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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Korea Lovers Surabaya (KLOSS) 

 
Gambar  4.1 KLOSS 

KLOSS atau singkatan dari “Korea Lovers Surabaya” merupakan 

komunitas yang menjadi wadah Korea Lovers Surabaya pertama pada khususnya 

dan Indonesia pada umumnya untuk saling mengenal, berkumpul, berbagi cerita, dan 

berkreativitas bersama. KLOSS resmi dibentuk pada tanggal 14 September 2010. 

KLOSS berusaha menjadi tempat untuk menyalurkan kreativitas maupun ide-ide 

unik para K-Lovers. K-Lovers adalah seluruh pecinta semua tentang Korea, baik itu 

musik pop Korea atau K-Pop, drama Korea atau Kdrama, sampai yang mencintai 

dan mengagumi budaya Korea. KLOSS merupakan induk dari komunitas-komunitas 

penggemar Korea yang ada di Surabaya dari yang terbagi berdasarkan 

kegemarannya masing-masing ataupun berdasarkan manajemen artisnya. 

 

4.1.1 Tujuan KLOSS 

KLOSS berdiri bukan semata-mata tanpa arah dan tujuan, kami 

berharap untuk kedepannya KLOSS dapat mewujudkan setiap mata rantai 

tujuan-tujuan itu. Tujuan KLOSS secara luas: 

a.) Memberikan kesempatan pada K-lovers untuk menyampaikan 

dan menyalurkan ide, kreativitas hingga bakat mereka yang 

didedikasikan pada K-Pop, Kdrama, serta budaya Korea. 

b.) Menciptakan komunitas dengan suasana yang bersahabat dan 

semangat kekeluargaan. 

 

4.1.2 Visi dan Misi KLOSS 

A. Visi: Menjadi komunitas K-lovers yang aspiratif, inspiratif, kreatif, 

inovatif, dan mendunia. 
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B. Misi: 

a. Menyatukan seluruh pecinta musik, drama dan budaya Korea 

tanpa membedakan fandom.   

b.  Menjadi wadah untuk berkumpul dan menyalurkan kreativitas 

pecinta musik, drama dan budaya Korea. 

c.  Melaksanakan event rutin tiap tahunnya dengan tema bervariasi. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab 

Struktur Kepengurusan KLOSS 

Ketua      : Dian Novita F 

Wakil      : Nicky 

Humas      : Yunita 

Event & marketing    : Rosita 

Bagian Kdrama, k-culture, k-pop, k-sport : Uli, Dila, Mindy 

 

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Berdasarkan Karakteristik Responden  

A. Deskripsi Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 246 responden, dapat 

dideskripsikan jenis kelamin responden sebagai berikut:  

       Tabel 4.1 

          Deskripsi Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dilihat bahwa mayoritas responden 

penelitian adalah berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 228 orang 

atau sebesar 92,7%. Sementara responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 

sebanyak 18 orang atau sebesar 7,3%. 

 

B. Deskripsi Berdasarkan Usia 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 246 responden, dapat 

dideskripsikan usia responden dalam tabel berikut:  

 

 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase 

Perempuan 228 92,7% 

Laki-laki 18 7,3% 

Total 246 100% 
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                Tabel 4.2  

             Deskripsi Berdasarkan Usia 

 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat deskripsi responden berdasarkan usia. 

Responden berusia 15 – 19 tahun sebanyak 109 orang atau sebesar 

44,3%. Responden berusia 20 – 24 tahun sebanyak 117 orang atau 

sebesar 47,6%. Responden berusia 25 – 29 tahun sebanyak 11 orang atau 

sebesar 4,5%. Responden berusia > 30 tahun menjadi responden yang 

paling sedikit yaitu sebanyak 9 orang atau sebesar 3,7%.  

 

C. Deskripsi Berdasarkan Pekerjaan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 246 responden, dapat 

dideskripsikan pekerjaan responden dalam tabel berikut:  

    Tabel 4.3  

           Deskripsi Berdasarkan Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah 

pelajar / mahasiswa sebanyak 195 orang atau sebesar 79,3%. Responden 

dengan pekerjaan pegawai swasta sebanyak 31 orang atau sebesar 12,6%. 

