan dipilihnya sesuai dengan rangsang 

yang diterima dari lingkungannya. Hurriyati (2010:101) bahwa: “Persepsi 
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adalah proses yang dilalui orang dalam memilih, mengorganisasikan, dan 

menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran berarti 

mengenai dunia”.  

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen Menurut 

Shiffman dan Kanuk (2010:93) persepsi akan sesuatu berasal dari interaksi 

antara dua jenis faktor:  

a. Faktor stimulus, yaitu karakteristik secara fisik seperti ukuran, berat, 

warna atau bentuk.  

b. Faktor individu yang termasuk proses di dalamnya bukan hanya pada 

panca indra akan tetapi juga pada proses pengalaman yang serupa dan 

dorongan utama serta harapan dari individu itu sendiri. Menurut 

Robbins (2009:124), persepsi dapat dipengaruhi oleh karakter 

seseorang. Karakter tersebut dipengaruhi oleh: 

1) Attitude yaitu dua individu yang sama, tetapi mengartikan sesuatu 

yang dilihat itu berbeda satu dengan lainnya.  

2) Motivies yaitu kebutuhan yang tidak terpuaskan yang mendorong 

individu dan mungkin memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

persepsi mereka. 

3) Interest yaitu fokus dari perhatian kita sepertinya dipengaruhi oleh 

minat kita, karena minat seseorang berbeda satu dengan lainnya. 

4) Experiences yaitu fokus dari karakter individu yang berhubungan 

dengan pengalaman masa lalu seperti minat atau interest individu.  
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5) Expectations yaitu ekspektasi bisa mengubah persepsi individu 

dimana individu tersebut bisa melihat apa yang mereka harapkan 

dari apa yang terjadi sekarang. 

 Indikator Persepsi Konsumen Sejalan dengan Adler & Rodman, 

(2010:76), mengemukakan terdapat tiga indikator persepsi yaitu:  

a. Seleksi (selection) 

Seleksi adalah tindakan memperhatikan rangsangan tertentu 

dalam lingkungan. Para konsumen secara tidak sadar banyak memilih 

aspek-aspek lingkungan mana (stimuli) mana yang mereka rasakan. 

Stimuli mana yang terpilih tergantung pada dua faktor utama selain sifat 

stimulus iu sendiri, yaitu :  

1) Pengalaman konsumen sebelumnya, karena hal tersebut 

mempengaruhi harapan-harapan mereka (apa yang mereka siapkan 

atau “tetapkan” untuk di lihat).  

2) Motif mereka pada waktu itu (kebutuhan, keinginan, minat). Prinsip 

persepsi yang selektif meliputi konsepkonsep berikut ini:pembukaan 

diri yang selekstif, perhatian yang selekstif, pertahanan terhadap 

persepsian halangan persepsi.  

b. Organisasi (organization) 

Setelah menyeleksi informasi dari lingkungan, selanjutnya kita 

mengorganisasikannya dengan merangkainya sehingga menjadi 

bermakna. Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di 

dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong–golongkan 
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(diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk 

pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau 

pemahaman tersebut sangat unik dan cepat.  

c. Interpretasi (Interpretation)  

Setelah perhatian digambarkan pada stimulus tertentu dan 

informasi telah diorganisasi, maka individu akan mencoba untuk 

memperoleh jawaban tentang makna dari informasi tersebut. Tahap ini 

sangat dipengaruhi oleh causal attribution, yaitu sebuah percobaan 

untuk menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dengan seperti itu 

3. Keputusan Pembelian 

Pengertian Keputusan Pembelian Menurut Kotler (2010:24) adalah 

tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. 

