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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek dan Subyek Penelitian 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Pruduk fashion merupakan sebuah produk yang mempunyai ciri-

ciri khusus yang tepat dan memiliki style yang sedang tren dalam suatu 

kurun waktu. Sebuah produk dikatakan fashionable jika produk-produk 

tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut : 1) konsumen bersedia 

untuk meluangkan waktu, uang dan tenaganya untuk memporoleh produk 

ini; dan 2) merupakan produk sejenis (dalam hal style) yang dikeluarkan 

oleh kompetitor. Adapun jenis-jenis produk fashion meliputi : 1) sepatu; 2) 

tas; 3) pakaian; 4) sandal; 5) jam tangan dan lain sebagainya.  

Dunia fashion di Indonesia bisa dikatakan berkembang pesat 

beberapa dekade terakhir ini. Hal ini didukung dari berbagai sisi, baik 

desainer lokal yang semakin potensial, tingkat perekonomian yang 

membaik, sampai sektor ritelyang berkembang pesat. 

Sejak munculnya Non Kawilarang dan Peter Sie pada tahun 1960, 

dunia mode Indonesia telah menunjukan potensi dan dan bakat yang luar 

biasa. Dalam perkembangan awalnya fashion Indonesia cenderung meniru 

gaya barat baik bahan yang digunakan maupun desain. Secara usia, orang 

tua di Indonesia umumnya lebih nyaman dengan kostum-kostum 

tradisional terutama untuk menghadiri acara khusus, berbeda dengan usia
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muda yang lebih sering tampil dengan mode gaya barat atau gaya busana 

korea. Sejak saat itu busana tradisional secara harmonis berkembang sama 

baiknya dengan desain gaya barat hingga saat ini.  

Tahun 1970 merupakan awal kemunculan dari Iwan Tirta, Harry 

Dharsono, Prajudi, Poppy Dharsono dan Ramli yang telah memberikan 

signal dalam dunia fashion di Indonesia kepada dunia Internasional 

melalui penciptaan mereka dan parade fashion di dalam maupun  di luar 

negeri. Dalam dekade tersebut, dunia fashion Indonesia mencatat 

kemajuan yang cukup besar.Upaya dan kerja keras dari para desainer 

muda didukung oleh terbitnya majalah wanita “Femina”, majalah wanita 

baru yang dimulai penerbitan pada tahun 1972, yang banyak memberikan 

perhatian serius terhadap dunia mode dengan menghadirkan berita trend 

fashion dunia, sehingga memberikan spektrum yang lebih luas untuk 

fashion nasional di era ini. 

Pada tahun 1990-an ketika isu-isu globalisasi dan perkembangan 

teknologi media modern seperti internet, mempermudah para desainer 

untuk mengakses berita mengenai perkembang dunia menciptakan variasi 

fashion dan trend telah banyak membantu para desainar dalam 

menciptakan variasi fashion terutama dalam mengadopsi gaya barat yang 

glamor.  

Tanpa disadari internet juga menjadi faktor penentu 

penyerbarluasan trend fashion, seperti media jejaring sosial yang saat ini 

melanda seluruh dunia tak tekecuali di Indonesia. Tentu saja informasi 
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mengenai trend fashion terbaru akan cepat menyebarluaskan di 

masyarakat. Penyedia busana secara online pun ikut memberikan peran 

dengan menyediakan berbagai busana yang mengikuti trend fashion. 

Sehingga masyarakat akan mengikuti trend fashion yang ada. 

(sumber: http://oktaviaster.blogspot.co.id/2014/10/perkembangan-dunia-

fashion.html?m=1 ) 

Shop atau toko bisa diartikan sebagai sebuah wadah atau tempat 

untuk menggelar, (menampilkan atau memamerkan), barang dagangan. 

Sedangkan online bisa diartikan sebagai bersifat terhubung dengan 

jaringan internet. Sehingga online shop memiliki definisi sebuah tempat 

untuk menggelar (menampilkan atau memamerkan) barang dagangan yang 

terhubung dengan jaringan internet. 

