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ABSTRACT 

 

The number of online shopping transactions in Indonesia has grown over the last ten years 

by 17% and the total number of e-commerce businesses has reached 26.2 million units. 

This creates competition that requires companies to maintain their existence by 

understanding consumer psychology. This study aims to determine the combination of 

attribute levels that are most preferred by consumers in choosing a marketplace as a place 

to shop by using conjoint analysis. The data used is the result of a survey of Riau 

University students in the form of a questionnaire. The results of the conjoint analysis in 

this study show that the level of each attribute that respondents prefer is the display of 

full color applications and images, free shipping promos on a certain amount of purchase, 

the method of paying Cash On Delivery (COD), using J&T/JNE/Sicepat/Tiki/Pos 

delivery services, and product reviews are available in the form of photos and videos. 

Keywords: Marketplace, conjoint analysis, customer preference. 

 

ABSTRAK 

 

Banyaknya transaksi belanja online di Indonesia mengalami pertumbuhan selama sepuluh 

tahun terakhir sebesar 17% dan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit. 

Hal itu menimbulkan persaingan sehingga mengharuskan perusahaan mempertahankan 

eksistensinya dengan memahami psikologis konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kombinasi level-level atribut yang paling disukai konsumen dalam memilih 

marketplace sebagai tempat berbelanja dengan menggunakan analisis konjoin. Data yang 

digunakan adalah hasil survei terhadap mahasiswa Universitas Riau dalam bentuk 

kuesioner. Hasil analisis konjoin dalam penelitian ini menunjukkan level setiap atribut 

yang lebih disukai responden adalah tampilan aplikasi penuh warna dan gambar, promo 

gratis ongkir pada jumlah pembelian tertentu, metode bayar ditempat (COD), 

menggunakan jasa kirim J&T/JNE/Sicepat/Tiki/Pos, dan tersedia ulasan produk berupa 

foto dan video. 

Kata kunci: Marketplace, analisis konjoin, preferensi pelanggan. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Menurut Harahap & Amanah (2018) bahwa marketplace atau e-commerce adalah sebuah 

proses transaksi yang dilakukan melalui media atau perantara yaitu dapat berupa situs-

situs yang menyediakan barang dan jasa ataupun melalui sosial media. Ada banyak 

marketplace yang dapat diakses di Indonesia, baik itu marketplace internasional, 

nasional, maupun marketplace produk putra daerah.  

Pembelian produk via e-commerce di Indonesia mencapai Rp 146,7 triliun, terjadi 

peningkatan 41% dari Rp 74 triliun pada 2015. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia 

yang semakin meningkat menimbulkan persaingan yang ketat, sehingga mengharuskan 

perusahaan mempertahankan eksistensinya. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

memahami psikologis konsumen yaitu persepsi, motivasi, dan sikap yang mendorong 

keputusan membeli. Perusahaan marketplace berusaha mendapatkan pangsa pasar yang 

lebih besar dari pesaing, oleh karena itu marketplace harus mempertimbangkan yang 

menjadi dasar keputusan pembelian konsumen (Viora & Suyanto, 2020).  Suatu 

marketplace perlu mengetahui sesuatu yang ada di pikiran konsumen dalam penentuan 

segmentasi dan sebuah proses pengambilan keputusan dalam pembelian. Tahap 

berikutnya mengetahui tanggapan konsumen mengenai pilihan terhadap produk, jumlah 

dan waktu pembelian, dan merek (Fahimah & Muyassaroh, 2020). 

 Analisis konjoin digunakan untuk mengetahui persepsi dan preferensi seseorang 

terhadap suatu objek. Analisis konjoin akan memberikan ukuran kuantitatif terhadap 

tingkat kegunaan (utility) dan nilai relatif penting (relative importance) suatu atribut 

dibandingkan dengan atribut lain (Widyawati et al, 2014). Penelitian sebelumnya 

mengenai analisis konjoin pernah dilakukan oleh (Wulandari et al, 2019) yang 

menjelaskan tentang analisis konjoin untuk menentukan preferensi masyarakat Kota 

Padang terhadap penggunaan jasa ojek online tahun 2019, (Wijayanto et al, 2007) tentang 

analisis konjoin metode full profile dan CBC untuk menelaah persepsi mahasiswa 

terhadap pilihan pekerjaan, dan banyak peneliti lainnya. 

