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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fitur dan kualitas produk pada Tokopedia By 

Me dengan menggunakan metode penelitian analisis statistik deskriptif dan uji mean dengan 

pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa/i aktif di Universitas Paramadina 

yang mengunduh Tokopedia serta mengakses fitur Tokopedia By Me. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu penelitian lapangan untuk mendapatkan data 

primer melalui penyebaran kuesioner dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini di analisis 

melalui SPSS (Statistical Product and Service Solution) v.25. dengan jumlah responden sebanyak 

108 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan terkait antara Fitur 

Tokopedia By Me, dan Kualitas Produk. 

Kata Kunci: Fitur, Kualitas Produk, Tokopedia By Me. 

ABSTRACK 

 This study aims to analyze the features and product quality on Tokopedia By Me using 

descriptive statistical analysis research methods and mean test with a quantitative approach. The 

sample of this research is active students at Paramadina University who download Tokopedia 

and access the Tokopedia By Me feature. The data collection technique in this study used 2 

methods, namely field research to obtain primary data through distributing questionnaires and 

literature research. This research was analyzed through SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) v.25. with 108 respondents. The results of this study indicate thatTokopedia By Me 

Features have relation with Product Quality. 

Keywords: Features, Product Quality, Tokopedia By Me. 
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PENDAHULUAN 

 Perkembangan teknologi dan globalisasi telah menyebabkan perubahan kultur ekonomi 

masyarakat Indonesia. Era modern seperti sekarang ini, media informatika elektronik atau 

internet telah menjadi salah satu media yang dimanfaatkan masyarakat dalam melakukan 

komunikasi dan bisnis. Dengan pesatnya perkembangan internet di dunia, menjadikan internet 

sebagai suatu perkembangan informatika yang berkembang dari kebutuhan sekunder menjadi 

primer. Dengan demikian hal tersebut berpengaruh terhadap beberapa bidang salah satunya di 

bidang ekonomi. Demikian dengan perkembangan transaksi jual beli secara online ini tentu tidak 

bisa lepas dari peningkatan pengguna internet di Indonesia. Dilansir oleh Singapore Post (dalam 

Samsuri, 2015), pada tahun 2013 Indonesia memiliki 74.6 juta pengguna internet, kemudian 

tahun 2014 mengalami kenaikan pengguna internet sebanyak 9 juta pengguna menjadi 83.6 juta, 

di tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 9.8 juta pengguna menjadi 93.4 juta pengguna, dan 

di tahun 2015 meningkat sebanyak 9.4 menjadi 102.8 juta dan terus setiap tahunnya. 

 Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan 

ekonomi secara digital. Sejak didirikan pada tahun 2009, Tokopedia telah bertransformasi 

menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia 

Tenggara.Tokopedia memiliki bisnis marketplace terdepan di Indonesia yang memungkinkan 

setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko daring. 

 Fitur dapat dikatakan sebagai aspek sekunder dari suatu produk. Fitur identik dengan 

sesuatu yang unik, khas, dan istimewa yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Menurut 

penelitian dari Berger et al (2015), fitur biasanya digunakan untuk menggambarkan karakteristik 

fungsional dan non-fungsional suatu sistem. Namun meskipun ada banyak definisi mengenai 

fitur, fitur sendiri masih merupakan konsep yang sangat abstrak. Definisi fitur tidak memiliki 

pedoman yang konkret mengenai cara menggunakan gagasan fitur dalam praktik. Sehingga 

menerapkan fitur pada produk menjadi penting karna menjadi suatu pengenalan karakteristik 

produk dan hal ini didukung dengan adanya kemajuan global dan perkembangan zaman. 

 Dilansir dari Daily Social, sejak 2019 Tokopedia secara resmi meluncurkan fitur affiliate 

marketing By Me, yang mana memungkinkan setiap pengguna mempromosikan barang-barang 

dari merchant Tokopedia dan mendapat komisi dari pembeli yang terjadi di halaman profilnya. 