Pengertian lain tentang keputusan pembelian menurut Schiffman & Kanuk 

(2011:437) adalah “the selection of an option from two or alternative 

choice”. Dapat diartikan, keputusan pembelian adalah suatu keputusan 

seseorang dimana dia memilih salah satu dari beberapa alternative pilihan 

yang ada. Menurut Tjiptono (2010:21), keputusan pembelian adalah sebuah 

proses dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi 

mengenai produk atau merek tertentu dan mengevaluasi seberapa baik 

masing-masing alternativ tersebut dapat memecahkan masalahnya, yang 

kemudian mengarah kepada keputusan pembelian.  

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Menurut 

Saladin (2010:60), terdapat dua faktor dalam keputusan pembelian, yaitu: 

Yang perteama sikap orang lain, dalam keputusan pembelian banyak 



22 

dipengaruhi oleh orang lain seperti teman, tetangga, atau siapa saja yang 

dipercaya. Sikap orang lain ini bergantung pada dua hal, pertama adalah 

intensitas sikap negative orang lain terhadap alternative yang disukai dan 

adalah motivasi konsumen untuk menurut keinginan orang lain.  

 Faktor-faktor situasi yang tidak terduga, yaitu faktor harga, 

pendapatan, dan keuntungan yang diharapkan dari produk tersebut Tjiptono 

(2011:296) faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan 

produsen setelah pelanggan menggunakan produk dan jasa dari perusahaan 

dan mendapati bahwa produk atau jasa tersebut memberi nilai tambah.  

  Indikator Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Adapun 

indikator yang mempengaruhi keputusan pembelian tersebut menurut 

Sweeney dan Soutar (2011:216) yaitu nilai emosional, nilai sosial, nilai 

kualitas dan nilai fungsional. 

a. Nilai Emosional  

Utilitas yang berasal dari perasaan atau afektif atau emosi positif 

yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. Kalau konsumen 

mengalami perasaan positif (positive feeling) pada saat membeli atau 

menggunakan suatu merek, maka merek tersebut memberikan nilai 

emosional.  

b. Nilai Sosial  

Nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu konsumen, 

mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh 

konsumen. Atribut-atribut dari nilai sosial tersebut meliputi kemampuan 
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sebuah produk untuk menimbulkan rasa bangga kepada konsumen dan 

kemampuan sebuah produk untuk menimbulkan kesan yang baik kepada 

konsumen.  

c. Nilai kualitas  

Nilai kualitas merupakan nilai yang diperoleh dari persepsi 

pelanggan terhadap kualitas dan kinerja yang diharapkan atas produk 

atau jasa. Atribut-atribut dari nilai kualitas meliputi manfaat yang 

diperoleh konsumen setelah mengkonsumsi produk tersebut dan 

konsistensi pelayanan oleh karyawan perusahaan. Utilitas yang didapat 

dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan biaya jangka 

panjang.  

d. Nilai fungsional  

Nilai fungsional Adalah nilai yang diperoleh dari atribut produk 

yang memberikan kegunaan (utility) fungsional kepada konsumen nilai 

ini berkaitan langsung dengan fungsi yang diberikan oleh produk atau 

layanan kepada konsumen. 

 

G. Kerangka Penelitian 

Pada kerangka pemikiran terdapat tahapan proses pemikiran logical 

construct, berikut tahapan logical construk pada penelitian:  

1. Conceptioning 

Pada tahap ini kegiatan pikir ditujukan pada penelaahan pengertian-

pengertian  konsep-konsep pada  cakupan generalisasi luas dalam bangun 

teori atau jalinan fakta, untuk menentukan pedoman piker dan asumsi dalam 
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upaya menetapkan pangkal pikir besar yang bersumber pada teori utama 

(grand theory).  

Grand teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori AISAS. 