Online shop dikenal dengan kepraktisanya dalam mendapatkan 

barang-barang yang diinginkan tapi selain itu barang yang dijual pun 

bervariasi ragamnya. Mulai dari buku hingga pernak-pernik, bahkan saat 

ini barang-barang yang paling banyak diminati adalah barang-barang 

produk fashion seperti pakaian, tas, sandal, sepatu, aksesoris, dan jam 

tangan.   

2. Gambaran Umum Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini yaitu masyarakat Yogyakarta yang 

pernah berbelanja produk fashion melalui online.Adapun jumlah koesioner 

yang di sebar adalah 100, jadi jumlah responden yang diambil sebanyak 

100 orang responden. Agar meminimumkan tingkat kesalahan pengisian 

http://oktaviaster.blogspot.co.id/2014/10/perkembangan-dunia-fashion.html?m=1
http://oktaviaster.blogspot.co.id/2014/10/perkembangan-dunia-fashion.html?m=1
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koesioner peneliti langsung memeriksa kelengkapan hasil jawaban dari 

responden. Kemudian dilakukan analisa untuk memperoleh karakteristik 

responden yaitu berdasarkan pekerjaan, jenis kelamin dan usia. 

Karakteristik responden yang lengkap ditunjukan pada tabel di bawah ini : 

a. Berdasarkan pekerjaan. 

Tabel. 4.3 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. 

No. Pekerjaan Jumlah 

Responden 

Persentase (%) 

1 Mahasiswa 74 74% 

2 Pegawai Negeri Sipil 8 8% 

3 Wiraswasta 18 18% 

Total 100 100% 

 

b. Berdasarkan jenis kelamin 

Tabel. 4.4 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

Responden 

Persentase (%) 

1 Perempuan 44 44% 

2 Laki-laki 56 56% 

  Total 100 100% 
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c. Berdasarkan usia 

Tabel. 4.5 

Karakteristik responden berdasarkan usia 

No. Usia 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1 < 20 23 23% 

2 20 – 30 46 46% 

3 >30 13 13% 

Total 100 100% 

 

B. Uji Intrumen Penelitian 

1. Uji Validitas Data 

Uji validitas penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

korelasi Product Moment dengan bantuan SPSS.Instrument penelitian 

dikatakan valid apabila nilai signifikansi lebih dari 5%.Berikut adalah 

hasil pegujian hasil validitas untuk masing-masing variabel. 
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Tabel. 4.6 

Uji Validitas Variabel 

No Variabel Pertanyaan 
Nilai 

Koefisien 
Sig. Keterangan 

1. Kemudahan Item 1 0,883 0,000 Valid  

Item 2 0,845 0,000 Valid 

Item 3 0,812 0,000 Valid 

2. Keyakinan Item 1 0,656 0,000 Valid  

Item 2 0,771 0,000 Valid 

Item 3 0,755 0,000 Valid 

Item 4 0,773 0,000 Valid 

3. 

 

 

Pesepsi 

Promosi 

Item 1 0,777 0,000 Valid  

Item 2 0,699 0,000 Valid 

Item 3 0,842 0,000 Valid 

4. Persepsi 

Harga 

Item 1 0,782 0,000 Valid  

Item 2 0,823 0,000 Valid 

Item 3 0,806 0,000 Valid 

5 Persepsi 

Kualitas 

Produk 

Item 1 0,776 0,000 Valid  

Item 2 0,817 0,000 Valid 

Item 3 0,859 0,000 Valid 

6. Minat Beli  Item 1 0,776 0,000 Valid  

Item 2 0,817 0,000 Valid 

Item 3 0,859 0,000 Valid 
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a. Variabel Kemudahan 

Berdasarkan tabledi atas hasil uji validitas variabel 

kemudahan dengan metode pearson correlations dapat diketahui 

bahwa instrumen penelitian yang diujikan adalah valid (sahih) yang 

nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Instrument penelitian dikatakan 

valid artinya bahwa instrument penelitian tersebut benar-benar tepat 

dalam mengukur variabel kemudahan. 

