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Abstrak 

Belanja online kini menjadi salah satu fenomena sosial yang sedang terjadi di 

masyarakat, banyak yang mulai beralih dan meminati online shop demi memenuhi 

kebutuhan mereka. Dalam melakukan kegiatan belanja online tentu akan dapat 

menarik perhatian tersendiri salah satunya pada kalangan mahasiswa Surabaya. 

Hingga saat ini semakin banyak pula online shop yang menawarkan berbagai jenis 

produk dan jasa kemudian dipasarkan melalui website atau aplikasi mobile, salah 

satunya seperti online shop Shopee. Shopee sendiri merupakan perusahaan 

komersial sebagai pusat berbelanja yang menawarkan berbagai produk serta 

dikenal dengan online shop yang memiliki program gratis ongkir se-Indonesia. 

Berbagai macam alasan yang dimiliki oleh mahasiswa untuk melakukan kegiatan 

belanja online tentunya hal ini menarik untuk diteliti. Sehingga penelitian tersebut 

memiliki tujuan untuk menggambarkan proses terjadinya persepsi mahasiswa 

Surabaya terhadap kebutuhan informasi dalam melakukan kegiatan berbelanja di 

online shop Shopee. Proses persepsi diukur melalui indera penglihatan dan indera 

pendengaran dari tahap kealaman, tahap fsiologis, tahap psikologis, tahap persepsi 

dari Walgito. Peneliti akan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan 

pengambilan sampel yaitu snowball sampling. Hasil yang telah diperoleh dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa tahap kealaman mengahasilkan skor rata-rata 

3,16 yang termasuk kategori tinggi, tahap fsiologis menghasilkan skor rata-rata 

3,01 yang termasuk kategori tinggi, tahap psikologis menghasilkan skor rata-rata 

3,19 yang termasuk kategori tinggi, dan tahap persepsi menghasilkan skor rata-

rata 3,13 yang termasuk kategori tinggi pula. Sehingga hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki penilaian yang baik terhadap online shop 

Shopee. 

Kata kunci : Online shop, Shopee, Persepsi 

 

Pendahuluan 

 Adanya online shop sebagai toko online yang dapat mempermudah 

mahasiswa untuk mendapatkan sebuah produk atau barang yang diinginkan sesuai 

kebutuhan masing-masing. Dengan menggunakan online shop yang ditinjau oleh 

jaringan internet kini setiap mahasiswa dapat melakukan kegiatan belanja online 

tanpa harus keluar rumah atau datang ke toko secara langsung. Salah satunya yaitu 

adanya kehadiran online shop Shopee yang didirikan pada tahun 2016. Hadirnya 

online shop yang dapat digunakan mahasiswa untuk melihat produk atau barang 

berupa gambar bahkan video seperti iklan yang disampaikan secara online tentu 

akan memberikan beragam kemudahan bagi konsumen seperti menghemat biaya, 

produk diantar ke rumah, pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer dan 
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harga yang terjangkau menurut Juju & Maya 2010 dalam Sari (2015). Sama 

halnya dengan Shopee, dimana online shop tersebut menjadi salah satu cara untuk 

memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa. Menurut 

Rahayu (2013) bisnis online dapat menggunakan media online seperti website, 

facebook, blog, dan lain-lain. Dimana hal tersebut berfungsi untuk menampilkan 

katalog produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Sedangkan online shop 

Shopee ini telah memberikan media online seperti website dan aplikasi mobile 

Shopee yang nantinya dapat digunakan melalui elektronik, agar Shopee dapat 

memberikan dan menyebarkan informasi mengenai produk dan iklan secara cepat 

karena adanya kemajuan teknologi yang semakin berkembang. 

 Shopee mulai berkembang dan memberikan kemudahan kepada 

mahasiswa yang sebagian besar telah memanfaatkan kecanggihan teknologi. 

Sesuai fenomena online shop, saat ini mahasiswa mulai beralih dan menjadikan 

pilihan belanja online yang lebih mudah. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa 

mahasiswa di Surabaya menjadi salah satu orang yang menggemari kegiatan 

belanja online sehingga perilaku shopping secara online saat ini lebih banyak 

dilakukan oleh mahasiswa sebesar 66%, dengan hasil banyaknya informasi yang 

tersedia sesuai dengan kebutuhannya Poetra (2014). Dari data tersebut online shop 

yang telah menyebar mendunia khususnya di kota Surabaya ini yang mulai 

memberikan kebutuhan informasi dalam kegiatan belanja online kepada 

mahasiswa, agar dapat memudahkan dan mendapatkan sebuah informasi berupa 

produk yang ditawarkan secara online. Karena melalui online mahasiswa dapat 

melihat berbagai macam promosi, iklan, harga, gambar produk serta deskripsi 

informasi produknya yang telah tersedia di online shop. 

 Sadar akan adanya online shop yang memberikan suatu kemudahan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, mahasiswa juga sangat memerlukan adanya 

informasi produk yang jelas serta akurat. Dalam penelitian Maharsi (2012) 

mengenai Perilaku Penemuan Informasi Produk dan Gaya Hidup Berbelanja 

Online di Kalangan Wanita Pekerja di Sektor Swasta di Kota Surabaya, dari 

penelitian tersebut membahas pencarian informasi yang salah satunya adalah 

penemuan informasi yang dilakukan kalangan wanita pekerja sektor swasta. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa hal yang terpenting bagi informannya adalah 

melihat informasi suatu produk yang lengkap, dimana mereka akan mencari 

informasi tersebut sesuai dengan kebutuhannya misalnya saja ingin membeli 

pakaian, dari produk yang diingginkannya informan akan melihat deskripsi 

produknya mulai berapa ukurannya, bahan apa yang digunakan, dan lain-lain. 