Asumsi pada teori AISAS, Sugiyama dan Andree (2011:79) berpendapat 

bahwa AISAS adalah model yang dirancang untuk melakukan pendekatan 

secara efektif kepada target audiens dengan melihat perubahan perilaku 

yang terjadi khususnya terkait dengan latar belakang kemajuan teknologi 

internet. AISAS merupakan singkatan dari Attention, Interest, Search, 

Action dan Share dimana seorang konsumen yang memperhatikan produk, 

layanan, atau iklan (Attention) dan menimbulkan ketertarikan (Interest) 

sehingga muncul keinginan untuk mengumpulkan informasi (Search) 

tentang barang tersebut. Konsumen kemudian membuat penilaian secara 

keseluruhan berdasarkan informasi yang dikumpulkan, kemudian membuat 

sebuah keputusan untuk melakukan pembelian (Action). Setelah pembelian, 

konsumen menjadi penyampai informasi dengan berbicara pada orang lain 

atau dengan mengirim komentar dan tayangan di Internet (Sharing).  

Pada penelitian ini variabel utama teori merupakan Adakah persepsi 

konsumen pengguna Shopee di Sharing Gils Blog memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keputusan pembelian Flashsale Xiaomi Poco X3 di Shopee. 

2. Judgement 

Suatu proses dalam menimbang atau memutuskan untuk menerima 

atau menolak kesesuaian antara pokok (subyek) dan sebutan 

(predikat)  suatu keterangan yang sedang dibahas. Pada penelitian ini 

variabel utama teori merupakan persepsi konsumen pengguna Shopee di 
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Sharing Gils Blog memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

Flashsale Xiaomi Poco X3 di Shopee. Sedangkan variabel masalah ialah 

Persepsi Konsumen sebagai pertimbangan untuk melakukan keputusan 

pembelian Reasoning 

3. Reasoning 

Suatu proses dalam menimbang atau memutuskan untuk menerima 

atau menolak kesesuaian antara pokok (subyek) dan sebutan 

(predikat) suatu keterangan yang sedang dibahas. Pada penelitian ini 

variabel utama teori merupakan persepsi konsumen pengguna Shopee di 

Sharing Gils Blog memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 

Flashsale Xiaomi Poco X3 di Shopee. Sedangkan variabel masalah ialah 

Persepsi Konsumen sebagai pertimbangan untuk melakukan keputusan 

pembelian Reasoning. 

Merupakan tahap menyelaraskan antara variabel utama teori dan 

masalah, yang dibuat pada kesimpulan logis membentuk proposisi.  

Konsumen memiliki persepsi terhadap Flashsale Xiaomi Poco X3 sehingga 

terjadi keputusan pembelian. 

Gambar 4. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Persepsi Konsumen 

Flashsale Poco X3 (X) 

A. Seleksi 

B. Organisasi 

C. Interpretasi  

Sumber : (Adler & Rodman, 

(2010:76)) 

Keputusan Pembelian 

Grup SGB Team (Y) 

A. Nilai emosional 

B. Nilai sosial  

C. Nilai kualitas 

D. Nilai fungsional 

Sumber : (Sweeney dan 

Teori AISAS 

AISAS adalah model yang dirancang untuk melakukan 

pendekatan secara efektif kepada target audiens dengan 

melihat perubahan perilaku yang terjadi khususnya 

terkait dengan latar belakang kemajuan teknologi 

internet. Sumber : (Sugiyama dan Andree (2011:79)) 
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Sumber Olahan : Oleh Peneliti 

 

H. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban ataupun kesimpulan yang bersifat sementara 

dalam sebuah penelitian. Sesuai dengan landasan teori dan penelitian terdahulu 

yang telah peneliti paparkan dapat dinayatakan hipotesisnya sebagai berikut: 

1. Hipotesis nul (Ho): Persepsi konsumen tidak memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada Flashsale Xiaomi Poco X3 di Shopee 

2. Hipotesis alternatif (Ha): Persepsi konsumen memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada Flashsale Xiaomi X3 di Shopee 

 

I. Metodologi Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu 

menurut Martono (2010:331) penelitian kuantitatif merupakan penelitian 

dengan pengumpulan data berupa angka. Tujuan penelitian kuantitatif 

adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-

teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses 

pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena 

hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris 
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dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif 

melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk 

yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk 

menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.  Metode survei ini 

digunakan untuk mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan 

menanyakan melalui angket atau interview agar nantinya menggambarkan 

sebagai aspek dari populasi. 