Responden dengan pekerjaan wiraswasta sebanyak 13 orang atau sebesar 

5,3%. Responden dengan pekerjaan lain-lain sebanyak 4 orang atau 

Usia Jumlah Responden Presentase 

15 – 19 Tahun 109 44,3% 

20 – 24 Tahun 117 47,6% 

25 – 29 Tahun 11 4,5% 

> 30 Tahun 9 3,7% 

Total 246 100% 

Pekerjaan Jumlah Responden Presentase 

Pelajar / 

Mahasiswa 

195 79,3% 

Pegawai negeri 3 1,2% 

Pegawai swasta 31 12,6% 

Wiraswasta 13 5,3% 

Lain - lain 4 1,6% 

Total 246 100% 
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sebesar 1,6%, dan yang paling sedikit responden dengan pekerjaan 

pegawai negeri sebanyak 3 orang atau sebesar 1,2%. 

 

D. Deskripsi Berdasarkan Jumlah Transaksi Pembelian  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 246 responden, dapat 

dideskripsikan jumlah transaksi pembelian responden dalam tabel 

berikut:  

Tabel 4.4  

       Deskripsi Berdasarkan Jumlah Transaksi Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa responden yang 

melakukan pembelian Merchandise K-Pop sebanyak > 7 kali pembelian 

yaitu 96 orang atau sebesar 39,0%. Responden yang melakukan 

pembelian 1 - 2 kali Merchandise K-Pop sebanyak 90 orang atau sebesar 

36,6%. Responden yang melakukan pembelian 3 – 4 kali sebanyak 38 

orang atau sebesar 15,4%. Responden yang melakukan pembelian 5 – 6 

kali Merchandise K-Pop adalah responden dengan jumlah paling sedikit 

yaitu sebanyak 22 orang atau sebesar 8,9%. 

 

4.3. Pengujian 

4.3.1 Uji Validitas  

Dalam uji validitas, nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dibandingkan dengan nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Item 

pernyataan dikatakan valid jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Adapun 

hasil data uji validitas terhadap instrumen penelitian adalah sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

Jumlah Transaksi 

Pembelian 

Jumlah Responden Presentase 

1 - 2 kali 90 36,6% 

3 – 4 kali 38 15,4% 

5 – 6 kali 22 8,9% 

> 7 kali 96 39,0% 

Total 246 100% 
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Tabel 4.5  

     Hasil Uji Validitas 

Sambungan Tabel 4.5 

   Hasil Uji Validitas 

Variabel Item Pernyataan 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

 X3.8 0,673 0,125 VALID 

 X3.9 0,511 0,125 VALID 

Minat Beli Y.1 0,732 0,125 VALID 

Variabel Item Pernyataan 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Keterangan 

Persepsi Harga X1.1 0,454 0,125 VALID 

 X1.2 0,504 0,125 VALID 

 X1.3 0,472 0,125 VALID 

 X1.4 0,497 0,125 VALID 

 X1.5 0,615 0,125 VALID 

 X1.6 0,593 0,125 VALID 

 X1.7 0,635 0,125 VALID 

 X1.8 0,583 0,125 VALID 

 X1.9 0,493 0,125 VALID 

Promosi X2.1 0,561 0,125 VALID 

 X2.2 0,548 0,125 VALID 

 X2.3 0,333 0,125 VALID 

 X2.4 0,572 0,125 VALID 

 X2.5 0,432 0,125 VALID 

 X2.6 0,609 0,125 VALID 

 X2.7 0,577 0,125 VALID 

 X2.8 0,606 0,125 VALID 

 X2.9 0,452 0,125 VALID 

Kualitas Produk X3.1 0,718 0,125 VALID 

 X3.2 0,641 0,125 VALID 

 X3.3 0,661 0,125 VALID 

 X3.4 0,755 0,125 VALID 

 X3.5 0,642 0,125 VALID 

 X3.6 0,760 0,125 VALID 

 X3.7 0,703 0,125 VALID 
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 Y.2 0,770 0,125 VALID 