 

2. ANALISIS KONJOIN 

 

Menurut Cochran (1977) bahwa beberapa keuntungan dilakukan sampling diantaranya, 

mengurangi biaya, kecepatan lebih besar, cakupan lebih besar dan tingkat ketelitian lebih 

besar. Quota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel/responden sampai jumlah 

kuota yang diperlukan. Karakteristik responden dan jumlah kuota yang diambil dilakukan 

berdasarkan pertimbangan peneliti. 

Menurut Lord & Novick (2008) bahwa validitas menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat mengukur suatu kriteria. Validitas instrumen diuji dengan 

menggunakan koefisien korelasi antara skor butir pertanyaan dengan skor total dihitung 

dengan menggunakan rumus koefisien korelasi. Menurut Weiss (2012) koefisien korelasi 

𝑟 dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑁 ∑ 𝑃𝑖 𝑇 − (∑ 𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1 )(∑ 𝑇)𝑛

𝑖=1

√(𝑁 ∑ 𝑃𝑖
2 − (∑ 𝑃𝑖)2𝑛

𝑖=1 )(𝑁 ∑ 𝑇2 − (∑ 𝑇)2)𝑛
𝑖=1

, 
 

(1) 
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dengan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 menyatakan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan skor total 

pertanyaan, 𝑁 jumlah responden, 𝑇 skor total, 𝑃𝑖  skor instrumen ke-I, dari 𝑖 = 1,2,3 … , 𝑛. 

Hipotesis uji validitas adalah: 

𝐻0 : Tidak terdapat korelasi antar pertanyaan kuesioner. 

𝐻1 : Terdapat korelasi antar pertanyaan kuesioner. 

Instrumen dikatakan valid apabila variabel memiliki hubungan linier yang kuat 

antar variabel. Kriteria penolakan adalah tolak 𝐻0 jika nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 mendekati −1 atau 1. 

Sebaliknya terima 𝐻0 jika nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 mendekati 0 (Weiss, 2012). 

Reliabilitas dalam pengukuran mengandung makna bahwa ukuran atau instrumen 

memiliki stabilitas dan konsistensi didalamnya (Pedhazur & Schmelkin, 1991). Hal yang 

dijadikan acuan pada uji reliabilitas adalah alpha cronbach, rumusnya yaitu:  

𝑅 = (
𝑙

𝑙 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2𝑘

𝑏=1

𝜎𝑡
2 ), 

(2) 

dengan 𝑅  menyatakan koefisien alpha cronbach, l banyaknya butir pertanyaan, 

∑ 𝜎𝑏
2𝑙

𝑏=1  jumlah variansi butir pertanyaan, dimana 𝜎𝑏
2 =

∑(𝑃𝑖
2−(

∑ 𝑃𝑖
𝑁

)2)

𝑁
, ∑ 𝜎𝑏

2𝑙
𝑏=1 = 𝜎1

2 

+𝜎2
2 + ⋯ + 𝜎𝑘

2, 𝜎𝑡
2 menyatakan variansi total dimana 𝜎𝑡

2 =
∑(𝑃𝑡

2−(
∑ 𝑃𝑡

𝑁
)2)

𝑁
. 

Hipotesis uji reliabilitas adalah: 

𝐻0: Instrumen tidak reliabel 

𝐻1: Terdapat reliabilitas pada instrumen 

Kriteria penolakan hipotesis adalah tolak 𝐻0 jika koefisien Alpha lebih besar dari tahap 

signifikansi 70% atau 0,7 (Strainer, 2003). 