Chyntia Limi dari Business Tribe Lead for Category & Content Tokopedia menjelaskan, ByMe 

diharapkan dapat menjawab semua hal yang dianggap pengguna susah menjadi gampang saat 
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berkeinginan menjadi pengusaha. Kerap khawatir tidak memiliki modal, risiko, dan menyimpan 

stok. Disatu sisi, memberikan rekomendasi ke orang lain sudah menjadi bagian kehidupan sehari-

hari. Orang cenderung lebih percaya dengan rekomendasi produk dari orang yang sudah dikenal 

atau punya pengaruh. Dengan By Me, siapa pun kini bisa menjadi influencer untuk orang lain dan 

mendapatkan keuntungan dari setiap pembelian di halaman profilnya 

 Dengan kualitas produk yang baik suatu perusahaan dapat mempertahankan usahanya dan 

mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Menurut Kotler dan Armstrong (2001), kualitas produk 

adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal ini termasuk keseluruhan 

durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut 

produk lainnya. Menurut Kotler dan Keller (2016), kualitas produk adalah kemampuan suatu 

barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang 

diinginkan pelanggan. yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

pelangganyang dinyatakan atau diimplikasikan. Kemudian persepsi konsumen terhadap kualitas 

produk akan membentuk preferensi dan sikap yang nantinya dapat mempengaruhi minat beli 

konsumen. Pentingnya persepsi mengenai kualitas produk akan membentuk alasan yang kuat dan 

menjadi daya tarik untuk melakukan pembelian sehingga menjadi karakteristik yang 

mengevaluasi konsumen potensial. 

 Berdasarkan fenomena yang sudah dijabarkan diatas, maka peneliti melakukan analisa 

mengenai persepsi konsumen terhadap fitur Tokopedia By Me dan persepsi konsumen terhadap 

kualitas produk yang di rekomendasikan influencer melalui fitur Tokopedia By Me, maka topik 

dari penelitian ini adalah analisis fitur dan kualitas produk pada Tokopedia By Me. 

LANDASAN TEORI 

Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Dalam bauran pemasaran terdapat seperangkat alat pemasaran yang dikenal dengan istilah 4P 

yaitu product (produk), price (harga), place (tempat atau saluran distribusi), dan promotion 

(promosi). Adapun pengertian 4P menurut Kotler & Amstrong (2012) sebagai berikut: 

1. Product (produk) 

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan individu maupun organisasi ke dalam pasar 

untuk diperhatikan, digunakan, dibeli maupun dimiliki. 
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2. Price (harga) 

Harga adalah sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk memperoleh suatu produk. 

Biasanya, harga dihitung dengan nilai uang. 

3. Place (tempat/distribusi) 

Esensi dari istilah tempat dalam bauran pemasaran adalah menyediakan produk kepada 

konsumen pada tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan jumlah yang tepat. Tempat yang 

dimaksud adalah dimana konsumen biasanya membeli produk tersebut. 

4. Promotion (promosi) 

Promosi adalah aktivitas mengkomunikasikan keunggulan dan kelebihan produk serta 

membujuk pelanggan sasaran untuk membeli produk. 

Fitur 

 Fitur produk merupakan suatu atribut produk yang ditawarkan kepada konsumen. Fitur 

produk pada umumnya merupakan berbagai macam fungsi yang diberikan oleh perusahaan dalam 

memenuhi kebutuhan para konsumennya. Kotler & Keller (2012) mengemukakan pengertian fitur 

merupakan karakterisitik produk yang menjadi pelengkap fungsi dasar produk. Sedangkan 

menurut Tjiptono (2008) fitur merupakan karakteristik sekunder atau pelengkap barang dan jasa. 

Kemudian menurut Kotler & Amstrong (2012) fitur adalah sarana kompetitif untuk 

mendeferensiasikan produk perusahaan dengan pesaing. Melalui fitur, perusahaan dapat 

menciptakan diferensiasi produknya dari produk pesaing. 

 Dimensi fitur menurut Mullins, Orville, Larrech, dan Boyd (2009) terdiri dari: Kinerja 

produk yakni sebuah kemampuan produk untuk melakukan fungsinya dan berhubungan dengan 

karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. Serta pelengkap produk merupakan karakteristik 

produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk atau menambah ketertarika 

konsumen terhadap produk. Kemudia indikator fitur menurut Thom W. A. Isliko (2008) yaitu: 

keragaman fitur, fitur sesuai dengan harapan, dan fitur memiliki keunggulan. 