 Y.3 0,662 0,125 VALID 

 Y.4 0,594 0,125 VALID 

 Y.5 0,718 0,125 VALID 

 Y.6 0,793 0,125 VALID 

 Y.7 0,727 0,125 VALID 

 Y.8 0,608 0,125 VALID 

 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat disimpulkan: 

Berdasarkan sampel sebanyak 246 dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada tingkat 

signifikansi sebesar 0,05 maka diketahui nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,125. Seluruh 

pertanyaan untuk variabel persepsi harga, promosi, kualitas produk dan 

minat beli dinyatakan valid karena nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  (Corrected Item – Total 

Correlation) > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas mengandung pengertian bahwa suatu indikator cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Kriteria 

pengujian adalah jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka item pernyataan 

dinyatakan reliabel. 

 

   Tabel 4.6 

       Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Persepsi Harga (𝑋1) 0,686 Reliabel 

Promosi (𝑋2) 0,649 Reliabel 

Kualitas Produk (𝑋3) 0,849 Reliabel 

Minat Beli (Y) 0,843 Reliabel 

 

Berdasarkan analisis data yang terdapat di atas, dapat dilihat bahwa 

nilai persepsi harga sebesar 0,686, nilai promosi sebesar 0,649, nilai kualitas 

produk sebesar 0,849, dan nilai minat beli sebesar 0,843. Berdasarkan kriteria 

pengujian Cronbach’s Alpha jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60 maka 

dinyatakan reliabel. Maka semua variabel yaitu persepsi harga, promosi, 

kualitas produk dan minat beli dinyatakan reliabel, yang berarti seluruh 

jawaban dari responden terhadap item pertanyaan kuesioner dapat dipercaya. 



45 
 

4.3.3 Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogrov - Smirnov of 

Fit Test (uji K-S). Uji normalitas dilakukan untuk menemukan apakah 

nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak, karena salah satu 

syarat model regresi linear berganda yang baik adalah nilai residual 

terdistribusi normal. Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu 

syarat pengujian parametric-test (uji parametrik) adalah data yang harus 

berdistribusi normal (Sarjono dalam Andikarina, 2017: 81). 

 

Tabel 4.7 

 Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel 4.7, dapat dilihat nilai 

signifikan pada bagian Kolmogrov – Smirnov adalah sebesar 0,464 > 0,05 

yang memiliki arti semua variabel dalam penelitian ini berdistribusi 

normal. 

 

B. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan 

diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. 

Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang 

terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. Uji multikolinieritas perlu 

dilakukan jika jumlah variabel independent (variabel bebas) lebih dari 

satu (Sarjono dalam Andikarina, 2017:82). 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 246 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
3.93259504 

Most Extreme Differences 

Absolute .054 

Positive .042 

Negative -.054 

Kolmogorov-Smirnov Z .851 

Asymp. Sig. (2-tailed) .464 
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Tabel 4.8 

 Uji Multikolinieritas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 

 Persepsi Harga (𝑋1) 0,609 1,642 

Promosi (𝑋2) 0,708 1,411 

Kualitas produk (𝑋3) 0,623 1,606 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai Tolerance dan VIF 

variabel persepsi harga (𝑋1) yaitu 0,609 dan 1,642, variabel promosi (𝑋2) 

yaitu 0,708 dan 1,411, dan variabel kualitas produk (𝑋3) yaitu 0,623 dan 

1,606. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,10 dan nilai 

VIF < 10 maka variabel dalam penelitian ini dianggap bebas dari gejala 

multikolinieritas. 

 

C. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menunjukkan bahwa 

variabel tidak sama untuk semua pengamatan atau observasi. Suatu 

variabel dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut 

homoskedastisitas apabila titik-titik pada scatterplot menyebar secara 

acak, baik dibagian atas angka nol maupun dibagian bawah angka nol 

dari sumbu vertikal atau sumbu Y. Hasil uji heteroskedastisitas dapat 

dilihat pada gambar scatterplot berikut ini: 
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        Gambar  4.2  

Uji Heteroskedastisitas 

              
           Gambar  4.2 Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan hasil Scatterplot di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi 

homoskedastisitas karena terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak. 