Menurut Montgomery (2017) bahwa pada desain faktorial 2𝑘  dengan nilai faktor 𝑘 

yang semakin besar, banyak kombinasi lengkap akan semakin besar pula. Hal tersebut 

akan menyulitkan sumber daya sebagian besar peneliti. Rancangan fractional factorial 

dengan dua level dinotasikan dengan 2𝑘−𝑝. Artinya dari rancangan kombinasi lengkap 

2𝑘 , hanya rancangan kombinasi 2𝑘−𝑝 yang digunakan untuk percobaan.  

Persamaan umum regresi linear berganda dapat dituliskan seperti di bawah ini 

(Montgomery et al, 2012). 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + ε (3) 

dengan 𝛽0 menyatakan konstanta atau intersep, 𝛽𝑗 parameter regresi, 𝑋𝑗 menyatakan 

variabel independen, dari 𝑗 = 1,2, … , 𝑘. Berdasarkan persamaan (3) dapat diurai secara 

keseluruhan menurut cara skalar menjadi: 

𝑌1 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋11 + 𝛽2𝑋12 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋1𝑘 + ε1, 
𝑌2 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋12 + 𝛽2𝑋22 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋2𝑘 + ε2, 

⋮ 

  𝑌𝑛 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑛1 + 𝛽2𝑋𝑛2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑛𝑘 + ε𝑛.   (4) 

Persamaan (5) dapat ditulis dalam notasi matriks seperti dibawah ini: 

𝒀 = 𝑿𝜷 + 𝜺.  
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dimana, 

𝒀 = [

𝑌1

𝑌2

⋮
𝑌𝑛

] , 𝑿 = [

1 𝑋11 𝑋12 … 𝑋1𝑘

1 𝑋21 𝑋22 … 𝑋2𝑘

⋮
1

⋮
𝑋𝑛1

⋮ ⋮ ⋮
𝑋𝑛2 … 𝑋𝑛𝑘

]  

𝜷 = [

𝛽0

𝛽1

⋮
𝛽𝑘

]      𝜺 = [

𝜀1

𝜀2

⋮
𝜀𝑛

] 

Estimasi parameter regresi menggunakan metode kuadrat terkecil dilakukan dengan 

menentukan jumlah kuadrat error sebagai berikut. 

𝜺′𝜺 = (𝒀 − 𝑿𝜷)′(𝒀 − 𝑿𝜷). (5) 

Selanjutnya untuk mendapatkan estimator kuadrat terkecil �̂� yang meminimumkan 𝜺′𝜺  

terhadap 𝜷 maka didapat:  

�̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀. (6) 

Menurut Gujarati & Porter (2010) bahwa dalam analisis regresi apabila variabel 

independen merupakan skala nominal, maka disebut regresi dengan variabel dummy. 

Bentuk persamaan regresi dengan variabel dummy adalah: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷1𝑗 + 𝛽2𝐷2𝑗 + ⋯ 𝛽𝑘𝐷𝑘𝑗 + 𝜀,    (7) 

dengan 𝐷𝑖𝑗  menyatakan variabel dummy, dari 𝑖 = 1,2, … , 𝑘, 𝑗 = 1 jika nilai yang 

bersangkutan terjadi, 0 lainnya. Regresi linier berganda dengan variabel dummy 

digunakan untuk mengestimasi nilai konjoin. 

Menurut Wirth (2014) bahwa analisis konjoin adalah teknik multivariat yang 

biasanya digunakan untuk menentukan nilai kegunaan dari fitur multidimensi produk dan 

sangat cocok untuk mengukur persepsi dan preferensi manusia. 

