
DATA LAMPIRAN 

A. Lampiran Data 

a) Hasil Responden 

1. Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 

a. M  

1) Platform e-commerce apa yang biasa digunakan untuk melakukan 

transaksi belanja online ? (Boleh lebih dari satu aplikasi) Shoope 

2) Berapa kali dalam sebulan anda menggunakan aplikasi tersebut? 6 

kali 

3) Mengapa anda menyukai aplikasi ini? Karena gratis ongkir dan 

murah 

4) Berapa jumlah barang yang sering anda beli dalam sekali 

berbelanja online? 1 sampai 2 

5) Jenis barang apa yang sering anda beli di e-commerce? 

(makanan,minuman, pakaian, perabotan rumah, dll) pakaian, 

aksesoris HP, Perabotan Rumah. 

6) Sebutkan nama barang yang lebih spesifik sering dibeli? (Baju, 

celana, pulpen, sendok, dll) Sepatu, Baju, Flashdisk, Pulpen, 

Celana, dll. 

7) Apa motivasi anda ketika berbelanja menggunakan e-commerce? 

Berbelanja murah dengan cara yang simpel 

8) Seberapa puas anda menggunakan e-commerce tersebut? Diantara 

1 sampai 10 ya 8 lah. 



 
 

9) Berikan seberapa puas anda berbelanja di e-commerce? Mungkin 

seandainya survei 1-5 maka saya menjawab 4. 

b. AV  

1) Platform e-commerce apa yang biasa digunakan untuk melakukan 

transaksi belanja online ? (Boleh lebih dari satu aplikasi) Shopee 

2) Berapa kali dalam sebulan anda menggunakan aplikasi tersebut? 

Sekitar 2-3 kali dalam sebulan 

3) Mengapa anda menyukai aplikasi ini? Nyaman, tidak ribet, dan 

free ongkir 

4) Berapa jumlah barang yang sering anda beli dalam sekali 

berbelanja online? 3-4 barang, rata-ratanya 

5) Jenis barang apa yang sering anda beli di e-commerce? 

(makanan,minuman, pakaian, perabotan rumah, dll) Biasanya di 

shopee beli pakaian, makanan, perabotan kadang-kadang, sama 

barang elektronik 

6) Sebutkan nama barang yang lebih spesifik sering dibeli? (Baju, 

celana, pulpen, sendok, dll)untuk spesifiknya baju, celana, hijab 

sepatu, kaos kaki, laptop, dll. 

7) Apa motivasi anda ketika berbelanja menggunakan e-commerce? 

Karena banyak promo ongkir, tidak perlu ribet kepasar, banyak 

model pakaian yang tersedia. 



 
 

8) Seberapa puas anda menggunakan e-commerce tersebut? 

Mendekati puas tapi tidak puas-puas banget, karena kadang ada 

beberapa barang yang tidak sesuai ekspektasi, jadi ya bintang 4 

9) Berikan seberapa puas anda berbelanja di e-commerce? Sama 

halnya dengan ulasan di atas bintang 4 

2. Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam 

a. MZ  

1) Platform e-commerce apa yang biasa digunakan untuk melakukan 

transaksi belanja online ? (Boleh lebih dari satu aplikasi) Shopee 

2) Berapa kali dalam sebulan anda menggunakan aplikasi tersebut? 

Untuk estimasi dalam sebulan mungkin 2 sampai 3 kali dalam 

sebulan 

3) Mengapa anda menyukai aplikasi ini? Pertama pilihan juga mudah 

terkait dengan aplikasinya mudah jadi tidak terlalu berat gitu, jadi 

untuk berbelanja kita mudah dan banyak promo. 

4) Berapa jumlah barang yang sering anda beli dalam sekali 

berbelanja online? Tidak menentu, terkadang ada satu dan dua atau 

tiga barang tergantung kebutuhan 

5) Jenis barang apa yang sering anda beli di e-commerce? 

(makanan,minuman, pakaian, perabotan rumah, dll) Fashion 

terkait pakaian, dll. 

