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PAllA LAZAI)A ONLINE SHOP 
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Toni ilidayat 
Alumni Jurusan Man,Yemcn Fakultas Ekonomi Universitas Ncgcri Medan 
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Abstmct 
This research aims to idemifY and explain the effect of security. trust. and 

percetved risk in online purclw.re decision< m the college swdem of the Faculty of 
Economics, Swre U11iversity of Medan. eirhcr partially or simul/aiJCOIIsly. This research 
coi/(Jucred ar Faculry of Economics, Srarc University <!( Medan. Stunple size of rhis 
research is 96 respondenrs. College studem 11·ho become respo11d~ms came from the 
Departments of Management, Deport me /II of Economic•. and Departmem of Accounting. 
Data collection reclmique used wtls through u questionnaire which h!tl.f measure' using 
Likerl scale and .uatisrically <inalyzcd using multiple regression anal>•sis with structural 
education Y-a+b1X1+1J~,+b,X1+e and pr<Jcessed wirh Sf'SS for windows 23.00. The 
result showed that the security (XI), trusl (X2), and perceived risk (XJ) simultat~cously 
signijka11tly injlue11ce the purcha.>e decision (IJ. Tllis ts evidenl from the calculated F ..:w 
of 18.723 and F,,.,, of 2.70, so tire F,.,,,,. of 18. 7]3 > F,.,,. of 2,70 of the significance a = 
5%. Where lite influence of the variable secwiiy, trust, and perceived risk in the purchase 
decisions is 37, 9"A> as indicated by the ••alue of R squat·e is 0. 3 79. while the portia/ 
security has a influence on purchasing decisions with the t...,.> 1.- is 2,655 > 1.985. 
tru.ll has a inj/ue11cC 011 purchasrng decisions with the t,,,1.,> t, • .,, is 3,331 > 1, 985. but 
perceived risk has not a influence on purclrnsmg decisions wiJh rhe IH1,,,.< l:a!J.',.Is -J-096 
< · I. 985. Smrctural cqualion of the model a! can be mad<• with 
r~ 1.595+0,152XIt 0,359X2-0,095XJ+e. 

Key Wortl: Sec11rity, Trust, Perceived Risk And Online Purchase Decisions 

PRNDAHULUAN 
Di Indonesia tingkat 

pertumbuhan e-commerce terus . 
meningkat dari tahun 
ketahun.Bertumbuhnya pcmbelian 
secara onlinedi Indonesia bcrbanding 
lurus pula dengan banyaknya hadir 
pe11jual online. 13erdasarkan 
SimilarWeb pada bulan agustus 2015 
Lazada mentpakan toko online 
terpopuler pada saat iru. Oetjuaian 
online semakin berpeluang karena 
lrcn masyarakat yang saat ini mulai 
percaya untuk mclakukan pcrnbelian 
secara on/ine.Meningkatnya C· 

---·· ··-·-·~. 
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commerce di Indonesia memang 
pantas mendapatkan apprestasJ 
scbagai salah satu bentuk kemajuan 
dalam melakukan jual be li di 
Indonesia. Tetapi dari hal tersebut 
timbui rnasaiah yang meresahkan di 
kalangan masyarakat. Saat ini timbul 
banyak kasus kcjahatan dalam 
kcgiatan jual beli sccara online, 
kh ususnya kcjahatan pcnipuan. 
Berdasarkan bcrita yang dis iarkan 
oleh Tcmpo.co, dalam setahun pihak 
kepolisian menangani sebanyak 600 
Iaporan kasus online hanya di dacrah 
Jakarta saja, lain lagi dengan daerah 
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lainnya. Dari 600 kasus tcr.;cbu!, 
Sckhar 40 pcrsen laporan mcrupakan 
kasus penipuan onl ine. Hal ini tidak 
bisa dipandang scbelah mata 
mengingat penjualan online yang 
tcrus meningkat di Indonesia. Dan hal 
ini harus pula menjadi rcfercnsi bagi 
konsumcn dalarn melakukan 
pembelian secara online. 
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Pada Lat-ada sendiri yang 
tclah membcrikan kornitmcn jarninan 
atas kcaslian produk, produk bukan 
barang illegal. scrta produk yang 
tidak rusak beltnn dapat 
merealisasikan jaminannya tersebut. 
J lal ini tcrbukti pada kasus yang 
pernah terjndi pada La7.ada. Bcrikut 
penulis mcrangkum beberapa kasus 
La7_ada yang pernah tcrjadi. 

Tnbell. Bcberapa Kasus Van• l'crnah Terjadi Oi Li•zada 
No. T anaaa] $umber __ Kasus ______ 
I. 29-06-2015 Liputan6.corn Scorang konsurnen rncmesan 

smartphone i-plrone 6 tetapi yang ia 
dnpatl<an adalah sebuah sabun. 