Kualitas Produk 

 Kotler dan Armstrong (2004) menyatakan kualitas produk berhubungan erat dengan 

kemampuan produk untuk menjalankan fungsinya, termasuk keseluruhan produk, keandalan, 

ketepatan, kemudahan pengoperasian dan perbaikan, dan atribut bernilai lainnya. Menurut 

Tjiptono, et al. (2008) ada delapan indikator kualitas produk yaitu:  
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1. Kinerja (performance). Karakteristik dasar dari suatu produk. Misalnya kebersihan 

makanan di restoran, ketajaman gambar dan warna sebuah televise, kecepatan pengiriman 

paket titipan kilat untuk jasa pengiriman.  

2. Fitur (features). Karakteristik pelengkap khusus yang dapat menambah pengalaman 

pemakaian produk. Contohnya minuman gratis selama penerbangan pesawat, AC mobil 

dan koleksi tambahan aneka nada panggil pada telepon genggam.  

3. Reliabilitas, yaitu probabilitas terjadinya kegagalan atau kerusakan produk dalam periode 

waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadi kerusakan maka semakin andal 

produk yang bersangkutan.  

4. Konformasi (conformance), yaitu tingkat kesesuaian produk dengan standar yang telah 

ditetapkan. Misalnya ketepatan waktu keberangkatan, kesesuaian antara ukuran bola 

dengan standar yang berlaku.  

5. Daya tahan (Durability), yaitu jumlah pemakaian produk sebelum produk bersangkutan 

harus diganti. Semakin besar frekuensi pemakaian normal yang dimungkinkan, semakin 

besar pula daya tahan produk.  

6. Serviceability, yaitu kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, serta kompetensi dan 

keramahan staf pelayanan.  

7. Estetika, yaitu menyangkut penampilan produk yang dapat dinilai dengan panca indera 

(rasa, aroma, suara, dan seterusnya)  

8. Persepsi terhadap kualitas, yaitu kualitas yang dinilai berdasarkan reputasi penjual. 

E-Commerce 

 Menurut Guay dan Ettwein (dalam Indah, 2020) e-commerce didefinisikan sebagai 

transaksi ekonomi saat pembeli dan penjual bersama-sama melalui media elektronik dari internet 

membentuk kontrak perjanjian mengenai harga dan pengiriman barang atau jasa tertentu dan 

menyelesaikan transaksi melalui pengiriman dan pembayaran barang atau jasa sesuai kontrak. 

Tokopedia merupakan salah satu mal online di Indonesia yang mengusung model 

bisnis marketplace dan mall online. Tokopedia memungkinkan setiap individu, toko kecil dan 

brand untuk membuka dan mengelola toko online. Sejak diluncurkan sampai hingga akhir 2015, 

layanan dasar Tokopedia bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Kemudian kampanye By 

Me merupakan strategi pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan di 



6 
 

Tokopedia. Di dalam kampanye, Tokopedia bekerja sama dengan penggagas media sosial yang 

kuat yang dikenal sebagai influencer serta tokoh publik yang dikenal oleh orang Indonesia untuk 

menciptakan kepercayaan bagi pelanggan untuk membeli produk bagus yang digunakan oleh 

orang yang mereka pandangi. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mencari informasi tentang 

persepsi konsumen dan mengidentifikasinya melalui data yang telah terkumpul dan diolah 

menggunakan metode kuantitatif yang terdiri dari dua variabel yakni fitur (X1) dan kualitas 

produk (X2) pada Tokopedia By Me. 

Subjek/Objek Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid 

dam reliabel tentang suatu hal (variable tertentu). Objek penelitian ini adalah fitur dan kualitas 

produk Tokopedia By Me. Subjek atau sasaran dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i aktif di 

Universitas Paramadina. 

Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan Teknik survey dengan melakukan penyebaran kuisioner 

secara online menggunakan google kuisioner dengan beberapa pertanyaan yang peneliti berikan 

dan diisi oleh responden. Tujuan kuisioner adalah memperoleh informasi yang relevan dengan 

tujuan survei yang berisi pertanyaan mengenai data diri respomdem dan berisi pertanyaan 

mengenai variable fitur dan kualitas produk pada Tokopedia By Me. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini mengambil popukasi mahasiswa/i Universitas Paramadina yang 

mengunduh, mengakses, dan pernah berbelanja pada Tokopedia dengan sampel sebanyak 108 

responden. Dengan melakukan penyebaran kuisioner melalui google form, yang terdiri dari 14 

pertanyaan mengenai variabel X1 dan X2. Adapun 4 pertanyaan lainnya mengenai nama, 

angkatan, jenis kelamin, dan usia responden. Serta 3 pertanyaan lainnya mengenai rata-rata 

pengeluaran responden, e-commerce yang sering digunakan oleh responden, dan rata-rata 

responden melakukan belanja online. 
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No. Karakteristik Kategori Jumlah Persentase 

1. Angkatan 

2015 1 0,9% 

2016 35 32,4% 

2017 23 21,3% 

2018 17 15,7% 

2019 19 17,65% 

2020 13 12% 

 Jumlah 108 100% 

2. Jenis Kelamin 

Perempuan 79 73,1% 

Laki-laki 29 26,9% 

Jumlah 108 100% 

3. Usia 

18-22 tahun 96 88,9% 

23-27 tahun 11 10,2% 

28-32 tahun 1 0,9% 

Jumlah 108 100% 

4. 

Rata-rata Pengeluaran 

Responden dalam 

Sebulan (Seperti 

Berbelanja Online 

pada E-Commerce) 

Rp. 750.000 69 63,9% 

Rp.760.000-Rp.1.000.000 23 21,3% 

Rp.1.100.000-Rp.1.500.000 7 6,5% 

Rp.1.600.000-Rp.2.000.000 5 4,6% 

>Rp.2.100.000 4 3,7% 

Jumlah 108 100% 

5. 
E-Commerce yang 

Sering Digunakan 

Tokopedia 33 30,6% 

Shopee 70 64,8% 

Lazada 2 1,9% 

BukaLapak 1 0,9% 

BliBli 1 0,9% 

Zalora 1 0,9% 

Jumlah 108 100% 

6. 
Rata-rata Responden 

Melakukan Belanja 

Setiap Hari 2 1,9% 

Setiap Minggu 12 11,1% 
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Online pada E-

Commece 

Setiap Bulan 27 25% 

Jarang/ Tidak Tentu 67 62% 

Jumlah 108 100% 

Hasil Uji Validitas 

X1 Fitur Tokopedia By Me 

NO. 

ITEM 
r HITUNG 

r TABEL 5% 

(108) 
SIG. KRITERIA 

1 0,538 0,195 0,000 VALID 

2 0,741 0,195 0,000 VALID 

3 0,656 0,195 0,000 VALID 

4 0,678 0,195 0,000 VALID 

5 0,769 0,195 0,000 VALID 

6 0,692 0,195 0,000 VALID 

X2 Kualitas Produk 

1 0,716 0,195 0,000 VALID 

2 0,606 0,195 0,000 VALID 

3 0,819 0,195 0,000 VALID 

4 0,746 0,195 0,000 VALID 

5 0,752 0,195 0,000 VALID 

6 0,646 0,195 0,000 VALID 

7 0,415 0,195 0,000 VALID 

8 0,718 0,195 0,000 VALID 

Jika r HITUNG > dari r TABEL = VALID 

Jika r HITUNG < dari r TABEL = TIDAK VALID 

Nilai r TABEL dicari melalui distribusi nilai r TABEL dengan N= 108 pada signifikansi 5% 

maka diperoleh r TABEL sebesar 0,195 

Hasil Uji Reliabilitas  

Suatu angket reliabel (dapat dipercaya) setelah digunakan beberapa kali akan 

mendapatkan hasil pengukuran yang relatif sama. Realibilitas instrument penelitian diuji 

menggunakan rumus koefisien Alpha atau Cronbach’s alpha dan data dinyatakan relibel atau 

nilai koefisien alpha lebih besar dari >0,60 (Ghozali, 2007). 

Cronbach’s alpha N of items 

,870 14 
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Berdasarkan hasil uji coba penelitian dapat dilihat bahwa variabel Fitur (X1) dan Kualitas 

Produk (X2) dalam penelitian ini data yang menghasilkan >0,6 dinyatakan RELIABEL. 