Menurut Hair et al., (2014) terdapat beberapa ketentuan dalam memilih metode yang 

akan digunakan dalam merancang kombinasi level dari atribut berdasarkan banyaknya 

atribut yang digunakan, yaitu:  

a. Choice-Based Conjoint (CBC) 

CBC dapat digunakan bila jumlah atribut kurang atau sama dengan enam.  

b. Traditional Conjoint (TC) 

TC dapat digunakan dengan jumlah atribut maksimum sebanyak sepuluh atribut.  

c. Adaptive Conjoint Analysis (ACA)  

ACA dapat digunakan dengan jumlah atribut maksimum sebanyak tiga puluh 

atribut.  

Pendekatan yang digunakan dalam merancang kombinasi atribut adalah:  

a. Kombinasi berpasangan (pairwise combination)  

Pairwise combination merupakan evaluasi dua faktor penilaian. Responden 

menilai dua atribut sampai semua kemungkinan pasangan dua atribut telah selesai 

dievaluasi. 

b. Kombinasi lengkap (full profile combination)  

Metode ini digunakan untuk mengevaluasi stimuli yang dibentuk dari semua 

atribut.  
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Analisis konjoin dapat dilakukan dengan beberapa prosedur sebagai berikut. 

1. Menentukan model dasar analisis konjoin 

Model dasar analisis konjoin adalah sebagai berikut: 

𝑈(𝑥) = ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑘𝑖

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

. 
 

(8) 

dengan, 

𝑈(𝑥) menyatakan keseluruhan utilitas atau Nilai Kegunaan Level (NKL) masing-masing 

level di setiap atribut, 

𝑎𝑖𝑗  menyatakan NKL ke-𝑗 pada atribut ke-i  

𝑥𝑖𝑗 menyatakan variabel dummy level ke-𝑗 atribut ke-𝑖 

𝑚 menyatakan banyaknya atribut, 

𝑖 = 1, 2, ..., 𝑚.  

𝑗 = 1, 2, ... 𝑘𝑖   

𝑘𝑖  menyatakan banyaknya level pada atribut ke-𝑖. 

Metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan model dari analisis konjoin adalah 

metode kuadrat terkecil dengan variabel dummy. 

2. Menghitung NKL 

Menghitung NKL atau nilai utilitas masing-masing level dengan dua level atribut 

menggunakan rumus berikut: 

𝑎𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑘𝑖
= 𝛽𝑖𝑗 (9) 

𝑎𝑖𝑗 + 𝑎𝑖𝑘𝑖
= 0 (10) 

3. Menghitung Nilai Relatif Penting (NRP) 

NRP bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan relatif suatu atribut terhadap atribut 

yang lain. NRP dihitung menggunakan rumus: 

𝑊𝑖 =
𝐼𝑖

∑ 𝐼𝑖
𝑚
𝑖

, 
(11) 

sedemikian sehingga ∑ 𝑊𝑖 = 1𝑚
𝑖 , dimana 𝐼𝑖 = {max(𝑎𝑖𝑗) − min(𝑎𝑖𝑗)} untuk setiap 𝑖, 

dengan 𝑊𝑖  menyatakan NRP atribut ke-𝑖, 𝐼𝑖 nilai kepentingan atribut untuk atribut ke-𝑖. 
Menurut Draper & Smith (1998) bahwa uji serentak digunakan untuk mengetahui 

keterkaitan variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak (simultan). 

Uji ini akan dilakukan menggunakan uji F. Hipotesis yang uji serentak adalah: 

𝐻0: tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen 

𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑘 = 0 ,   
𝐻1: terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen 

𝛽𝑗 ≠ 0,  untuk suatu 𝑗.  