 

4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda                                                                                                                                                                            

Berdasarkan perhitungan Regresi Linier Berganda maka diperoleh hasil uji 

Regresi Linier Berganda sebagai berikut: 
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     Tabel 4.9 

           Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis Regresi Linier Berganda pada tabel 4.9, 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

 

Y = 8,619 + 0,250 𝑿𝟏+ 0,259 𝑿𝟐+ 0,235 𝑿𝟑 

Dimana: 

Y = Minat Pembelian  

X1 = Persepsi Harga 

X2 = Promosi  

X3 = Kualitas Produk 

 

Kebermaknaan dari persamaan regresi linier berganda di atas mengandung 

implikasi: 

a. Konstanta 8,619 mengandung arti apabila variabel persepsi harga, 

promosi dan kualitas produk tidak ada (X1, X2, dan X3 = 0), maka 

minat pembelian berada pada angka 8,619. 

b. Koefisien regresi X1 (persepsi harga) 0,250 mengandung arti bahwa 

setiap penambahan satu poin variabel persepsi harga akan 

meningkatkan minat pembelian sebesar 0,250 kali. 

c.  Koefisien regresi X2 (promosi) 0,259 mengandung arti bahwa 

setiap penambahan satu poin variabel promosi akan meningkatkan 

minat pembelian sebesar 0,259 kali. 

d. Koefisien regresi X3 (kualitas produk) 0,235 mengandung arti 

bahwa setiap penambahan satu poin variabel kualitas produk akan 

meningkatkan minat pembelian sebesar 0,235 kali. 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8.619 2.460  3.503 .001 

Persepsi Harga .250 .075 .228 3.340 .001 

Promosi .259 .074 .220 3.477 .001 

Kualitas Produk .235 .068 .234 3.466 .001 

a. Dependent Variable: Minat Beli 
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4.3.5 Uji Hipotesis 

A. Uji F (Simultan) 

Dalam uji F terdapat dua acuan dasar pengambilan keputusan yaitu : 

1. Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) 

a. Apabila nilai sig. < 0,05 maka hipotesis diterima. 

b. Apabila nilai sig. > 0,05 maka hipotesis ditolak. 

2. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel  

a. Apabila nilai F hitung > F tabel maka hipotesis diterima. 

b. Apabila nilai F hitung < F tabel maka hipotesis ditolak. 

Rumus mencari F tabel : 

F tabel = F ( k ; n-k) 

= F ( 3 ; 246-3) 

= F ( 3 ; 243)  

= 2.64 

Tabel 4.10 

     Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 1731.574 3 577.191 36.865 .000b 

Residual 3788.999 242 15.657   

Total 5520.573 245    

 

Berdasarkan tabel uji ANOVA di atas dengan menggunakan SPSS 

diperoleh 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu 36.865 > 2.64, dan berdasarkan tabel F dengan 

taraf sig. yaitu 0,000 < 0,05. Dilihat dari acuan dasar pengambilan 

keputusan untuk uji F, maka disimpulkan bahwa persepsi harga (𝑋1), 

promosi (𝑋2) dan kualitas produk (𝑋3) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap minat beli (Y).  

. 
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B. Uji t (Parsial) 

Tabel 4.11 

      Uji t 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uji t digunakan untuk mengetahui bahwa masing-masing variabel 

independen secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel dependen.  

 

Penarikan kesimpulan : 

1. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai sig. untuk persepsi 

harga (X1) yaitu 0,001 < 0,05 , dan untuk nilai t hitung yaitu 3,340 

> 1,970 sehingga berdasarkan acuan dasar pengambilan keputusan 

untuk uji t yaitu hipotesa diterima yang artinya persepsi harga 

secara parsial mempunyai pengaruh terhadap minat beli. 

2. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai sig. untuk promosi 

(X2) yaitu 0,001 < 0,05 , dan untuk nilai t hitung yaitu 3,477 > 

1,970 sehingga berdasarkan acuan dasar pengambilan keputusan 

untuk uji t yaitu hipotesa diterima yang artinya promosi secara 

parsial mempunyai pengaruh terhadap minat beli. 

1. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa nilai sig. untuk kualitas 

produk (X3) yaitu 0,001 < 0,05 , dan untuk nilai t hitung yaitu 

3,466 > 1,970 sehingga berdasarkan acuan dasar pengambilan 

keputusan untuk uji t yaitu hipotesa diterima yang artinya kualitas 

produk secara parsial mempunyai pengaruh terhadap minat beli. 

 

4.3.6 Koefisien Determinasi 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi penelitian diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8.619 2.460  3.503 .001 

Persepsi Harga .250 .075 .228 3.340 .001 

Promosi .259 .074 .220 3.477 .001 

Kualitas Produk .235 .068 .234 3.466 .001 
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       Tabel 4.12  

    Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .560 .314 .305 3.95690 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi seperti pada tabel 4.11 dapat 

diambil kesimpulan bahwa 31,4% variasi perubahan variabel minat beli 

konsumen dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel persepsi harga, 

promosi dan kualitas produk. Oleh karena koefisien determinasi pada tabel 

4.11 adalah 0,314 atau 31,4%, maka sisanya sebesar 68,6% dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.  

 

4.4. Pembahasan 

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh persepsi harga, 

promosi, dan kualitas produk terhadap minat pembelian merchandise K-Pop 

dan studi kasus dilakukan pada komunitas penggemar K-Pop di Surabaya yakni 

Korean Lovers Surabaya (KLOSS). 

Responden paling banyak dari penelitian ini memiliki rentang usia 15 – 24 

tahun. Dilihat berdasarkan pekerjaan responden, responden paling banyak 

adalah pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan jumlah transaksi pembelian 

responden, responden penelitian paling banyak melakukan pembelian sebanyak 

1 – 2 kali dan > 7 kali. 

Ada 3 variabel independen dalam penelitian ini dan hasil dari analisis data 

sebagai berikut: 

4.4.1 Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Minat Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi harga 

nilai t hitung sebesar 3,340 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih 

kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05), maka penelitian ini menunjukkan bahwa 

persepsi harga berpengaruh secara parsial terhadap minat pembelian 

merchandise K-Pop. 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Luh Alviolita Kusuma Nusarika dan Ni Made Purnami 

(2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi harga 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Hal ini 

menunjukkan bahwa persepsi harga besar pengaruhnya terhadap minat 
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pembelian, karena dengan perbedaan harga yang signifikan tentu akan 

mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk yang ditawarkan. 

Persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian 

merchandise K-Pop pada penggemar di komunitas KLOSS Surabaya. 

Dapat disimpulkan bahwa penggemar merasa harga merchandise K-

Pop di e-commerce memiliki harga yang terjangkau sesuai variasi dan 

kualitas produk. Harga merchandise K-Pop di e-commerce pun lebih 

terjangkau dibandingkan toko offline sehingga penggemar tentu akan 

memilih untuk melakukan pembelian secara online. Harga merchandise 

K-Pop yang dapat bersaing dengan merchandise lain tentu akan 

membuat penggemar tertarik untuk melakukan pembelian demi 

mengoleksi merchandise K-Pop yang sangat dikaguminya. Harga 

merchandise K-Pop yang ditawarkan di e-commerce pun sesuai dengan 

manfaat yang dirasakan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa e-commerce 

yang menjual produk berupa lightstick, album,poster dan lain-lain 

dimana dengan harga yang bervariasi penggemar bisa merasakan 

kualitas dari produk merchandise K-Pop yang dibelinya. Produk 

merchandise K-Pop yang dijual di e-commerce seperti jaket, kaos, topi 

dll juga memberikan kenyamanan pada saat dipakai. Kebanyakan 

penggemar tidak terlalu melihat berapa harga dari produk merchandise 

K-Pop tersebut namun mereka lebih memperhatikan manfaat yang bisa 

dirasakan dari produk tersebut, oleh karenanya penggemar terkadang 

lebih memilih membeli merchandise K-Pop dengan harga yang lebih 

mahal atau produk resmi hanya untuk mendapatkan kepuasan tersendiri 

terhadap produk merchandise tersebut baik dari segi manfaat maupun 

kualitas produknya. 