Uji Statistik Deskriptif 

 Deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum 

(Sugiyono, 2013). Berikut hasil pengujian statistik deskriptif dari masing-masing variabel sebagai 

berikut: 

1. Uji Statistik Deskriptif Fitur (X1)  

Descriptive Statistics 

No Indikator N Mean 

1 
Fitur Tokopedia By Me melakukan fungsinya untuk menjadi 

tempat influencer merekomendasikan produk 

 

108 3,65 

2 Fitur Tokopedia By Me memiliki keunggulan dan menjadi salah 

satu karakteristik dari Tokopedia 

 

108 3,70 

3 
Influencer Tokopedia By Me memiliki karakteristik yang sesuai 

dengan produk yang mereka rekomendasikan 

 

108 3,65 

4 Tokopedia By Me mampu menambah ketertarikan konsumen 
 

108 3,81 

5 Konsep dari Fitur Tokopedia By Me sesuai dengan harapan 
 

108 3,44 

6 
Fitur Tokopedia By Me memiliki ragam yang mampu menarik 

perhatian konsumen 

 

108 

 

3,73 

Valid N (listwise) 108 3,66 

 Berdasarkan tabel diatas menyatakan deskripsi data variabel Fitur Tokopedia By Me hasil 

mean score yang didapat oleh peneliti dengan nilai 3,66.  
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Dilihat dari nilai Valid N (listwise) yang sudah ditetapkan pada Uji Statistik Deskriptif Fitur 

Tokopedia By Me mencatat 3,66 bahwa Fitur Tokopedia By Me menyatakan responden setuju 

karena berada pada rentang 3,4 - 4,2. 

 Dalam indikator diatas mean tertinggi menunjukkan pada nomor 4 mencapai 3,81, hal ini 

menyatakan bahwa Fitur Tokopedia By Me mampu menambah ketertarikan konsumen. Hal ini 

didukung dengan adanya teori menurut Mullins, Orville, Larrech, dan Boyd (2009) mengenai 

dimensi fitur yang mana pelengkap produk merupakan karakteristik produk yang dirancang untuk 

menyempurnakan fungsi produk atau menambahkan ketertarikan terhadap produk yang mana 

produk yang dimaksud adalah fitur. 

2. Statistik Deskriptif Kualitas Produk (X2) 

Descriptive Statistics 

No Indikator N Mean 

1 

Kualitas produk yang direkomendasikan oleh influencer Tokopedia 

By Me mampu berfungsi dengan baik sehingga menjadi 

pertimbangan konsumen dalam membeli produk 

 

108 
3,76 

2 Produk yang direkomendasikan oleh influencer Tokopedia By Me 

memiliki performa yang baik sehingga mendukung fungsi dasar 

produk itu sendiri 

 

108 
3,79 

3 
Kualitas produk yang direkomendasikan oleh influencer Tokopedia 

By Me dapat dihandalkan 

 

108 
3,57 

4 
Kualitas Produk sesuai dengan yang direkomendasikan oleh 

influencer Tokopedia By Me 

 

108 
3,57 

5 Kualitas produk yang direkomendasikan oleh influencer Tokopedia  3,50 

STS TS S SS 

1 1,8 2,6 3,4     5 

N 

4,2 

3,66 
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 Berdasarkan tabel diatas menyatakan deskripsi data variabel Kualitas Produk hasil mean 

score yang didapat oleh peneliti dengan nilai 3,66.  

 

Dilihat dari nilai Valid N (listwise) yang sudah ditetapkan pada Uji Statistik Deskriptif Kualitas 

Produk mencatat 3,66 bahwa Produk menyatakan responden setuju karena berada pada rentang 

3,4 – 4,2. 

 Dalam indikator diatas mean tertinggi menunjukkan pada nomor 7 mencapai 4,03. Hal ini 

menyatakan bahwa beberapa konsumen membeli produk rekomendasi berdasarkan nilai estetika 

(keindahan). Didukung dengan teori Tjiptono, et al. (2008) indikator kualitas produk diantaranya 

adalah estetika, yaitu menyangkut penampilan produk yang dapat dinilai dengan panca indera 

(rasa, aroma, suara, dan seterusnya). 