 

b. Variabel Keyakinan 

Berdasarkan tabel di atas hasil uji validitas variabel 

keyakinan dengan metode pearson correlations dapat diketahui 

bahwa instrumen penelitian yang diujikan adalah valid (sahih) yang 

nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Instrument penelitian dikatakan 

valid artinya bahwa instrument penelitian tersebut benar-benar tepat 

dalam mengukur variabel keyakinan 

 

c. Variabel Persepsi terhadap Promosi Berdasarkan tabel di atas  hasil 

uji validitas variabel persepsi promosi dengan metode pearson 

correlations dapat diketahui bahwa instrumen penelitian yang 

diujikan adalah valid (sahih) yang nilai signifikan lebih kecil dari 

0,05. Instrument penelitian dikatakan valid artinya bahwa 

instrument penelitian tersebut benar-benar tepat dalam mengukur 

variabel persepsi promosi. 
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d. Variabel Persepsi Harga 

Berdasarkan tabel di atas hasil uji validitas variabel harga 

dengan metode pearson correlations dapat diketahui bahwa 

instrumen penelitian yang diujikan adalah valid (sahih) yang nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05. Instrument penelitian dikatakan 

valid artinya bahwa instrument penelitian tersebut benar-benar tepat 

dalam mengukur variabel harga 

 

e. Variabel Kualitas Persepsian 

 Berdasarkan tabel di atas hasil uji validitas variabel 

persepsi  kualitas produk dengan metode pearson correlations dapat 

diketahui bahwa instruen penelitian yang diujikan adalah valid 

(sahih) yang nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Instrument 

penelitian dikatakan valid artinya bahwa instrument penelitian 

tersebut benar-benar tepat dalam mengukur variabel persepsi 

kualitas produk. 

 

f. Variabel Minat Beli 

 Berdasarkan tabel di atas  hasil uji validitas variabel minat 

beli dengan metode pearson correlations dapat diketahui bahwa 

instrumen penelitian yang diujikan adalah valid (sahih) yang nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05. Instrument penelitian dikatakan 
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valid artinya bahwa instrument penelitian tersebut benar-benar tepat 

dalam mengukur variabel minat beli. 

 

2. Uji Reliabilitas Data 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan computer 

program  SPSS  didapatkan hasil bahwa alat ukur yang digunakan 

reliabel karena mempunyai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 

(sekaran, 1992). Hasil yang tersaji dalam lampiran uji reabilitas 

terangkum dalam tabel . 

Tabel. 4.7 

Nilai alpha masing-masing uji realibilitas 

Variabel Alpha Status 

Kemudahan 0,802 Reliabel  

Keyakinan 0,717 Reliabel 

Promosi 0,667 Reliabel 

Harga 0,723 Reliabel 

Kualitas Produk 0,751 Reliabel 

Minat Beli 0,788 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai cronbach 

alpha untuk kemudahan sebesar 0,802, keyakinan sebesar 0,717, 

promosi sebesar 0,667, persepsi harga sebesar 0,723, persepsi kualitas 

produk sebesar 0,751 dan minat beli sebesar 0,788. Nilai cronbach’s 
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alpha keenam variabel tersebut di atas 0,6. Maka dapat disimpulkan 

instrument penelititan yang digunakan reliabel.Instrument penelitian 

dikatakan reliabel artinya bahwa instrument penelitian tersebut dapat 

diandalkan atau dapat dipercaya. 

 

C. Analisis Data dan Pengujian Hipotesisis 

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

kemudahan, keyakinan, promosi, persepsi harga, persepsi kualitas 

produk terhadap minat beli. Dengan menggunakan bantuan computer 

program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel. 4.8 

Hasil Pengujian Menggunakan Regresi Berganda 

Model 

Unstandardizer 

Coefficients 

Standardizer 

Coefficients 
T Sig 

B 
Std. 