2. Populasi dan Teknik Sampling 

a. Populasi  

Populasi merupakan kumpulan individu atau objek atau fenomena 

yang secara potensial dapat diukur dan menghasilkan hasil penelitian 

(Swarjana, 2012). Populasi pada penelitian ini adalah pengguna Shopee 

di Grup facebook SGB Team pada Januari 2021 yang berjumlah 5.834. 

b. Tehnik Sampling 

Populasi yang dijadikan sampel pada penelitian yaitu pengguna 

Shopee di Grup facebook SGB Team dalam kurun waktu 21 Januari 

2021. Karena populasi pengguna Shopee di Grup facebook SGB Team 

diketahui maka teknik sampel dalam penelitian ini adalah probability 

sampling, teknik yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dan dengan 

menggunakan sampling acak sederhana (Simple Random Sampling) 

karena anggota populasi yang dianggap memiliki kesamaan macam dan 
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sifat yang sama serta berbagai unsur populasi juga memperoleh peluang 

yang sama untuk menjadi sample atau untuk mewakili populasinya. 

c. Sample size  

Cara pengumpulan sample menggunakan rumus solvin yaitu : 

𝑛 =
N

1+N (e)
₂ 

Keterangan  : 

n : Ukuran sample  

N : Ukuran populasi 

e : Persen   ketidaktelitian  karena   kesalahan   pengambilan   sample  

   perhitungan pengambilan sample menggunakan 10% 

𝑛 =
N

1+N (e)
₂   

𝑛 =
5.834

1+5.834 (0,01)
  

𝑛 =
5.834

59.34
  = 98,3 = 100 

 

 

 

3. Definisi Operasional 

Tabel 1. Operasional Variabel Independen 

No Variabel Indikator Item Pernyataan 

1 
Persepsi 

Konsumen 

1. Seleksi 

 

1. Event Flashsale di Shopee 

menarik perhatian saya 

2. Event Flashsale Poco X3 di 

Shopee menarik perhatian saya 

2. Organisasi 

1. Saya melihat keuntungan dari 

harga event Flashsale daripada 

saat tidak event Flashsale 
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2. Saya paham kesulitan 

mendapatkan produk di event 

Flashsale daripada saat tidak 

event Flashsale 

3. Interpretasi 

 

1. Saya memutuskan membeli saat 

Flashsale di Shopee 

2. Saya rela meluangkan waktu saat 

Flashsale demi harga yang lebih 

murah 

 

Tabel 2. Operasional Variabel Dependen 

No Variable Indikator Item pernyataan 

1 
Keputusan 

pembelian 

1. Nilai 

Emosional 

Saya bangga saat mendapatkan 

produk Xiaomi Poco X3 di Flashsale 

Shopee 

Saya merasa kecewa saat tidak 

mendapatkan produk Xiaomi Poco X3 

di Flashsale Shopee 

2. Nilai Sosial 

Saya meminta persetujuan orang tua 

untuk membeli Xiaomi saat Flashsale 

Shopee 

Saya mencari produk Xiaomi yang 

dipilih keluarga di Flashsale Shopee 

3. Nilai 

Kualitas 

Saya selalu menilai kulitas Flashsale 

di Shopee 

Flashsale Xiaomi memiliki kualitas 

yang baik dalam penjualan 

Kualitas Promosi Flashsale Shopee 

tidak mengecewakan  

 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Angket Kuisoner 

Metode yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden dengan panduan kuesioner. Dalam 

penelitian ini kuesioner menggunakan pertanyaan terbuka. Dalam 
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kuisonernya akan berisikan daftar pertanyaan yang terbagi dalam 

beberapa bagian yaitu: 

1) Pertanyaan yang berkaitan dengan variabel persepsi konsumen. 