Pembahasan 

 Berdasarkan hasil analisis data dari SPSS diatas, Fitur Tokopedia By Me (X1) menjadi 

fitur dimana para influencer bisa merekomendasikan produk unggulan yang sesuai dengan 

karakteristik mereka. Dengan rata-rata tetrtinggi Fitur Tokopedia By Me memiliki keunggulan 

dan menjadi salah satu karakteristik dari Tokopedia, sehingga fitur ini mampu menambah 

By Me memiliki daya tahan/masa pakai yang sesuai dengan 

semestinya 

108 

6 
Layanan yang diberikan untuk perbaikan barang dapat diproses 

dengan mudah 
108 3,50 

7 
Beberapa konsumen membeli produk rekomendasi berdasarkan 

nilai estetika (keindahan) 
108 4,03 

8 
Kualitas produk yang direkomendasikan sesuai dengan apa yang 

dipersepsikan oleh influencer Tokopedia By Me 
108 3,63 

Valid N (listwise) 108 3,66 

STS TS S SS 

1 1,8 2,6 3,4     5 

N 

4,2 

3,66 
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ketertarikan konsumen terhadap Tokopedia. Dan rata-rata terendah mengenai konsep serta ragam 

yang dimiliki Fitur Tokopedia By Me sesuai dengan harapan namum masih dalam kategori setuju 

atau diatas rata-rata. Hal ini sesuai dengan teori dimensi fitur dari Mullins, Orville, Larech, dan 

Boyd (2009) yakni pada kinerja dan pelengkap produk. Didukung pula dengan teori indikator 

fitur dari Thom W. A. Isliko (2008) yakni keragaman fitur, fitur sesuai dengan harapan dan fitur 

memiliki keunggulan. 

 Kualitas produk (X2) memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk. Kualitas 

produk yang direkomendasikan oleh influencer Tokopedia By Me memiliki nilai estetika 

(keindahan) dengan rata-rata tertinggi menjadi suatu hal yang memengaruhi konsumen untuk 

membeli produk. Namun dengan nilai rata-rata terendah, kualitas produk yang direkomendasikan 

influencer by me memiliki daya tahan/masa pakai yang semestinya, serta layanan yang diberikan 

untuk perbaikan barang dapat diproses dengan mudah. Meskipun demikian konsumen masih 

dalam kategori setuju atau diatas rata-rata. Hal ini sesuai dengan teori indikator kualitas produk 

oleh Tjiptono, et al. (2008) dengan 8 aspek yakni kinerja, fitur, reliabilitas, korformasi, daya 

tahan, serviceability, estetika dan persepsi terhadap kualitas. 

 Secara keseluruhan, responden menyatakan setuju sehingga penelitian ini menghasilkan 

persepsi yang positif karena adanya hubungan pada variabel fitur Tokopedia By Me dan variabel 

kualitas produk. Karena fitur Tokopedia By Me menjadi entitas untuk konsumen melihat produk 

yang nantinya akan menimbulkan persepsi yang baik pada kualitas produk yang telah 

direkomendasikan influencer By Me untuk mendukung keyakinan konsumen dalam memutuskan 

pembelian produk. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang sudah diteliti, dapat 

disimpulkan bahwa Fitur Tokopedia By Me (X1) menjadi fitur dimana para influencer bisa 

merekomendasikan produk unggulan yang sesuai dengan karakteristik mereka. Menampilkan 

produk rekomendasi dari para influencer By Me, serta memberikan pemahaman atas persepsi 

kualitas produk dari influencer yang nantinya mampu membantu untuk mendukung keputusan 

pembelian pada konsumen. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang persepsi konsumen kepada 

Fitur Tokopedia By Me dan Kualitas Produk, 

 Hasil penelitian pada Fitur Tokopedia By Me menunjukkan simpulan adanya persepsi 

positif, dengan adanya fitur Tokopedia By Me, konsumen merasa bahwa fitur ini mampu untuk 

menambah ketertarikan konsumen dengan nilai rata-rata (mean) sebanyak 3,81 yang menjadi 

poin dengan nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan untuk hal yang dianggap oleh konsumen kurang 

untuk disetujui adalah konsep dari fitur Tokopedia By Me sesuai dengan harapan, dengan nilai 

rata-rata (mean) 3,44 yang menjadi nilai rata-rata terendah pada variabel Fitur Tokopedia By Me. 