Eror 
Beta 

  

(Constan) -,201 1,603  -,125 ,901 

Kemudahan (X1) ,296 ,109 ,229 2,721 ,008 

Keyakinan (X2) -,013 ,127 -,011 -,101 ,920 

Promosi (X3) ,332 ,137 ,222 2,423 ,017 

Persepsi Harga 

(X4) 

,413 ,151 ,251 2,732 ,008 

Persepsi Kualitas 

Produk 

(X5) 

,387 ,161 ,254 2,406 ,018 

Adj R-sq ,458  

Sig-F                                                                        ,000 
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Berdasarkan hasil analisis regresi maka persamaan regresinya 

adalah sebangai berikut: 

Y=0,229X1-0,11X2+0,22X3+0,251X4+0,254X5×5 

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa nilai 

regresi koefisien untuk variabel kemudahan (X1), sebesar 

0,229.Secara positif variabel kemudahan mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap minat beli.Artinya apabila kemudahan konsumen 

semakin besar maka minat beli konsumen semakin tinggi terhadap 

belanja produk fashion melalui online. Signifikan pada t = 2,721 (P = 

0,008 <0,05). Hipotesis pertama terdukung sehingga H1 dapat di 

terima. 

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa nilai 

regresi koefisien untuk variabel keyakianan (X2), sebesar -0,011 yang 

berarti variabel keyakinan mempunyai pengaruh negatif terhadap 

minat beli produk fashion melalui online.Artinya keyakinan 

merupakan faktor yang penting dalam berbelanja melalui online apa 

bila keyakinan konsumen kurang besar, maka minat beli produk 

fashion melelaui online tidak akan terjadi. Tidak signifikan pada t = -

,101 (P = 0,920 >0,05). Hipotesis kedua tidak terdukung sehingga H2 

tidak dapat di terima 

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa nilai 

regresi koefisien untuk variabel persepsi promosi (X3), sebesar 0,222 

yang mempunyai pengaruh terhadap minat beli produk fasion melalui 
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online, artinya variabel persepsi promosi menunjukan nilai positif 

yang menyatakan bahwa promosi yang jelas mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap minat beli produk fashion melaui online. 

Signifikan pada t = 2,423 (P = 0,017 <0,05). Hipotesis ketiga 

terdukung sehingga H3 dapat di terima. 

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa nilai 

regresi koefisien untuk variabel persepsi harga (X4), sebesar 0,251 

yang mempunyai pengaruh terhadap minat beli produk fasion melalui 

online, artinya variabel harga menunjukan nilai positif yang jika 

penentuaan harga yang jelas, maka  mempunyai pengaruh terhadap 

minat beli pada produk fashion melalui online. Signifikan pada t = 

2,732 (P = 0,008 <0,005). Hipotesis ke empat terdukung sehingga H4 

dapat di terima 

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa nilai 

regresi koefisien untuk variabel persepsi kualitas produk (X5), sebesar 

0,254 yang mempunyai pengaruh terhadap minat beli produk fasion 

melalui online, artinya variabel persepsi kualitas produk menunjukan 

niali positif yang jika kualitas produk yang dijual sesuai dengan 

harapan konsumen, maka minat beli pada produk fashion melalui 

online. Signifikan pada t = 2,406 (P = 0,018 <0,005). Hipotesis ke 

lima terdukung sehingga H5 dapat di terima. 
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2. Uji Koefesien Determinasi 

Analisis ini bertujuan untuk mengukur persentase pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil 

pengujian regresi dengan bantuan program SPSS diperoleh nilai 

adjusted R square sebesar 0,458. Hal ini menunjukan bahwa 45,8 % 

variabel bebas yaitu variabel kemudahan, keyakinan, promosi, harga 

dan kualitas produk berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu minat 

beli. 

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hipotesis penelitian tersebut ada pengaruh yang 

signifikan variabel kemudahan, keyakinan tidak signifikan, promosi, 

harga dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat beli 

produk. Dalam analisis intrumen yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh 

hasil bahwa variabel kemudahan, keyakinan, persepsi  promosi, persepsi 

harga dan kualitas persepsian produk berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat beli produk fashion melalui online. 