---- - --
2. 08-07-2015 Liputan6.com Scorang konsumen memesan 

smartphone asus zenfone 6 terapi yang 
ia dapatkan 2 box kispray. 

--3. 12-12-20 15 Beritasatu.com Secara sepihak Laud a memproses 
refund dengan membcrikan voucher 
belanja scsuai jumlah uang yang 
dibelanjakan untuk membcl i 4 un it 
sepeda motor dan rnengganti dana 
dengan 2 voucher sebcsar Rp 4,2 juta 
dan harus dibelanjakan d i Lazada I 
tunpa kesepakatan dengan konsumen. 

-~12-i2-20i5 r- Maxmm1roe:;;om l larga smartphone LG Leon 8 GB 
dibanderol scharga Rp. 25 juta dan 
did iskon scbesar 93% sehingga 
harganya menjadi Rp. I ,8 juta. Padahal 
harga standart yang bcredar berkisar 
Rp.l ,7 juta s.d Rp.l,8 juta. 

5. 12-12-2015 Maxmanroe.com Harga popok bayi yang dibanderol 
Rp. 130 juta dan didiskon 99"10 
sehingga harganya menjadi 
Rp.93.500. 
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Bcrdasarkan bcbcrapa kasus 
terscbut, kcamanan dalam mclakukan 
kcgiatan jual bcli online di Lazada 
pun dipertanyakan. Dalam melakukan 
pcrnbclian khususnya pembelian 
sccara online, keamanan tentu 
mcnjadi hal yang sangal p\'!nting 
untuk dipcrhatikan, d ionana sistem 
jual be li yang dilakukan secara online 
akan menambah kerumitan yang lebih 
dibandingkan sistcm jual beli 
konvcnsional. Kcpcrcayaan juga 
mcnjadi hal yang akan menjadi 
pc1timbangan konsumcn dalam 
memutuskan untuk mclakukan 
pembel ian secara online. Jika pcnjual 
mcmiliki citra yang baik dimata 
konsumen umumnya akan lebih 
mcnarik calon konsumen karena 
mcreka yakin bahwa penjual terscbul 
mcmi liki kualitas yang baik dan dapat 
dipcrcaya. Oari kasus tcrsebut pula, 
konsumen pun memil iki pandangan 
masing-masing akan citra Lazada di 
dalam benaknya. Selain keamanau 
dan kcpcrcayaan, perscpsi risiko pula 
akan menjadi pcnimbangan 
konsumcn dalam melakukan 
keputusan pcmbelian. Dimana 
konsumen yang lebih waspada akan 
selalu meramalkan risiko tcrlebih 
dahulu scbelum mercka melakukan 
pcmbelian terlebih pcmbclian secara 
online yang lebih riskan terhadap 
rcsiko kegagalan maupun risiko 
la innya yang akan men1gikan 
konsumen. 

METODEPENELITAN 
Populasi dan Sam pel 

Populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri dari objek 
atau subjek yang mc1uadi kuantitas 
dan karakteristik tcnentu yang 
diterapkan olch penel iti untuk 
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dipelajari dan ditarik kesimpulannya 
(Riduwan, 2005). 
Populasi dalam penclitian ini adalah 
populasi tak terbatas, yaitu 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Ncgeri Medan yang 
pcrnah berbelanja secm·a online di 
Lazada. 

Tuchman (dalam Setyosari 
2015: 229) mengatakan jika kita ingin 
melakukan pcnelitian dengan jumlah 
populasi yang belum kita ketahui 
berapa jumlahnya maka akan lebih 
aman jika kita mcnentukan proporsi 
(p) = 0,5 pada tingkat keyakinan 
sebcsar 95 % atau 7 = I ,96 dengan 
tingkat kesalahan yang dapat 
ditoleransi tidak lcbih besar lebih 
kurang dari 0,1 0. Maka kita dapat 
menghitung sampel yang diperlukan 
sebagai berikul: 

N = (1.96/0, I 0)2 (0.5) ( 1-0,5) 
N =( 19,6)2(0,25) 
N =96 
Berdasarkan rumus Tuchman 

tersebut, peneliti mereferensikannya 
untuk menentukan jumlah S\\mpel 
pada penelitian ini. Maka jumlah 
sampcl pada penelitian ini ditetapkan 
sebanyak 96 orang/ responden. 
Karakteristik respondcn dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini. 