Karena informasi mengenai produk yang diinginkannya sangatlah penting dan 

tentunya akan selalu mencari online shop yang layak. Maka dilihat dari hasil 

penelitian tersebut seseorang akan memberikan persepsi baik jika kebutuhan 

informasi mengenai gambar, iklan, deskripsi produk, dan lain-lain sudah memiliki 

informasi yang jelas dan akurat. Sebab hal ini akan membuat kebutuhan masing-

masing individu terpenuhi. 

 Dalam penelitian ini, untuk mempersepsikan online shop sebagai lembaga 

informasi, seseorang harus memiliki sebuah pegalaman agar dapat mengetahui 
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lebih dalam mengenai informasi yang diterimannya sehingga dapat memberikan 

penilaian kepada lembaga informasi tersebut dengan baik dimana penerimaan dari 

stimulus seseorang akan berpengaruh pada proses terjadinya persepsi yang 

nantinya akan dimunculkan. Dari hasil persepsi yang berbeda-beda pada masing-

masing mahasiswa tentunya akan mempengaruhi online shop Shopee dalam 

menanggapi persepsi tersebut yang disesuaikan berdasarkan perkataan dari 

mahasiswanya. 

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti ingin menggunakan online shop 

Shopee sebagai penelitian dimana online shop tersebut sudah memiliki media 

online yaitu website dan aplikasi mobile yang digunakan oleh para mahasiswa 

dalam memenuhi kebutuhan informasi untuk kegiatan belanja. Dan untuk 

mengetahui kebutuhan informasi mahasiswa dalam kegiatan belanja online hal 

tersebut berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya persepsi mahasiswa yang 

ditinjau dari tahap kealaman, tahap fsiologis, tahap psikologis, tahap persepsi. 

Kerangka Teori 

Proses Terjadinya Persepsi 

Persepsi menurut Walgito (2002) dapat dilihat melalui proses panca indera 

seseorang yang diterima dari individu melalui stimulus dengan alat inderanya. 

Dalam arti lain persepsi merupakan adanya sebuah proses pengenalan dengan 

menggunakan sebuah panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, 

dan peraba yang nantinya akan diterima oleh individu berupa persepsi baik atau 

tidak baik.  

Dalam penelitian ini teori persepsi memang sudah banyak yang digunakan 

oleh penelitian lain akan tetapi dari penelitian ini lebih ditinjau dengan 

menggunakan teori proses terjadinya persepsi yang lebih mendalam dibandingkan 

penelitian sebelumnya. Maka pada hakekatnya persepsi memiliki tahapan yang 

dianggap sebagai proses terbentuknya persepsi pada individu mulai stimulus yang 

diterima melalui alat indera yang berasal dari obyek dan peristiwa atau situasi 

sesuai yang dialami pada setiap kepribadian masing-masing. Untuk lebih 

lanjutnya, Walgito (2002) menyatakan bahwa sebenarnya proses terjadinya 

persepsi memiliki sebuah tahapan yaitu : 

1. Kealaman merupakan proses stimulus yang telah ditangkap pada alat 

indera manusia seperti (penglihatan, pendengaran, pencium dan pencecap). 

2. Fsiologis merupakan proses stimulus yang diterima oleh alat indera 

kemudian diteruskan pada syaraf sensoris ke otak yang memunculkan 

sebuah kesan-kesan. 

3. Psikologis merupakan proses yang terjadi pada otak dalam pusat kesadaran 

sehingga masing-masing individu akan menyadari apa yang telah dilihat, 

didengar, dan diraba. 

4. Persepsi merupakan proses yang terjadi pada masing-masing individu 

kemudian akan menyadari dengan situasi yang telah dilihat, didengar atau 
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diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat inderanya sebagai adanya 

tanggapan yang ditimbulkan dari suatu sikap maupun perilaku. 

Dari teori yang dikemukakan merupakan proses terjadinya persepsi 

berawal dari individu yang menerima stimulus melalui rangsangan alat inderanya 

hingga nantinya akan mendapatkan sebuah hasil dari sikap dan perilaku yang 

menimbulkan sebuah tindakan baik atau tidak dari apa yang telah di 

persepsikannya. Namun dalam persepsi sebagian besar stimulus datang dari luar 

individu yang bersangkutan. Maka menurut Walgito (2002) persepsi dapat melalui 

berbagai macam alat indera yang ada pada masing-masing individu, akan tetapi 

sebagian besar persepsi yang digunakan melalui alat indera penglihatan maupun 

pendengaran karena stimulus tersebut datang dari luar individu. Oleh karena itu 

banyak penelitian mengenai persepsi yang memiliki kaitannya dengan indera 

penglihatan maupun pendengaran. Maka dalam penelitian tersebut untuk 

mengetahui persepsi mahasiswa nantinya diukur dengan menggunakan alat indera 

yaitu penglihatan dan pendengaran. 