2) Pertanyaan yang berkaitan dengan variabel keputusan pembelian. 

5. Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas adalah Uji ketepatan atau ketelitian suatu alat ukur 

dalam mengukur apa yang sedang ingin diukur. Dalam pengertian yang 

mudah dipahami, uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk menilai 

apakah seperangkat alat ukur sudah tepat mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Contohnya, jika ingin mengukur berat badan, maka 

harus menggunakan timbangan. Sedangkan jika anda ingin mengukur 

tinggi badan, maka harus menggunakan meteran. Jadi validitas dapat 

diartikan sebagai tingkat kesahihan alat ukur ukur dalam mengukur apa 

yang seharusnya diukur. 

Untuk mencari korelasi peneliti menggunakan rumus person 

product moment sebagai berikut: 

𝑟 =  
𝑛(𝛴𝑋1𝑋1𝑡𝑜𝑡)  − (𝛴𝑋1)(𝛴𝑋1𝑡𝑜𝑡)

√((𝑛𝛴𝑥𝑖2  −   (𝛴𝑥𝑖)2)(𝑛𝛴𝑥𝑡𝑜𝑡2)  − (𝛴𝑥1𝑡𝑜𝑡)2 ))
 

Keterangan : 

r  = Korelasi product moment 

∑Xi = Jumlah skor suatu item 

∑Xtot = Jumlah total skor jawaban 
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∑xi² = Jumlah kuadrat skor jawaban suatu item 

∑xtot² = Jumlah kuadrat total skor jawaban  

∑XiXtot = Jumlah  perkalian  skor  jawaban  suatu  item dengan total  

     skor  

b. Uji Realibilitas 

Menurut Suryabrata (2000), reliabilitas alat ukur menunjuk 

kepada sejauh mana perbedaan-perbedaan skor perolehan 

mencerminkan perbedaan atribut yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, 

uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Formula Alpha 

Cronbach. Rumus Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen 

yang skornya bukan 1 atau 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian. 

Rumus Alpha Cronbach untuk mencari reliabelitas adalah sebagai 

berikut : 

𝑟11 (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 − 

𝛴𝜎𝑡
2

𝜎𝑡
2 ) 

 

Keterangan: 

𝑟11  = Reabilitas yang dicari 

𝑛  = Jumlah Item Pernyataan yang di uji 

𝛴𝜎𝑡
2 = Jumlah Varians Skor tiap-tiap  items 

𝜎𝑡
2  = Varians Total 

Metode alpha Cronbach (α) diukur berdasarkan skala alpha 

Cronbach (α) dari 0,00 sampai 1,00. Jika skala itu dikelompokan ke 
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dalam lima kelas dengan range yang sama, maka ukuran kemantapan 

alpha dapat diinterprestasikan sebagai berikut : 

1) Nilai alpha Cronbach 0,00 s.d 0,20 berarti kurang reliabel 

2) Nilai alpha Cronbach 0,21 s.d 0,40 berarti agak reliabel 

3) Nilai alpha Cronbach 0,41 s.d 0,60 berarti cukup reliabel 

4) Nilai alpha Cronbach 0,61 s.d 0,80 berarti reliabel 

5) Nilai alpha Cronbach 0,81 s.d 1,00 berarti sangat reliabel 

Apabila nilai alpha 0.7 atau lebih maka dikatakan item tersebut 

memberikan tingkat reliabel yang cukup, sebaliknya apabila nilai 

dibawa 0,7 maka dikatakan item tersebut kurang reliabel. 

c. Uji Analisis Data  

1) Analisis Regresi Linier 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara 

linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen 

(Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif 

dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.. Data 

yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

Rumus regresi linear sederhana sebagi berikut: 

Y’ = a + bX 

Keterangan: 

Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian yang berjudul “Persepsi Konsumen pada Flashsale Xiaomi X3 

di Shopee terhadap keputusan pembelian (Survey pada pengguna Shopee di 

Grup Facebook Sharing Gils Blog)”, dengan bertujuan untuk mengetahui 

seberapa Seberapa besar pengaruh Persepsi Konsumen pada Flashsale Xiaomi 

Poco X3 di Shopee terhadap keputusan pembelian pada pengguna Shopee di 

Grup facebook Sharing Gils Blog. 