Statistik uji yang dipakai yaitu:  

   𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝑅𝑒𝑠
⋅  (12) 

Keputusan: Tolak 𝐻0 jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝐹𝛼;(𝑘−1,𝑛−𝑘)). 
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Uji parsial digunakan untuk melihat keterkaitan variabel independen terhadap 

variabel dependen secara individu (Draper & Smith, 1998). Statistik uji yang digunakan 

dalam uji parsial adalah uji t-student. Hipotesis uji parsial yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

𝐻0: Tidak terdapat pengaruh variabel independen ke 𝑘 terhadap variabel dependen 

𝛽𝑘 = 0 ,  
𝐻1: Terdapat pengaruh variabel independen ke 𝑘 terhadap variabel dependen 

𝛽𝑘 ≠ 0 ,   𝑘 = 1,2, … , 𝑝 .  
Statistik uji yang digunakan: 

   𝑡 =
�̂�𝑘

𝑠𝑒(�̂�𝑘)
,  (13) 

dengan �̂�𝑘 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 −∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 −(∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2

 dan 𝑠𝑒(�̂�𝑘) = √
∑ 𝑦𝑖

2𝑛
𝑖=1 −�̂�𝑘 ∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛−1−𝑘
. 

Keputusan: Tolak 𝐻0 jika |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (𝑡𝛼/2;𝑛−𝑘)). 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Artikel ini dilakukan menggunakan data survei kepada mahasiswa Universitas Riau 

sebanyak 200 sampel dengan teknik quota sampling. Tahapan-tahapan dalam artikel ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perancangan penelitian  

2. Menentukan atribut dan level yang digunakan.  

3. Menentukan stimuli menggunakan fractional factorial fraksi 2−2. Sehingga 25−2 =
23 = 2 × 2 × 2 = 8.  

4. Perancangan kuesioner dari masing masing stimuli menggunakan skala likert dari 1 

(paling tidak suka) hingga 10 (paling suka). 

5. Pengumpulan data 

6. Melakukan eksplorasi data 

7. Uji validitas dan reliabilitas 

8. Menentukan model dasar konjoin  

9. Melakukan uji model menggunakan uji serentak dan uji parsial 

10. Menghitung Nilai Kegunaan Level (NKL) dari setiap atribut  

11. Menghitung Nilai Relatif Penting (NRP 

12. Interpretasi hasil 

 

4. MENENTUKAN PREFERENSI PELANGGAN DALAM MEMILIH 

MARKETPLACE MENGGUNAKAN METODE ANALISIS KONJOIN 

 

Uji validitas dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antar pertanyaan yang 

menunjukkan kuesioner dinyatakan valid atau tidak. Kuesioner dinyatakan valid bila 

terdapat korelasi antar pertanyaan. Data yang digunakan untuk uji validitas sebanyak 100 

responden. Uji validitas menggunakan rumus korelasi r. Taraf kepercayaan yang dipakai 

adalah 95% (α = 0,05). Kriteria penolakan adalah tolak 𝐻0 jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

Berdasarkan hasil pengujian maka didapatkan hasil uji validitas sebagai berikut: 
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Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Stimuli ke 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 Kesimpulan  

1 0,5864539 valid 

2 0,6772293 valid 

3 0,7047701  valid 

4 0,8181678 valid 

5 0,7715939 valid 

6 0,6946926 valid 

7 0,7575313 valid 

8 0,6919283 valid 

 

Dari tabel dapat dilihat bahwa, pada kombinasi pertama hingga kombinasi ke 8 nilai 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 mendekati 1, keputusannya adalah tolak 𝐻0, artinya terdapat korelasi pada setiap 

kombinasi. Kesimpulannya kombinasi 1 hingga kombinasi 8 valid.  

Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat stabilitas dan konsistensi dari instrumen 

penelitian. Data yang digunakan dalam uji reliabilitas ini sebanyak 100 responden. Uji 

reliabilitas dilakukan menggunakan rumus cronbach’s alpha. Menggunakan tingkat 

kepercayaan 95% (𝛼 = 0,05), kriteria penolakan adalah tolak 𝐻0 jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 0,7. Hasil 

perhitungan menggunakan Rstudio, didapat nilai alpha cronbach yaitu 0,86. dikarenakan 

nilai alpha cronbach ≥ 0,7, maka tolak 𝐻0, artinya kuesioner bersifat reliabel, atau dapat 

memberikan hasil yang konsisten sebagai alat ukur survei. 