Metodelogi Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode 

deskriptif dianggap tepat untuk memberikan gambaran mengenai persepsi 

mahasiswa dan nantinya akan didukung oleh data yang telah diperoleh. Adapun 

populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa di Surabaya. Kemudian teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah snowball sampling yang akan 

digunakan dengan cara peneliti datang kepada mahasiswa yang dijadikan sampel 

pertama dengan memiliki pengetahuan serta mengetahui informasi sesuai 

kebutuhan peneliti yang dapat dijadikan sebagai kunci, tetapi setelah cukup 

berbicara maka mahasiswa akan diminta untuk menunjuk atau mengarahkan 

peneliti untuk mendapatkan responden lainnya agar dapat dijadikan sampel lagi, 

begitu pula seterusnya sampai jumlahnya semakin banyak. Adapun responden 

yang akan dipilih sebagai kunci berjumlah tujuh orang, tujuh orang tersebut 

mempunyai kriteria yaitu mahasiswa di Surabaya yang pernah mengunjungi 

Shopee minimal 3 kali dan pernah melakukan transaksi pembelian di online shop 

Shopee kurang lebih 1 bulan terakhir. Peneliti menemukan responden sebagai 

kunci dengan cara datang ke universitas baik negeri maupun swasta sebagai 

tempat mahasiswa yang masih berada pada proses perkuliahan. Selain itu peneliti 

juga melalui teman maupun kerabat yang kebetulan memiliki teman yang pernah 

mengunjungi online shop dan pernah melakukan transaksi pembelian di Shopee. 

Peneliti akan mengambil sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik 

pengolahan data penelitian yang digunakan adalah editing, coding, tabulasi data. 

Untuk analisis data menggunakan skala likert. 
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Hasil Temuan Data dan Analisis Data 

1. Proses Terjadinya Persepsi melalui Indera Penglihatan dan Indera 

Pendengaran 

a. Tahap Kealaman 

 Yang pertama, dalam aspek penglihatan terdapat pernyataan tampilan 

warna oranye dan warna putih dengan hasil 57% menjawab setuju dan 42% 

menjawab sangat setuju, dikarenakan pada tahapan ini mahasiswa memiliki 

stimulus yang ditangkap oleh penglihatannya mengenai warna yang ditampilkan 

online shop Shopee, hal ini mendukung pernyataan Walgito (2002) bahwa warna 

merupakan hasil dari beberapa campuran warna, tetapi setiap warna memiliki sifat 

yang khas misalnya seperti warna oranye yang diaanggap mengandung warna dari 

merah dan kuning akan tetapi warna oranye memiliki sifat dan kedudukan sendiri. 

Oranye bukan warna merah dan kuning tetapi dari kedua warna tersebut terjalin 

sehingga munculnya warna oranye. Dari pernyataan tersebut mahasiswa memiliki 

penglihatan yang sangat sesuai dengan objek bahwa online shop telah 

menampilkan warna oranye dan warna putih pada website maupun aplikasi mobile 

Shopee. 

Yang kedua, dalam aspek penglihatan memiliki pernyataan gaya font 

penulisan secara formal ini menunjukkan mayoritas 75% mahasiswa memilih 

jawaban setuju. Hal ini disebabkan karena pada tahapan tersebut mahasiswa 

memiliki stimulus yang telah diterima berdasarkan penglihatannya mengenai 

penulisan secara formal pada gaya font online shop Shopee. Dari pernyataan 

tersebut mendukung pernyataan Alizamar dan Couto (2016) yang menyatakan 

bahwa font atau huruf yang akan digunakan dalam membuat laporan resmi, 

haruslah menggunakan tipe huruf yang formal. Begitu pula dengan online shop 

yang mana sebuah lembaga informasi yang resmi akan menampilkan gaya font 

penulisan secara formal agar dianggap tidak sembarangan dalam pembuatannya. 

Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui oleh pernyataan diatas bahwa online 

shop Shopee berdasarkan penglihatan mahasiswa telah menggunakan gaya font 

penulisan secara formal. 

Yang ketiga, dalam aspek penglihatan terdapat pernyataan isi deskripsi 

informasi produk yang ditampilkan pada katalog online dengan hasil 53% 

menjawab setuju dan 44% menjawab sangat setuju. Hal tersebut dikarenakan pada 

tahapan ini mahasiswa memiliki stimulus yang ditangkap oleh indera 

penglihatannya mengenai isi deskripsi yang ditampilkan online shop Shopee 

dalam katalog online, sehingga mendukung dari pernyataan teori Lancaster tahun 

1998 tentang Indexing and Abstracting in Theory and Practice dalam penelitian 

terdahulu yang dikemukakan oleh Rahayu (2013) dalam berbisnis melalui media 

online pengelola perlu menyediakan bentuk katalog online agar calon konsumen 

dapat mengakses dan melihat informasi produknya serta dapat menemukan 

beberapa produk yang ingin dibeli. Dari pernyataan tersebut mahasiswa memiliki 

penglihatan yang sangat sesuai dengan objek bahwa online shop sebagai lembaga 

informasi telah menampilkan dan menyediakan isi deskripsi informasi pada 
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katalog online yang telah dirancang dan dibuat oleh Shopee maupun para 

penjualnya agar dapat digunakan oleh calon konsumennya. 

Yang keempat, dalam aspek penglihatan memiliki pernyataan penilaian 

produk berupa (bintang, tulisan, gambar) dalam kolom komentar dengan hasil 

yang menunjukkan mayoritas 51% memilih jawaban setuju. Hal tersebut 

disebabkan karena pada tahapan ini mahasiswa memiliki stimulus yang telah 

diterima berdasarkan penglihatannya mengenai penilaian produk bintang, tulisan, 

gambar pada online shop Shopee. Dari pernyataan tersebut mendukung 

pernyataan Mowen dan Minor 2001 dalam Alizamar dan Couto (2016) yang 

menyatakan bahwa ketika konsumen menerima stimulus mengenai penilaian 

orang lain terhadap pilihan konsumen yang mana akan memiliki pengaruh. 

Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa mahasiswa memiliki pengaruh 

dengan adanya online shop yang telah menampilkan penilaian produk berupa 

bintang, tulisan dan gambar dalam kolom komentar. 

Yang kelima, dalam aspek pendengaran memiliki pernyataan iklan gratis 

ongkir dengan nada yang nyaring dengan hasil bahwa mayoritas 52% menjawab 

setuju. Hal tersebut dikarenakan pada tahapan tersebut mahasiswa mempunyai 

stimulus yang telah diterimanya berdasarkan pendengaran mengenai iklan gratis 

ongkir yang memiliki nada nyaring. Dari pernyataan terebut mendukung 

pernyataan Walgito (2002) bahwa nada dapat dibedakan dalam keras, tinggi dan 

timbre. Dari pernyataan tersebut keras tidaknya nada hal tersebut bergantung pada 

amplitude dari getarannya, sehingga semakin besar amplitudenya maka semakin 

keras nadanya. Dari pernyataan tersebut mahasiswa telah merasakan adanya suatu 

getaran dari nada iklan, sehingga mahasiswa memiliki pendengaran yang sesuai 

dengan objek bahwa iklan gratis ongkir online shop Shopee memiliki nada yang 

nyaring bagi para pendengarnya. 

Yang keenam, dalam aspek pendengaran memiliki pernyataan notifikasi 

dengan nada yang tinggi dengan hasil menunjukkan mayoritas 60% menjawab 

setuju. Hal tersebut disebabkan tinggi karena pada tahapan ini mahasiswa 

memiliki stimulus yang telah diterima berdasarkan pendengaran mengenai nada 

tinggi pada notifikasi online shop Shopee. Dari pernyataan tersebut mendukung 

pernyataan Walgito (2002) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya suatu nada 

akan bergantung dengan frekuensi getaran, sehingga semakin besar frekuensinya 

maka semakin tinggi nadanya. Begitu pula dengan nada notifikasi pada online 

shop yang memiliki nada tinggi bagi para pendengarnya. Sehingga hasilnya dapat 

diketahui dari pernyataan bahwa online shop Shopee telah memiliki nada tinggi 

pada notifikasi yang diterima oleh mahasiswa. 

b. Tahap Fsiologis 

 Yang pertama, pada aspek penglihatan terdapat pernyataan tampilan warna 

oranye dan warna putih memiliki kontras warna latar depan dan belakang yang 

sangat jelas dengan mayoritas 70% menjawab setuju. Sesuai tahapan ini 

disebabkan stimulus mengenai warna yang sebelumnya diterima telah diolah 

kemudian menimbulkan sebuah kesan terhadap warna latar depan dan belakang 



7 

 

yang dilihatnya merasa jelas, hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan Ardirtiti dan 

Aries 2015 dalam Alizamar dan Couto (2016) bahwa kontras warna yang satu 

dengan yang lainnya akan membuat warna dilihat lebih jelas jika ada perbedaan 

antara latar depan dan latar belakang. Sehingga warna yang ditampilkan oleh 

online shop Shopee telah dilihat dengan jelas oleh mahasiswa yang beranggapan 

kontras warna yang menimbulkan perbedaan antara latar depan yang bewarna 

oranye dan latar belakang yang bewarna putih sesuai dengan penglihatan 

mahasiswa. 

Yang kedua, pada aspek penglihatan yaitu dengan pernyataan gaya font 

penulisan yang terkesan modern berdasarkan hasil bahwa mayoritas 80% 

menyatakan setuju. Sesuai tahapan ini dikarenakan stimulus yang sudah diterima 

telah diolah sehingga munculnya sebuah kesan terhadap penulisan yang terkesan 

modern, hal tersebut telah dibuktikan oleh pernyataan Alizamar dan Couto (2016) 

yang menyatakan bahwa pemakaian tipe huruf harus konsisten sehingga akan 

menimbulkan berbagai macam kesan atau ungkapan. Dari pernyataan ini gaya font 

yang diberikan oleh online shop Shopee telah menimbulkan kesan dari mahasiswa 

yang mana gaya font penulisan online shop selain modern, bentuk font tersebut 

juga memiliki tingkat kekonsistenan berdasarkan penglihatan mahasiswa. 

Yang ketiga, pada aspek penglihatan dengan pernyataan isi deskripsi 

informasi produk yang mudah dipahami serta tersedianya searching yang 

memiliki hasil dengan mayoritas 64% menjawab setuju. Sesuai tahapan ini 

disebabkan stimulus mengenai isi deskripsi dalam katalog online yang 

sebelumnya diterima telah diolah sehingga menimbulkan sebuah kesan terhadap 

isi deskripsi informasi produk yang mudah dipahami, hal tersebut dibuktikan oleh 

pernyataan Rahayu (2013) proses deskripsi perlu dilakukan oleh penjual yang 

mana pada proses ini menampilkan gambar produk, harga, warna dan sebagainya 

dengan mendeskripsikan tiap-tiap informasi produk secara rinci. Sehingga isi 

deskripsi informasi produk yang ditampilkan online shop Shopee pada katalog 

online sudah sesuai dengan jawaban mahasiswa yang mana mereka sebagai 

pembeli telah memahami apa yang disampaikan dari isi deskripsi produk. 