 

Berdasarkan hasil olah data yang telah dilaksanakan melalui analisis 

regresi linear sederhana, diketahui nilai korelasi dari kedua variabel adalah 

0,615. Yang artinya tingkat hubungan dari kedua variabel tersebut bersifat kuat. 

Kemudian dari hasil nilai R square sebesar 0,378 yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh variabel bebas atau Persepsi Konsumen terhadap variabel  

terkait atau keputusan pembelian pada pengguna shopee di group Sharing Gils 

Blog adalah sebesar 37.8%. Sedangkan 62.2% keputusan pembelian pada 

pengguna shopee di group Sharing Gils Blog dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

Sedangkan hasil dari uji regresi linear sederhana tersebut diperoleh model 

Y=11.361 + 0,604X. 
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Lalu pada uji hipotesis diperoleh nilai signifikansi 0,000 dimana nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga berdasarkan nilai tersebut diputuskan 

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Yang artinya, terdapat Persepsi konsumen 

memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian pada Flashsale Xiaomi X3 di 

Shopee Grup facebook Sharing Gils Blog. 

 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori model AISAS. Teori ini 

mengatakan bahwa seorang konsumen yang memperhatikan produk, layanan, 

atau iklan (Attention) dan menimbulkan ketertarikan (Interest) sehingga 

muncul keinginan untuk mengumpulkan informasi (Search) tentang barang 

tersebut. Konsumen kemudian membuat penilaian secara keseluruhan 

berdasarkan informasi yang dikumpulkan, kemudian membuat sebuah 

keputusan untuk melakukan pembelian (Action). Setelah pembelian, konsumen 

menjadi penyampai informasi dengan berbicara pada orang lain atau dengan 

mengirim komentar dan tayangan di Internet (Sharing).  

 

Maka dalam hal ini jika dalam sebuah marketplace ingin mendapatkan 

keberhasilan dalam suatu tujuan penjualan maka dia harus memahami step-step 

bagaimana calon konsumen itu sampai kepada keputusan pembelian, dari mulai 

mengiklankan saat mengadakan event yang menarik seperti Flashsale hingga 

pembeli tertarik terhadap event tersebut hingga pembeli menyebarkan/sharring 

informasi tentang kepuasan berbelanja di suatu marketplace. Bagaimana 
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persepsi suatu konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian saat 

memberikan iklan tentang suatu penjualan, jika mencapai keputusan pembelian 

apalagi sharing tentang apa yang mereka beli itu tandanya periklanan mereka 

sesuai dengan target dan tujuan suatu marketplace. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, maka bebrapa saran yang 

dapat diajukan adalah sebagai berikut yaitu: 

 

1. Bagi Marketplace Shopee diharapkan untuk dapat mengembangkan event 

Flashsale untuk yang lebih maju, dikarenakan dari penelitian juga banyak 

yang tertarik hingga membeli saat adanya event Flashsale, dan juga 

mengembangkan server untuk martketplace, karena kemungkinan peminat 

Flashsale semakin bertambah dikarenakan semakin menjamurnya event 

tersebut jadi dikembangkan agar server tidak overload 

 

2. Bagi Brand Xiaomi diharapkan juga untuk mengembangkan produknya 

menggunakan system Flashsale juga, karena dari system Flashsale juga 

cukup menarik perhatian apalagi dengan produck yang spesiifikasi tinggi 

seperti poco x3 dengan harga yang cukup ramah. 

 

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan 

untuk mengetahui faktor-faktor atau indicator lain yang mempengaruhi 
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keputusan pembeli. 
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