 

4.4.2 Pengaruh Promosi Terhadap Minat Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel promosi nilai t 

hitung sebesar 3,477 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil 

dari 0,05 (0,001 < 0,05), maka penelitian ini menunjukkan bahwa 

promosi berpengaruh secara parsial terhadap minat pembelian 

merchandise K-Pop. 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Moh. Martono R.A.P dan Sri Setyo Iriani (2014). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa promosi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat beli. Hal ini menunjukkan dimana variabel 
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promosi dalam penelitian ini merupakan variabel yang paling dominan 

dalam mempengaruhi minat beli. 

Promosi berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian 

merchandise K-Pop pada penggemar di komunitas KLOSS Surabaya. 

Dapat disimpulkan bahwa penggemar merasa tampilan iklan 

merchandise K-Pop di e-commerce menarik dan mudah diingat dalam 

memperkenalkan produk merchandise K-Pop. E-commerce dapat 

memberikan deskripsi produk merchandise K-Pop dengan baik 

sehingga penggemar dapat dengan mudah mengetahui deskripsi produk 

tersebut sebelum melakukan keputusan pembelian. Para penggemar 

tentu akan melihat iklan produk merchandise K-Pop di e-commerce 

saat mereka membutuhkan, hal ini dikarenakan kecintaan mereka 

terhadap idola K-Pop favorit mereka yang membuat mereka ingin 

memiliki produk merchandise untuk mendukung idolanya tersebut. 

Penggemar K-Pop saat ini khususnya di kalangan pelajar dan 

mahasiswa dikenal dengan generasi milenial dimana generasi milenial 

ini terbilang ramah dengan dunia digital dan mahir mengeksploitasi 

gadget, sehingga penggemar lebih tertarik melihat iklan produk 

merchandise K-Pop di e-commerce dari pada di media cetak. Pada saat 

peluncuran album baru perusahaan K-Pop akan melakukan promosi 

merchandise K-Pop yang singkat, hal ini dilakukan agar penggemar 

termotivasi untuk berlomba-lomba membeli produk merchandise 

tersebut sehingga tercipta strategi pemasaran yang baik. Strategi lain 

yang dilakukan e-commerce dalam mempromosikan produk 

merchandise K-Pop adalah dengan memberikan diskon untuk menarik 

minat penggemar dalam melakukan pembelian merchandise K-Pop. 

Iklan produk merchandise K-Pop di e-commerce juga mampu tersebar 

secara meluas sehingga penggemar dapat dengan mudah mengetahui 

tentang produk merchandise K-Pop. 

 

4.4.3 Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Minat Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel promosi nilai t 

hitung sebesar 3,466 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil 

dari 0,05 (0,001 < 0,05), maka penelitian ini menunjukkan bahwa 

kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap minat pembelian 

merchandise K-Pop. 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Eko Purnomo (2017). Hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat beli. Hal ini menunjukkan variabel kualitas produk yang meliputi 

kehandalan, fitur, produk, kesesuaian dan kualitas yang dipersepsikan 

turut mempengaruhi minat beli konsumen. 

Kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap minat 

pembelian merchandise K-Pop pada penggemar di komunitas KLOSS 

Surabaya. Dapat disimpulkan bahwa penggemar merasa produk 

merchandise K-Pop memiliki kualitas bahan yang baik, hal ini dapat 

dibuktikan dari pengalaman penggemar yang merasa melakukan 

pembelian produk merchandise dengan minimnya kecacatan terhadap 

produk merchandise K-Pop yang dijual di e-commerce. Produk 

merchandise K-Pop rata-rata memiliki tingkat umur ekonomis (tahan 

lama) sehingga sesuai dengan harapan penggemar K-Pop. Produk 

merchandise K-Pop seperti album, lightstick, dll juga memiliki daya 

tahan yang kuat sehingga tidak mudah rusak apabila digunakan. Desain 

produk merchandise K-Pop dan kemasannya memiliki konsep yang 

berbeda-beda dimana setiap perilisan album baru maka produk 

merchandise pun akan mengikuti konsep dari album yang dirilis 

tersebut sehingga produk merchandise nya akan memiliki desain yang 

berbeda-beda serta warna yang bervariasi guna memenuhi standar 

penggemar. 