Yang keempat, pada aspek penglihatan dengan pernyataan penilaian 

produk yang tidak meragukan, berdasarkan hasil dengan mayoritas 60% 

menyatakan setuju. Tentunya dikarenakan stimulus yang sudah diterima telah 

diolah sehingga munculnya sebuah kesan terhadap penilaian produk yang tidak 

meragukan. Hal tersebut telah dibuktikan oleh pernyataan Shiffman dan Kanuk 

2000 dalam Alizamar dan Couto (2016) konsumen akan melalui proses seleksi 

yang mana proses seseorang dalam memilih dan menentukan secara efektif 

mencari sebuah pesan agar menemukan sebuah kesenangan mereka, sehingga 

mereka akan menghindari sebuah ancaman. Dari pernyataan ini penilaian produk 

yang ditampilkan oleh online shop Shopee telah menimbulkan kesan yang mana 

pesan dari penilaian produk tersebut tidak meragukan karena pandangan 

mahasiswa telah menentukan dan menemukan kesenangan dari isi pesan penilaian 

produk tersebut. 
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Yang kelima, pada aspek pendengran dengan pernyataan iklan gratis 

ongkir dengan nada yang menghibur memiliki hasil dengan mayoritas 56% 

menjawab setuju. Sesuai tahapan ini disebabkan stimulus mengenai iklan gratis 

ongkir yang sebelumnya diterima telah diolah sehingga menimbulkan sebuah 

kesan terhadap iklan gratis ongkir dengan nada menghibur, hal tersebut dibuktikan 

oleh pernyataan Irwanto (2002) dari keras dan lemahnya bunyi tergantung oleh 

besar kecilnya energi getaran sehingga intensitas bunyi memiliki dampak yang 

bermacam-macam dari yang tidak berpengaruh apa-apa, menghibur, sampai 

membahayakan diri manusia. Hal ini berkaitan dengan pendengaran mahasiswa 

mengenai kesan, bahwa setelah mendengar iklan gratis ongkir tersebut ada 

dampak bagi pendengarnya yaitu mahasiswa merasa terhibur oleh nada iklan 

gratis ongkir. 

Yang keenam, pada aspek pendengaran terdapat pernyataan notifikasi 

dengan nada yang mengejutkan berdasarkan hasil yang ditemukan bahwa 

mayoritas 44% menyatakan setuju. Sesuai tahapan ini dikarenakan stimulus yang 

sudah diterima telah diolah sehingga munculnya sebuah kesan nada yang 

mengejutkan dari notifikasi tesebut, hal ini telah dibuktikan oleh pernyataan dari 

Irwanto (2002) yang menyatakan semakin besar frekuensinya semakin tinggi nada 

yang didengarkan hal tersebut dikarenakan manusia dapat membedakan kualitas 

adanya suatu nada. Dari pernyataan ini mahasiswa telah membedakan adanya 

kualitas dari nada notifikasi online shop Shopee sehingga telah menimbulkan 

kesan yang mana notifikasi ini memberikan nada yang mengejutkan baik dari segi 

lisan maupun musik dari suatu nada. 

c. Tahap Psikologis 

Yang pertama, terdapat aspek penglihatan dengan pernyataan tampilan 

warna oranye dan warna putih yang sangat cerah dengan hasil mayoritas 68% 

menjawab setuju. Sesuai dengan tahapan tersebut mahasiswa telah merasakan 

adanya proses otak dalam pusat kesadaran dengan apa yang dilihatnya, sehingga 

mahasiswa lebih tertarik dengan satu aspek yaitu warna tersebut sangat cerah. 

Hasil dari pernyataan diatas didukung oleh pernyataan Arditi tahun 2015 dalam 

Alizamar dan Couto (2016) orang yang kurang peka terhadap warna akan 

kesulitan saat membedakan kecerahan atau sebaliknya orang yang peka terhadap 

warna akan dapat membedakan kecerahan, terutama kecerahan yang ditampilkan 

dalam online shop Shopee. Sehingga dari pernyataan tersebut berdasarkan 

penglihatan mahasiswa telah menyadari atau peka terhadap warna, yang mana 

online shop Shopee telah memberikan tampilan warna yang cerah untuk website 

maupun aplikasi mobile. 

 Yang kedua, terdapat aspek penglihatan dengan pernyataan gaya font 

penulisan yang mudah dibaca dengan mayoritas 74% menjawab setuju. Hal ini 

berkaitan dengan adanya proses otak dalam pusat kesadaran mahasiswa dengan 

apa yang dilihatnya, sehingga mahasiswa tertarik dengan satu aspek yaitu gaya 

font yang mudah dibaca. Hasil dari pernyataan diatas didukung oleh pernyataan 

Alizamar dan Couto (2016) yang mana ekspresi font atau huruf memiliki 

hubungan terhadap kejelasan pembacaan pada web. Berdasarkan pernyataan ini 
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yang mana mahasiswa tersebut telah merasakan dan melihat kejelasan setiap 

pembacaan huruf yang ditampilkan oleh website maupun aplikasi mobile Shopee 

sehingga mahasiswa merasakan jika Shopee menampilkan bentuk font yang 

mudah dibaca ketika mahasiswa sedang mengunjungi dan mulai membaca isi 

informasi yang ada pada online shop tersebut. 