Teknik Analisis Data 
Alat anulisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 
dcngan menggunaknn metode regresi 
linicr berganda. Regresi Jinicr 
berganda digunakan untuk mcngukur 
pengaruh scberapa besar pengaruh 
yang ditimbulkan dari variabcl 
kcamanan (X I), variabcl 
Kepercayaan (X2), dan variabcl 
persepsi risiko (X3) tcrhadap 
keputusan pembel ian (Y) maka 
digunakan teknik anal isis data dengan 
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rumus regresi linier bcrganda (data 
berskala interval) scbagai berikut: 
Y = a+biXI +b2X2+b3X3+e 
Dimana: 
Y = Keputusan Pernbelian 
X 1 = Keamanan 
X2 = Kepercayaan 
X3 = Perscpsi Risiko 
a = nilai konstan 
b I = kocfisicn arah rcgresi 
keamanan 
b2 koe fisien arah regresi 
kepercayaan 
b3 = kocfisicn arah rcgrcsi 
pcrscpsi risiko 

HASIL DAN PE.MBAHASAN 
PENELITIAN 
Hasil Peoelitiau 

Data dalam penelitian 1111 

diperoleh dengan menycbarkan 
angket kepada responden dan 
mengurnpulkannya kembali dengan 
maksud untuk mengetahui pengaruh 
keamanan, kepercayaan dan perseps i 
risiko tcrhadap kcputusan pcrnbclian 
di Lazada Online Shop pada 
rnahasiswa Fakultas Ekonorn i 
Universitas Negeri Medan. lalu 
melakukan pengujian analisis data 
dengan menggunakan Program SPSS 
versi 23.0. 

Oalam melakukan keputusan 
pembelian secant online tentunya ada 
banyak faktor yang menjadi 
pertimbangan konsumen sebelum 
melakukan keputusan pembel ian, baik 
faktor keamanan, kepercayaan, 
persepsi risiko dan lain sebagainya. 

Hasil Pcm ba bas an 
Pengaruh Keamanan 
Keputusan Pemhelian 

Bcrdasarkan hasi I 
yang telah d i lakukan 
mahasiswa Fakultas 

Terhadap 

penelitian 
terhadap 

Ekonomi 
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Universitas Negeri Medan diperoleh 
hasil bahwa secm·a parsial keamanan 
berpengaruh lerhadap keputusan 
pembelian secara online pada Lazada 
Online Shop dengan nilai thitung 
sebesao· 2,661 > ttabel sebesar I ,985 
dan signifikansi sebesar 0,009 < 0,05. 
Sehingga hipotesis yang menyatakan 
bahwa "Keamanan berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian di 
Lazada Online Shop pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Medan" diterima. Hal ini didukung 
oleh penelitian yang dilakukan oleh 
Ainun Fika Budi Aji Saputri (20 15) 
yang menunjukkan hasil bahwa 
adanya pengaruh keamanan terhadap 
keputusan pembelian secara online di 
Tokopedia.com. 

Pcngaruh Kcpcrcay>utn Tcrhadap 
Kcputusan Pcmhclian 

Kcpcrcayaan bcrpcngaruh 
terhadap keputusan pembel ian secara 
online pada lazada Online Shop 
dimana nilai thitung sebesar 3,357 > 
ttabcl scbesar 1,985 dan signifikansi 
scbesar 0,00 J < 0,05. Sehingga 
hipotesis yang menyatakan bahwa 
"Kepercayaan berpenganoh terhadap 
keputusan pembelian di Lazada 
Online Shop pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Medan" diterima. Hal ini didukung 
oleh penelitian yang dilakukan oleh 
Abdurrahman Abdi Surya (20 12), 
yang menunjukkan hasil bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan 
antara faktor trust terhadap keputusan 
pcmbelian melalui social networking 
websites. 

Pengarub Persepsi ·, Risiko 
Tcrhadap Kcputusan J>cmh61ian 

Uji parsial yang dilakukan 
untuk melihat pengaruh persepso 

---·--.... ~·--·-----
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risiko terhadap kcputusan pembelian 
pada Lazada Online Shop tidak 
bcrpcngaruh. Hal ini dilihat d~ri nilai 

1 thitung scbcsar 1.066 ·~ ttabcl scbcsar 
1,985 dan signifikansi sebcsar 0.289 
> 0,05. Maka hipotesis yang 
menyatakan bahwa ··Pcrscpsi risiko 
bcrpcngaruh terhadap kcputusan 
pcmbclian di La7.ada Online Shop 
pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Meda n" 
ditolak.Penelitian dcngan has il scrupa 
pcmah terjadi d imana pcrscpsi risiko 
tidak bcrpengaruh terhadap kcpulusan 
pcmbclian. Penelitian tcrscbut 
dilakukan oleh Yusnidar dkk (2014) 
dimana dihasilkan t-valuc scbcsar 
0, 176 pada taraf keyakinan 0,05 lcbih 
kecil daripada t-tabcl I ,967 dan 
hipotcsis pun ditolak. 