Estimasi model konjoin dilakukan dengan pengkodean menggunakan variabel 

dummy. Berikut merupakan variabel dummy yang mewakili setiap atribut dalam 

penelitian ini.  

Tabel 2. Pengkodean Variabel Dummy Masing-masing Atribut 

Atribut Level 
Variabel 

dummy 

Tampilan aplikasi 

Tampilan sederhana 1 

Tampilan penuh warna dan 

gambar 
0 

Promo 

Potongan harga produk pada 

jumlah pembelian tertentu 
1 

Gratis ongkir pada jumlah 

pembelian tertentu 
0 

Metode 

pembayaran 

Transfer 

bank/indomaret/alfamart 
1 

Bayar di tempat (COD) 0 

Jasa kirim 
J&T/JNE/Sicepat/Tiki/Pos 1 

Jasa kirim milik marketplace 0 

Ulasan 

Tersedia ulasan produk berupa 

komentar dan rating 
1 

Tersedia ulasan produk berupa 

foto dan video 
0 
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Selanjutnya dilakukan percobaan menggunakan rancangan fractional fractional untuk 

mendapatkan kombinasi stimuli seperti pada tabel 3 dibawah ini.  

Tabel 3. Variabel dummy untuk setiap stimuli  

Stimuli 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 𝑋5 

1 1 1 1 1 1 

2 0 0 0 1 1 

3 1 0 1 0 1 

4 0 1 0 0 1 

5 0 1 1 1 0 

6 1 0 0 1 0 

7 0 0 1 0 0 

8 1 1 0 0 0 

Estimasi model regresi dilakukan dengan metode kuadrat terkecil, didapat model regresi 

berikut ini: 

𝑌 = 7,3725−0,2825𝑋1−0,2275𝑋2−0,1800𝑋3+0,5825𝑋4−0,2125𝑋5 

Uji parameter model regresi dilakukan dengan menggunakan uji parsial dan uji serentak. 

Uji parsial diperoleh menggunakan bantuan Rstudio. Berikut didapat hasil uji parsial 

model regresi yang ditunjukkan pada tabel 4 dibawah ini. 

 

Tabel 4. Hasil Uji Parsial 

Variabel  |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Kesimpulan  

𝑋1 3,357 

1,96145 

Signifikan 

𝑋2 2,703 Signifikan 

𝑋3 2,139 Signifikan 

𝑋4 6,921 Signifikan 

𝑋5 2,525 Signifikan 

Taraf signifikansi yang digunakan 𝛼=0,05, Dikarenakan nilai |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| pada variabel 

𝑋1hingga 𝑋5 lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka pada seluruh variabel tolak 𝐻0. Kesimpulannya 

terdapat pengaruh signifikan variabel pada variabel 𝑋1 hingga 𝑋5. 

Uji serentak digunakan untuk melihat kesesuaian model regresi yang diperoleh. 

Taraf signifikansi 𝛼=0,05, kriteria penolakan adalah tolak 𝐻0 jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.  

Tabel 5. Anova Uji Serentak 

Sumber 

variasi 

Jumlah kuadrat Derajat 

bebas 

Rata-rata 

kuadrat 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

Regresi 219,370 5 43,874 15,485 

Error 4516,380 1594 2,833  

Total 4735,750 1599   
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Uji serentak dilakukan menggunakan bantuan Rstudio didapat 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 adalah 15,48 dan 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 adalah 2,219712. Dikarenakan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka tolak 𝐻0. Kesimpulannya 

terdapat kesesuaian model regresi. 

Analisis konjoin untuk menentukan preferensi pelanggan dalam memilih 

marketplace sebagai tempat berbelanja online dapat dilihat Nilai Kegunaan Level dari 

masing-masing atribut.  