1. Variabel kemudahan terhadap minat beli  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan variabel kemudahan terhadap 

minat beli produk fashion melalui online. Hal ini menunjukan bahwa 

adanya pengaruh variabel kemudahan berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap minat beli produk fashion melalui online. 

Pengunaan dalam suatu teknologi dapat mendorong seseorang untuk 

menerima dan menggunakan teknologi tersebut.Bahwa konsumen 

mendapat kemudahan dalam mengunakan teknologi dan dapat 

mendorong seseorang untuk menerima dan menggunakan tegnologi 

tersebut.Seperti mencari perbandingan harga dan kualitas produk 

fashion yang diinginkan dengan baik dalammembeli secara online. 

Kemudahan yang dirasakan konsumen di mana seseorang mengunakan 

sistem tertentu tidak diperlukan usaha apapun (Davis 1989), 

selanjutnya kemudahan tanpa kesulitan atau tidak perlu berusaha 

terlalu keras mencari produk yang diinginkan oleh konsumen dalam 

berbelanja produk fashion melalui online.Hasil pengujian hipotesis  

kemudahan menunjukan nilai t hitung sebesar 2,721 dengan tarap 

signifikansi hasil sebesar 0,008 tersebut lebih kecil dari 0,05, yang 

berarti bahwa hipotesis dalam peneletian ini kemudahan 

berdeterminasi terhadap minat beli melalui online, dimana ini terbukti 

bahwa pada level signifikan a (0,05), dengan demikian Ho ditolak dan 

Ha diterima. Jadi kesimpulannya kemuduhan berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli produk fashion melalui belanja online, sehingga 

hipotesis H1 diterima. 

2. Variabel keyakianan terhadap minat beli  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa variabel 

keyakianan berpengaruh negatif terhadap minat beli produk fashion 
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melalui online. Bahwa konsumen tidak yakin denganmelakukan 

pembelian secara langsung melalui online dengan tidak melihat 

produkyang akan di beli dengan harga yang sudah ditentukan oleh 

penjual. Pendapat ini didukung oleh (Kotler dan Amstrong 2001), 

menyatakan keyakinan merupakan pemikiran deskriptif seseorang 

mengenai sesuatu. Apa bila konsumen dapat terbentuk karena 

keyakinan maka pembelian tidak lagi melalui pengambil keputusan 

yang panjang. Pada kondisi ini dapat dikatakan bahwa keyakinan 

konsumen belum terbentuk terhadap minat beli pada produk fashion 

melalui online. Hasil pengujian hopotesis  keyakinan menunjukan nilai 

t hitung sebesar 0,101 dengan tarap signifikansi hasil sebesar 0,920 

tersebut lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam 

peneletian ini keyakinan tidak berdeterminasi terhadap minat beli 

melalui online, dimana ini terbukti bahwa pada level signifikan a 

(0,05), dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi 

kesimpulannya keyakinan tidaki signifikan terhadap minat beli produk 

fashion melalui belanja online, sehingga hipotesis H2 ditolak. 

 

3. Variabel persepsi promosi terhadap minat beli  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan variabel persepsi promosi 

terhadap minat beli produk fashion melalui online. Hal ini menunjukan 

adanya pengaruh promosi dengan pemasanagan iklan yang jelas 
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mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang 