Meskipun demikian, rata-rata masih dalam skala setuju karena berada pada rentang skala 3,4 – 

4,2. Sehingga menurut peneliti simpulan ini sesuai dengan teori-teori yang didukung oleh para 

ahli karena menunjukkan hasil positif pada fitur Tokopedia By Me. 

Kemudian kualitas produk dengan nilai rata-rata tertinggi sebanyak 4,03 bahwa beberapa 

konsumen membeli produk rekomendasi berdasarkan estetika (keindahan). Sedangkan untuk hal 

yang kurang disetujui oleh konsumen pada kualitas produk yang direkomendasikan influencer By 

Me memiliki daya tahan/ masa pakai yang sesuai dengan semestinya serta layanan yang diberikan 

untuk perbaikan barang dapat diproses dengan nilai rata-rata terendah 3,50 pada variabel kualitas 

produk. Meskipun demikian, rata-rata masih dalam skala setuju karena berada pada rentang 3,4 – 

4,2. Sehingga menurut peneliti simpulan ini sesuai dengan teori-teori yang didukung oleh para 

ahli karena menunjukkan hasil positif pada kualitas produk yang ada di Tokopedia By Me. 

 Secara keseluruhan, responden menyatakan setuju sehingga penelitian ini menghasilkan 

persepsi yang positif karena adanya hubungan pada variabel fitur Tokopedia By Me dan variabel 

kualitas produk. Karena fitur Tokopedia By Me menjadi entitas untuk konsumen melihat produk 

yang nantinya akan menimbulkan persepsi yang baik pada kualitas produk yang telah 
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direkomendasikan influencer By Me untuk mendukung keyakinan konsumen dalam memutuskan 

pembelian produk. 

Implikasi Manajerial 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap fitur Tokopedia By 

Me, produk, serta kualitas produk yang direkomendasikan oleh influencer dalam fitur Tokopedia 

By Me. Berikut adanya implikasi manajerial yang dapat diberikan: 

1. Dari hasil temuan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Fitur Tokopedia By Me 

memiliki persepsi yang baik dalam meluncurkan fitur ini karena mnejadi tempat untuk 

influencer merekomendasikan produk dan menjadi karakteristik/keunggulan dari 

Tokopedia sehingga konsep dan ragamnya mampu menarik perhatian konsumen. 

2. Hasil penelitian selanjutnya menyatakan bahwa kualitas produk dari rekomendasi oleh 

influencer Tokopedia By Me memiliki persepsi positif karena memiliki fungsi dasar yang 

baik, dapat dihandalkan, sesuai, memiliki data tahan/ masa pakai yang semestinya, serta 

layanan yang diberikan untuk perbaikan dapat diproses dengan mudah. Selain itu, 

konsumen didominasi untuk membeli produk berdasarkan nilai estetika (keindahan). 

Saran 

 Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, berikut beberapa saran penulis sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan:  

a. Tokopedia terus mengembangkan inovasi-inovasi yang baik untuk menjadikan 

Tokopedia mampu menjadi e-commerce no.1 di Indonesia 

b. Menambahkan influencer yang potensial untuk menarik perhatian konsumen 

c. Mempertahankan fitur Tokopedia By Mekarena mampu menarik perhatian konsumen 

d. Mengembangkan fitur-fitur dari Tokopedia sehingga mampu menarik perhatian 

konsumen 

e. Mengoptimalkan sistem pelayanan agar mampu memberikan kemudahan kepada 

konsumen 

f. Giat memperkenalkan fitur-fitur yang ada pada Tokopedia agar mudah dikenali dan 

diingat oleh konsumen 

g. Mengawasi penjualan produk-produk dan memastikan kualitas produk yang diperjual-

belikan selalu dalam keadaan baik 



15 
 

h. Menjaga kualitas produk untuk mampu mempertahankan loyalitas konsumen pada 

Tokopedia 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya: 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup yang digunakan 

dengan menambah populasi yang lebih luas dan sampel yang lebih besar sehingga 

dapat mendapatkan hasil yang lebih baik 

b. Penelitan selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan variabel berdasarkan fitur-

fitur lainnya yang ada pada Tokopedia 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menganalisis dengan metode lain. 
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