Yang ketiga, terdapat aspek penglihatan dengan pernyataan isi deskripsi 

informasi produk pada katalog online sangat lengkap dan akurat dengan hasil 

bahwa mayoritas 66% menjawab setuju. Sesuai dengan tahapan tersebut akan 

merasakan adanya proses otak dalam pusat kesadaran mahasiswa dengan apa yang 

dilihatanya, sehingga mahasiswa lebih tertarik dengan satu aspek yaitu isi 

deskripsi informasi tersebut sangat lengkap dan akurat. Hasil dari pernyataan 

diatas didukung oleh pernyataan Rahayu (2013) hal terpenting yang wajib 

dilakukan oleh pengelolaan informasi bisnis adalah dituntut untuk memberikan 

deskripsi informasi secara lengkap dan akurat agar nantinya dapat mempermudah 

konsumen dalam memperoleh kebutuhan informasinya. Maka dari pernyataan 

tersebut sebagian mahasiswa menyadari dengan adanya deskripsi informasi 

produk pada katalog online yang ditampilkan oleh online shop Shopee sudah 

dirasa lengkap dan akurat ketika mahasiswa ingin memperoleh informasi produk 

yang akan dibeli. 

 Yang keempat, terdapat aspek penglihatan dengan pernyataan penilaian 

produk yang terpercaya dengan hasil mayoritas 70% menjawab setuju. Hal ini 

memiliki keterkaitan dengan adanya proses otak dalam pusat kesadaran 

mahasiswa dengan apa yang dilihatanya, sehingga mahasiswa tertarik dengan satu 

aspek yaitu penilaian produk yang terpercaya. Hasil dari pernyataan diatas 

didukung oleh pernyataan Schiffman dan Kanuk 2000 dalam Alizamar dan Couto 

(2016) bahwa jika konsumen tidak memiliki informasi lain tentang produk, maka 

mereka sering percaya pada penilaian terhadap pembeli barang dagangan dari 

toko yang memiliki nama baik. Berdasarkan pernyataan ini yang mana mahasiswa 

tersebut telah merasakan dan melihat penilaian produk yang ada pada online shop 

Shopee sehingga mereka akan percaya bahwa forum online atau toko online yang 

dikunjunginya merupakan toko yang terpercaya. 

Yang kelima, terdapat aspek pendengaran yaitu pernyataan iklan gratis 

ongkir dengan nada yang mudah diingat dengan hasil bahwa mayoritas menjawab 

57% setuju. Sesuai dengan tahapan tersebut akan merasakan adanya proses otak 

dalam pusat kesadaran mahasiswa dengan apa yang di dengarnya, sehingga 

mahasiswa lebih tertarik dengan satu aspek yaitu iklan gratis ongkir tersebut 

memiliki nada yang mudah diingat. Hasil dari pernyataan diatas didukung oleh 

pernyataan Shiffman dan Kanuk 2000 dalam Alizamar dan Couto (2016) ketika 

konsumen memiliki kesadaran yang tinggi terhadap rangsangan yang sesuai 

dengan minat dan kebutuhan mereka maka konsumen tentu dapat mengingat iklan 

yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga dari pernyataan tersebut 

mahasiswa menyadari setelah mendengarkan nada iklan gratis ongkir membuat 

mahasiswa selalu mengingat-ingat iklannya, hal ini dikarenakan iklan tersebut 

telah memenuhi kebutuhan mahasiswa. 
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Yang keenam, terdapat aspek pendengaran yaitu pernyataan notifikasi 

dengan nada yang sangat mengganggu memiliki hasil mayoritas 57% menjawab 

tidak setuju. Hal ini berkaitan dengan adanya proses otak dalam pusat kesadaran 

mahasiswa dengan apa yang di dengarnya, sehingga mahasiswa tertarik dengan 

satu aspek yaitu nada notifikasi berdasarkan jawaban mahasiswa yang tidak setuju 

bahwa notifikasi tidaklah menggangu bagi pendengarnya. Hasil dari pernyataan 

diatas didukung oleh pernyataan Elihu Katz, dkk dalam jurnal Permata (2017) 

orang memiliki suatu kebutuhan serta keinginan agar dapat terpenuhi dengan 

salah satu cara yaitu belangganan, membaca, menonton dan mendengarakan 

media massa. Maka dari pernyataan tersebut sebagian mahasiswa menyadari 

bahwa dengan adanya informasi promo merupakan suatu hal yang penting untuk 

memenuhi kebutuhan atau keinginan masing-masing mahasiswa, sehingga mereka 

merasa tidak terganggu oleh nada notifikasi online shop, karena nantinya mereka 

akan menerima dan membaca informasi promo yang masuk pada notifikasi 

tersebut. 

d. Tahap Persepsi 

Yang pertama, melalui aspek penglihatan terdapat pernyataan tampilan 

warna oranye dan warna putih yang tidak membosankan dengan hasil 69% 

menjawab setuju. Pada tahap ini telah terjadinya suatu proses persepsi dari 

mahasiswa mengenai warna yang tidak membosankan, yang mana mahasiswa 

mulai menyadari situasi atas tanggapan yang timbul melalui sikap dan perilakunya 

berdasarkan apa yang dilihat dari warna tersebut. Hasil yang diperoleh sesuai 

dengan pernyataan Irwanto (2002) bahwa warna yang kita lihat dapat kita hayati 

dan dapat menimbulkan berbagai macam perasaan. Maka dari itu perasaan yang 

dimiliki oleh masing-masing mahasiswa telah menilai bahwa warna yang 

dilihatnya adalah warna yang tidak membosankan yang artinya memiliki persepsi 

baik. 