mereka jual kepada konsumen yang bersedia bayar. Pendapat ini 

didukung olehJohan C. Moven dan Michael Minor(2000). Persepsi 

adalah proses di mana individu diexpos untuk menerima informasi, 

memperhatikan informasi tersebut, dan memahaminya, dan menurut 

Schiffman G, Leslie Lazar Kanuk (2000), promosi penjulan terdiri dari 

serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran 

pemasaran produk/jasabaik kepada para perantara maupun pemakai 

langsung biasanya tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu.Pada 

tahap exposure konsumen menerima informasi melalau panca 

indranya. Maka minat beli konsumen dipengaruhi persepsi terhadap 

promosi. Hasil pengujian hipotesis promosi menunjukan nilai t hitung 

sebesar 2,423 dengan tarap signifikansi hasil sebesar 0,017 tersebut 

lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis dalam peneletian ini 

promosi berdeterminasi terhadap minat beli melalui online, dimana ini 

terbukti bahwa pada level signifikan a (0,05), dengan demikian Ho 

ditolak dan Ha diterima. Jadi kesimpulannya promosi berpengaruh 

berdeterminasi signifikan terhadap minat beli produk fashion melalui 

belanja online, sehingga hipotesis H3 diterima. 

 

4. Variabel persepsi harga terhadap minat beli  

Berdasakanhasil regresi yang dilakukan menunjukan bahwa  

variabel persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap  
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minat beli produk fashion melalui online. Hal ini menujukan adanya 

pengaruh variabel persepsi harga, dengan kejelasan atau kesesuaian 

harga dengan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Maka 

konsumen berminat untuk membeli produk fashion melaui online. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Schiffman dan Kanuk 

(2000), yang mengatakan persepsi mengenai harga adalah bagai mana 

konsumen memandang harga tertentu, tinggi, rendah, wajar 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap maksud membeli dan 

keputusan membeli. Maka minat beli produk fashion melalui online di 

pengaruhi oleh persepsi harga. Hasil pengujian hipotesis promosi 

menunjukan nilai t hitung sebesar 2,732 dengan tarap signifikansi hasil 

sebesar 0,008 tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa 

hipotesis dalam peneletian ini persepsi harga berdeterminasi terhadap 

minat beli melalui online, dimana ini terbukti bahwa pada level 

signifikan a (0,05), dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi 

kesimpulannya persepsi harga berpengaruh  signifikan terhadap minat 

beli produk fashion melalui belanja online, sehingga hipotesis H4 

diterima. 

 

5. Variabel persepsi kualitas produk terhadap minat beli  

Berdasakan hasil regresi yang dilakukan menunjukan bahwa 

persepsi kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat beli produk fashion melalui online. Hal ini menunjukandengan 
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meningkatkan kualitas produk yang di jual kepada konsumen sesuai 

dengan harapan,maka akan timbul minat untuk membeli produk 

fashion melalui. Pendapat ini didukung oleh Kotler &Keller, (2007), 

mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian dengan penguanaan, 

kesesuaian dengan persyaratan, dan bebas dari penyimpangan, maka 

keseluruah dan sifat produk atau pelayanan yang berpengaruh terhadap 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 

tidak itu jelas merupankan definisi mutu yang berpusat pada 

pelanggan. Maka minat beli produk fashin melalui online  di pengaruhi 

oleh persepsian kualitas produk. Hasil pengujian hipotesis persepsi 

kualitas menunjukan nilai t hitung sebesar 2,406 dengan tarap 

signifikansi hasil sebesar 0,018 tersebut lebih kecil dari 0,05, yang 

berarti bahwa hipotesis dalam peneletian ini persepsian kualitas 

berdeterminasi terhadap minat beli melalui online, dimana ini terbukti 

bahwa pada level signifikan a (0,05), dengan demikian Ho ditolak dan 

Ha diterima. Jadi kesimpulannya persepsi harga berpengaruh  

signifikan terhadap minat beli produk fashion melalui belanja online, 

sehingga hipotesis H5 diterima. 

6. Adjudsted R
2
 

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan bantuan program SPSS 

diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,458. Hal ini menunjukan 

bahwa 45,8 % variabel bebas yaitu variabel kemudahan, keyakinan, 

persepsi promosi, persepsi harga dan persepsi kualitas. Sedangkan 
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sisanya (100% = 55,2 %), dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. 

Standar Error of estimate (SEE), sebesar 2.233. Jadi semangkin kecil 

nilai SEE akan membuat model regresi semangkin tepat dalam 

memprediksi variabel terikat. 

 