Atribut tampilan aplikasi memiliki dua level yaitu tampilan sederhana, dan tampilan 

penuh warna dan gambar. Nilai Kegunaan Level pada tampilan penuh warna dan gambar 

memiliki nilai NKL positif yakni 0,1412 sedangkan tampilan sederhana memiliki NKL -

0,1412. Artinya tampilan aplikasi tampilan penuh warna dan gambar lebih disukai 

pelanggan dibandingkan tampilan sederhana pada atribut tampilan aplikasi. 

Atribut promo memiliki level yaitu potongan harga produk pada jumlah pembelian 

tertentu dan gratis ongkir pada jumlah pembelian tertentu. Level gratis ongkir pada 

jumlah pembelian tertentu memiliki NKL positif yakni 0,1138 sedangkan level potongan 

harga produk pada jumlah pembelian tertentu memiliki NKL negatif yakni -0,1138. 

Artinya pada atribut promo, pelanggan lebih menyukai gratis ongkir pada jumlah 

pembelian tertentu dibandingkan dengan potongan harga pada jumlah pembelian tertentu.  

Atribut metode pembayaran memiliki level yaitu transfer bank/indomaret/alfamart 

dan bayar di tempat (COD). Level bayar di tempat (COD) memiliki NKL positif yaitu 

0,0900 sedangkan transfer bank/indomaret/alfamart memiliki NKL negatif yaitu -0,0900. 

Artinya pelanggan lebih menyukai bayar di tempat (COD) dibandingkan transfer 

bank/indomaret/alfamart pada atribut metode pembayaran. 

Atribut jasa kirim memiliki level yaitu J&T/JNE/SICEPAT/TIKI/POS dan jasa 

kirim milik marketplace. Level J&T/JNE/SICEPAT/TIKI/POS memiliki NKL positif 

yaitu 0,2912 sedangkan level jasa kirim milik marketplace memiliki NKL negatif yaitu -

0,2912. Artinya level J&T/JNE/SICEPAT/TIKI/POS lebih disukai pelanggan 

dibandingkan level jasa kirim milik marketplace pada atribut jasa kirim. 

Atribut ulasan memiliki level tersedia ulasan produk berupa komentar dan rating, 

level lainnya adalah tersedia ulasan produk berupa foto dan video. Level tersedia ulasan 

produk berupa foto dan video memiliki NKL positif yaitu 0,1063, sedangkan tersedia 

ulasan produk berupa komentar dan rating memiliki NKL negatif yaitu -0,1063. Artinya 

level tersedia ulasan produk berupa foto dan video lebih disukai pelanggan dibandingkan 

tersedia ulasan produk berupa komentar dan rating pada atribut ulasan. 

Nilai Relatif Penting digunakan untuk mengetahui tingkat kepentingan atribut dari 

atribut lainnya. Nilai Relatif Penting dapat dilihat seperti tabel dibawah ini. 

Tabel 6. Nilai Relatif Penting 

Atribut NRP NRP x 100% 

Tampilan aplikasi 0,1902 19,0168 

Promo 0,1533 15,3266 

Metode pembayaran 0,1212 12,1212 

Jasa kirim 0,3922 39,2189 

Ulasan 0,1432 14,3165 
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Dari tabel dapat dilihat atribut jasa kirim memiliki nilai relatif penting paling tinggi yaitu 

0,3922 atau sekitar 39% dari keseluruhan atribut, disusul tampilan aplikasi, kemudian 

promo, ulasan dan terakhir metode pembayaran memiliki nilai relatif penting paling 

rendah yaitu 0,1212 atau sekitar 12%. 

 

5. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian ini didapat kesimpulan atribut yang paling berpengaruh adalah jasa 

kirim. Untuk level yang lebih disukai responden dari setiap atribut adalah tampilan 

aplikasi penuh warna dan gambar, promo gratis ongkir pada jumlah pembelian tertentu, 

metode bayar ditempat (COD), menggunakan jasa kirim J&T/JNE/Sicepat/Tiki/Pos, dan 

tersedia ulasan produk berupa foto dan video. 
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