 Yang kedua, melalui aspek penglihatan pada pernyataan gaya font 

penulisan yang membuat mata tidak letih ketika membaca mendaptakan hasil 

bahwa mayoritas 79% menjawab setuju. Pada tahap ini telah terjadinya proses 

persepsi dari mahasiswa mengenai gaya font penulisan yang tidak membuat mata 

letih ketika membaca, yang mana mahasiswa mulai sadar dengan situasi atas 

tanggapan yang timbul melalui sikap dan perilakunya berdasarkan apa yang 

dilihat dari gaya font penulisan tersebut. Sehingga hasil yang diperoleh sesuai 

dengan pernyataan Alizamar dan Couto (2016) bahwa dalam pemilihan font 

berkaitan dengan persepsi yang mana seseorang akan mudah memahami kejelasan 

pembacaan huruf baik lamanya membaca maupun cepatnya membaca. Sehingga 

berdasarkan hasil tersebut mahasiswa telah berpersepsi bahwa semakin jelas huruf 

atau font yang ditampilkan pada online shop Shopee maka semakin mahasiswa 

sebagai pembaca tidak merasakan letih ketika melihat font tersebut, yang artinya 

akan berpersepsi baik. 

 Yang ketiga, melalui aspek penglihatan dengan pernyataan isi deskripsi 

informasi produk pada katalog online yang telah memudahkan dan memenuhi 

kebutuhan konsumen dengan hasil mayoritas 67% menjawab setuju. Pada tahap 
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ini telah terjadinya suatu proses persepsi dari mahasiswa mengenai isi deskripsi 

informasi yang dapat memudahkan dan memenuhi kebutuhan konsumen, yang 

mana mahasiswa mulai menyadari situasi atas tanggapan yang timbul melalui 

sikap dan perilakunya berdasarkan apa yang sudah dilihat dari isi deskripsi 

informasi produk pada katalog online tersebut. Hasil yang diperoleh sesuai dengan 

pernyataan Liang dan Lai 2002 dalam jurnal Kusuma dan Septarini (2013) bahwa 

setiap orang akan lebih menyukai pembelian secara online jika situs berbelanja 

online telah menyediakan fitur seperti katalog produk, mesin percarian, cara 

pembayaran online dan metode pelacak produk. Kemudian hal ini didukung dari 

pernyataan Rahayu (2013) bahwa suatu katalog online memiliki fungsi untuk 

memajang produk, adanya fasilitas searching agar informasi produk dapat 

ditemukannya kembali bagi pengguna sehingga dapat memudahkan dan 

memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin membeli produk. Dari pernyataan ini 

sependapat pula dengan pernyataan Rahmah (2014) bahwa proses temu kembali 

yang menggunakan sistem penelusuran informasi baik di perpustakaan atau 

lembaga informasinya lainnya akan sangat bergantung pada hasil 

pengorganisasian informasinya, sehingga apa yang nantinya dihasilkan dari temu 

kembalinya informasi akan menjadikan sebuah indikator gagal atau berhasilnya 

pengorganisasian informasi di perpustakaan. Maka dari itu berdasarkan 

pernyataan tersebut sebagian mahasiswa telah berpersepsi bahwa online shop 

Shopee telah memberikan kemudahan dan memenuhi kebutuhan mereka yang 

artinya online shop Shopee sebagai lembaga informasi telah berhasil dalam 

melakukan pengorganisasian yang telah diterapkannya. 

 Yang keempat, terdapat aspek penglihatan pada pernyataan penilaian 

produk yang membuat konsumen ingin membeli produk memiliki hasil mayoritas 

59% menjawab setuju. Pada tahap ini telah terjadinya proses persepsi dari 

mahasiswa mengenai penilaian produk yang membuat konsumen ingin membeli 

produk, hal ini membuat mahasiswa mulai sadar dengan situasi atas tanggapan 

yang timbul melalui sikap dan perilakunya berdasarkan apa yang dilihat dari 

penilaian produk tersebut. Sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan 

pernyataan Nugroho J. Setiadi 2003 dalam Alizamar dan Couto (2016) bahwa 

tanggapan atas rangsangan yang timbul akan dipengaruhi oleh minat individu 

setelah melihat dan membedakan penilaian seseorang terhadap suatu objek yang 

telah dilihatnya sehingga akan mendasari kesukaan ataupun ketidaksukaan 

terhadap objek tersebut. Maka persepsi mahasiswa akan memberikan suatu 

tanggapan yang mana seseorang akan memunculkan suatu minat dengan melihat 

penilaian produk dari seseorang terhadap objeknya yaitu produk yang ingin 

dibelinya. Sehingga dari mahasiswa yang ada di Surabaya rata-rata setelah melihat 

penilaian produk mereka memiliki suatu minat atas persepsinya yaitu ingin 

membeli produk di online shop Shopee. 

 Yang kelima, terdapat aspek pendengaran yaitu pernyataan iklan gratis 

ongkir dengan nada yang membuat konsumen tertarik untuk berbelanja dengan 

hasil mayoritas 63% menjawab setuju. Pada tahap ini telah terjadinya suatu proses 

persepsi dari mahasiswa mengenai iklan gratis ongkir dengan nada yang membuat 

konsumen tertarik untuk berbelanja, yang mana mahasiswa mulai menyadari 
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situasi atas tanggapan yang timbul melalui sikap dan perilakunya berdasarkan apa 

yang di dengar dari nada iklan tersebut. Hasil yang diperoleh sesuai dengan 

pernyataan Maharsi (2012) berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa iklan 

adalah faktor terbesar dalam mempengaruhi sebuah keputusan untuk kegiatan 

belanja online sehingga seseorang dapat tertarik oleh ajakan iklan yang 

disampaikan tersebut dan pada akhirnya membuat seseorang tergiur untuk 

membeli produk pada online shop tersebut. Oleh sebab itu adanya iklan yang 

disampaikan oleh online shop Shopee membuat mahasiswa memiliki suatu 

pengaruh yang kuat sehingga memberikan tanggapan yang akan muncul dari 

sikapnya berdasarkan nada yang didengar atau yang disampaikan oleh iklan 

tersebut, pada akhirnya mahasiswa memberikan perilaku tertarik untuk berbelanja 

di online shop tersebut. 