 

4.4.4 Pengaruh Persepsi Harga, Promosi dan Kualitas Produk Terhadap 

Minat Pembelian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi harga, 

promosi dan kualitas produk nilai F hitung sebesar 36,865 > 2.64, dan 

berdasarkan tabel F dengan taraf sig. yaitu 0,000 < 0,05, maka 

penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi harga, promosi dan kualitas 

produk berpengaruh secara simultan terhadap minat beli.  

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Tika Dian Alfatris (2014). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel persepsi harga, promosi dan kualitas produk secara 

simultan benar-benar berpengaruh signifikan terhadap variabel minat 

beli konsumen. Dengan kata lain variabel-variabel persepsi harga, 

promosi dan kualitas produk mampu menjelaskan besarnya variabel 

minat beli konsumen secara online.  
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Penggemar meyakini bahwa harga merchandise K-Pop di e-

commerce memiliki harga yang terjangkau sesuai variasi dan kualitas 

produk, tampilan iklan merchandise K-Pop di e-commerce menarik dan 

mudah diingat dalam memperkenalkan produk merchandise K-Pop, 

produk merchandise K-Pop memiliki kualitas bahan yang baik, hal ini 

dapat dibuktikan dari pengalaman penggemar yang merasa melakukan 

pembelian produk merchandise dengan minimnya kecacatan terhadap 

produk merchandise K-Pop yang dijual di e-commerce. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penggemar mempertimbangkan persepsi harga, 

promosi dan kualitas produk terhadap minat untuk membeli 

merchandise K-Pop. 

 

4.5. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat implikasi temuan penelitian 

dengan strategi-strategi pemasaran yang dapat dilakukan yaitu: 

a. Pada variabel persepsi harga, bagi konsumen harga yang terjangkau dan 

kualitas produk merchandise yang baik yang ditawarkan oleh pihak 

penjual melalui e-commerce menarik mereka (penggemar) untuk 

melakukan pembelian, maka dari itu e-commerce sebaiknya menawarkan 

produk merchandise yang memiliki harga terjangkau dan memiliki opsi 

harga lain sesuai kualitas produk agar konsumen tertarik dalam melakukan 

pembelian secara online. 

b. Pada variabel promosi, bagi konsumen promosi dengan tampilan iklan 

yang menarik dan pemberian deskripsi produk yang jelas akan 

mempengaruhi minat beli mereka (penggemar) untuk melakukan 

pembelian. Oleh sebab itu maka diharapkan penjual online di e-commerce 

dapat melakukan strategi promosi yang baik dengan cara memberikan 

tampilan produk yang menarik, pemberian diskon dan penyebaran iklan 

secara merata guna memotivasi penggemar untuk melakukan pembelian. 

c. Pada variabel kualitas produk, bagi konsumen kualitas produk 

merchandise yang baik akan menarik komsumen (penggemar) untuk 

melakukan pembelian, maka dari itu penjual online di e-commerce harus 

dapat menawarkan produk merchandise dengan kualitas yang baik dari sisi 

desain serta daya tahan guna memberikan kepuasan terhadap konsumen 

(penggemar). 
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4.6. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data penelitian diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang dibagikan 

kepada responden melalui google form, dan hanya responden yang pernah 

melakukan pembelian merchandise K-Pop melalui e-commerce. 

b. Dalam penelitian ini hanya memasukkan 3 variabel yang mempengaruhi 

minat pembelian di e-commerce. 

c. Penelitian ini hanya terbatas pada penggemar K-Pop di komunitas Korea 

Lovers Surabaya (KLOSS). 

 