Pcngnrub Kcnmallitn , 
Kcpcr~ayaan, dan l'crscpsi Risil<o 
Tcrhadap Keputusan Pembclinn 

Sccara simultan pcngaruh 
kcamanan (X I), kepercayaan (X2), 
dan persepsi risiko (X3) terhadap 
keputusan pembclian (Y) sebesar 
37,9% dan sisanya 62,1% dipcngaruhi 
o lch faktor-faktor lain. Oerdasarkan 
hasil tcrscbut dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis dalam pcne litian 
yang menyatakan bahwa "Keamanan, 
Kepercayaan, dan Pcrsepsi Risiko 
bcrpengaruh secara simultan terhadap 
keputusan pernbelian di Lazada 
online shop pada Mahasiswa Fakultas 
Gkonomi Universitas Negeri Mcdan" 
dapat diterima. 

PENUTUP 
Bcrdasarkan hasis analisis dan 

pcmbahasan yang tclah dilakukan 
dalam penelitian ini. maka dapat 
diambil bcberapak kesimpulan 
scbagai bcrikut: 
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1. Sct~lah dilakukan t~ji hipotesis 
secara parsial (Uj i t) variabel 
keamanan (X I) seca•·a pursial 
berpengaruh tcrhadap kepu tusun 
pembelian. Hal ini mend ukung 
hipotesis yang menyatakan bahwa 
'·Kcamanan bcrpengaruh s~cara 

parsial tcrhadap keputusan 
pembclian di Lazada online shop 
pada Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Un iversitas Negeri 
tvle<lan" sehingga hipotesis 
terscbut dupat diterima. 

2. Setelah dilakukan t~i hipotcsis 
secara parsial (Uji t) variabcl 
kepercayaan (X2) secara parsial 
berpengaruh tcrhadap keputusan 
pembclian. Hal ini mendukung 
hipotesis yang menyatakan bahwa 
"Kepercayaan bcrpengaruh secora 
parsial tcrhadap keputusan 
pcmbclian di l.azada online shop 
(>ada Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Ncgcri 
Medan" sehingga hipotcsis 
tersebut dapat diterima. 

3. Scmcntara itu uji hipotcsis se<:ara 
parsial (Uji t) variabel persepsi 
risiko tidak bcrpengaruh terhadap 
keputusan pcmbelian. Sehingga 
hipotesis yang menyatakan bahwa 
"Pcrscpsi risiko bcrpengaruh 
tcrhadap kcputusan pcmbe lian d i 
Lazada On line Shop pada 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas 
ditolak. 

Negeri Mcdan" 

4. Setelah dilakukan uji hipotesis 
secara simultan (uji F), kcamanan, 
kcpercayaan, dan pcrsepsi risiko 
secara bersama-sama berpengaruh 
positif dan s ignifikan terhadap 
keputusan pembclian secara 
online. llal 1111 rnendukung 
hipotesis yang mcnyatakan bahwa 
·'Keamanan, Kepercayaan. dan 

------·-- -----··-·· .. -
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Persepsi Risiko 
secara simulton 
keputt•san pcmbel ian 
online shop pada 
Fakultas Ekonomi 

berpengaruh 
terhadap 

di Lazada 
tvlahasiswa 
Universitas 

Negeri Medan" schingga hipotesis 
tersebut dapal ditcrima. 

DAFTAR PUSTAKA 
Andi, Abdurrahman sukma. 2012. 

Ana/isis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Kepulllsan 
Pembelian Melalui Social 
NetlVOrking Websites. Jurnal 
Ekonomi Manajemen. No.2. 

Mamang, Etta Sangadji dan Sopiah. 
2013. !'erilaku Konsumen. 
Yogjakarta: Andi 

Mowen, J.C and M. Minor. 2002. 
Perilaku Konsumen. Jakarta: 
Erlangga 

Paul .1. Peter Dan Jerry C. Olson. 
1999. J'erilaku Konsumen Dan 
Strategi Pemasaran. Jakarta: 
Erlangga 

JURNAL PLANS 
Pcnclitian llmu Manajemen & Bisnis 

ISSN: 1978-7057 
E-ISSN: 2527-306X 

Riduwan. 2005. Rumus dan data 
dalam analisis statistic. 
Bandung: ;\1 fa beta 

Schiffman &Kanuk. 2004. l'erilaku 
Konsumen. Edisi 7. Jakarta: 
Prentice Hall 

Suryati, Talik. 2013. Perilaku 
Konsumen di Era Internet. 
Edisi pertama. Yogy11kana: 
Graha llmu 

Swasta, Basu Dan Handoko. 2002. 
Manajemen J'emCI.soran 
Ana/isis Perilaku Konsumen. 
Yogyakarta: BPFE 

hnp://lazada.co. id 
ht1p://www.liputan6.com/taglpcnipua 

n-on line 
lmps:l/www.techinasia.com/popular

online-shopping-platforms-in
indonesia! 

http://mctro.tcmpo.co/read/news/20 13 
/04/15/064473563/polisi
tangan i-600-kcjahatan-on I i ne
per-tahun (6 November 2015). 

103 