 Yang keenam, terdapat aspek pendengaran yaitu pernyataan notifikasi 

dengan nada yang membuat konsumen tidak tertarik oleh informasi promo pada 

tahap persepsi dengan hasil mayoritas 59% memilih jawaban tidak setuju terhadap 

pernyataan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahapan ini telah 

terjadinya suatu proses persepsi dari mahasiswa mengenai pernyataan yang 

disampaikan, mahasiswa akan sadar dengan adanya situasi yang didengar 

sehingga munculnnya suatu tanggapan bahwa, jawaban responden yang 

menyatakan tidak setuju memiliki arti yaitu mahasiswa mengambil sikap dan 

perilaku yang tertarik terhadap ajakan promo tersebut serta sangat membutuhkan 

sekali informasi promonya. Maka hasil yang diperoleh sesuai dengan pernyataan 

Priyogo (2017) bahwa dalam proses promosi hal yang dilakukan adalah menarik 

perhatian, meningkatkan minat, dan ketertarikan pada produk yang dipromosikan 

sehingga adanya hasrat untuk mengikuti ajakan promosi serta mulai memutuskan 

untuk menggunakan produk tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut sebagian 

mahasiswa telah berpersepsi bahwa dengan adanya nada notifikasi online shop 

Shopee telah membuat konsumen tertarik terhadap promo yang disampaikan. 

Penutup 

Persepsi mahasiswa terhadap online shop Shopee pada indera penglihatan 

dan pendengaran yang memiliki 24 pernyataan terbagi dari 4 tahapan yaitu : 

1. Tahap kealaman memiliki skor rata-rata sebesar 3,16 yang artinya dalam 

kategori tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa telah memaksimalkan 

indera penglihatan dan indera pendengarannya untuk menangkap 

rangsangan yang diterimanya dari beberapa pernyataan yang telah 

disampaikan. Dari hasil yang dilihat dan didengar oleh mahasiswa hal ini 

sudah dianggap baik karena online shop mampu membuat mahasiswa 

dapat mengingat setelah memiliki pengalaman mengenai apa yang 

ditampilkan oleh Shopee. 

2. Tahap fsiologis memiliki skor dengan rata-rata sebesar 3,01 yang artinya 

dalam kategori tinggi. Dikarenakan mahasiswa setelah menerima 

rangsangan dari indera penglihatan dan indera pendengaran mereka telah 

menimbulkan sebuah kesan kepada online shop. Menurut hasil yang 
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dilihat dan didengar mahasiswa hal tersebut sudah dianggap baik karena 

online shop Shopee mampu memberikan tampilan dan nada yang dapat 

memberikan kesan baik dari mahasiswa. 

3. Tahap psikologis memiliki skor dengan rata-rata sebesar 3,19 yang artinya 

dalam kategori tinggi. Dikarenakan mahasiswa telah menyadari apa yang 

dilihat dan didengarnya sehingga mahasiswa tertarik dengan satu aspek. 

Tetapi sebagian mahasiswa untuk pernyataan nada notifikasi yang sangat 

mengganggu tersebut mahasiswa memberikan jawaban tidak setuju 

terhadap pernyataan tersebut hal ini karena mahasiswa merasa tidak 

terganggu oleh nada notifikasi tersebut. Maka dari hasil keseluruhan dari 

tahapan ini sudah dianggap baik. 

4. Tahap persepsi memiliki skor dengan rata-rata 3,13 yang artinya dalam 

kategori tinggi. Karena mahasiswa telah memberikan tanggapan kepada 

online shop Shopee yang mampu memberikan tampilan warna yang tidak 

membosankan, gaya font penulisan yang mudah di baca oleh mahasiswa 

sehingga mata tidak merasa letih ketika mengunjungi website maupun 

aplikasi mobile Shopee, dan yang paling utama adalah online shop Shopee 

telah dibuktikan berhasil dalam menampilkan isi deskripsi informasi 

produk pada katalog online yang telah memudahkan dan memenuhi 

kebutuhan mahasiswa dalam kegiatan belanja. Sehingga pengelolaan 

informasi yang telah diterapkan mampu memberikan isi deskripsi secara 

rinci serta tersedianya pula kolom searching untuk proses temu 

kembalinya informasi. Selanjutnya mampu memberikan sebuah penilaian 

produk dalam kolom komentar sehingga mahasiswa dapat membeli produk 

pada forum online tersebut, selain itu adanya iklan yang dapat membuat 

mahasiswa tertarik untuk berbelanja, dan nada notifikasi online shop 

Shopee yang membuat konsumen tidak tertarik oleh informasi promo yang 

telah disampaikan sehingga mahasiswa memberikan jawaban tidak setuju 

terhadap pernyataan tersebut dikarenakan mahasiswa telah memberikan 

persepsi tertarik dengan informasi promo yang telah disampaikan. Dari 

hasil tahapan tersebut sudah dianggap baik sebab online shop mampu 

memberikan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. 
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