6) Sebutkan nama barang yang lebih spesifik sering dibeli? (Baju, 

celana, pulpen, sendok, dll) Jaket, sendal, celana, dll. 



 
 

7) Apa motivasi anda ketika berbelanja menggunakan e-commerce? 

Sebenarnya motivasi sendiri tidak ada, tetapi karena belanja lewat 

e-commerce tersebut lebih mudah dan murah makanya lebih 

prioritas disitu. 

8) Seberapa puas anda menggunakan e-commerce tersebut? Cukup 

puas dari layanannya, dari pihak tersebut menjamin keamanan 

barang dan uang kita. 

9) Berikan seberapa puas anda berbelanja di e-commerce? Cukup 

puas dengan pilihan yang banyak dan varian yang bagus. 

b. SJ  

1) Platform e-commerce apa yang biasa digunakan untuk melakukan 

transaksi belanja online ? (Boleh lebih dari satu aplikasi) Shopee 

dan Tiktok Shop 

2) Berapa kali dalam sebulan anda menggunakan aplikasi tersebut? 

Puluhan kali, hampir setiap hari ada beberapa paketan yang tiba. 

3) Mengapa anda menyukai aplikasi ini? Memudahkan dalam 

berbelanja sehingga menghemat waktu dan harga juga cukup 

miring dibandingkan dipasaran 

4) Berapa jumlah barang yang sering anda beli dalam sekali 

berbelanja online? Puluhan barang dengan berbagai merk atau 

jenis. 

5) Jenis barang apa yang sering anda beli di e-commerce? 

(makanan,minuman, pakaian, perabotan rumah, dll) Paling sering 



 
 

kosmetik, untuk barang lain juga cukup sering tapi tidak sesering 

kosmetik 

6) Sebutkan nama barang yang lebih spesifik sering dibeli? (Baju, 

celana, pulpen, sendok, dll) Kosmetik, skincare wanita 

7) Apa motivasi anda ketika berbelanja menggunakan e-commerce? 

Karena sangat membantu menghemat waktu, tidak perlu repot 

keluar rumah sudah bisa mendapatkan barang yang kita mau 

8) Seberapa puas anda menggunakan e-commerce tersebut? Jika 

diibaratkan 1 sampai 5, maka saya beri rating 4 

9) Berikan seberapa puas anda berbelanja di e-commerce? Cukup 

Puas 

3. Psikologi Islam 

a. MB 

1) Platform e-commerce apa yang biasa digunakan untuk melakukan 

transaksi belanja online ? (Boleh lebih dari satu aplikasi) shopee, 

dan tokopedia 

2) Berapa kali dalam sebulan anda menggunakan aplikasi tersebut? 3 

hingga 5 

3) Mengapa anda menyukai aplikasi ini? Saya menyukai tokopedia 

karna ia menjanjikan cashback yang cukup lumayan, sehingga saya 

menggunakan cukup sering untuk membayar keperluan seperti 

pulsa pra-bayar listrik, tagihan indihome dll, termasuk membeli 

barang seperti madu dll, kemudian cashback yang terkumpul saya 



 
 

dapat gunakan untuk transaksi berikutnya sehingga saya dapat 

menghemat beberapa transaksi saya dari cashback yang telah 

terkumpul. Adapun saya suka shopee adalah karna event 

HARBOLNAS atau hari belanja online nasionalnya yang kadang 

cukup signifikan memberikan harga murah untuk barang keperluan 

saya, seperti lampu pintar wireless dll. 

4) Berapa jumlah barang yang sering anda beli dalam sekali 

berbelanja online? Biasanya satu barang, paling banyak 3 barang 

jika sangat diperlukan seperti obat anti cicak. 

5) Jenis barang apa yang sering anda beli di e-commerce? 

(makanan,minuman, pakaian, perabotan rumah, dll) Paling sering 

saya beli baju dan pulsa listrik serta tagihan indihome. 

6) Sebutkan nama barang yang lebih spesifik sering dibeli? (Baju, 

celana, pulpen, sendok, dll) Jersey Barcelona, pernah juga beli 

Smartphone. 

7) Apa motivasi anda ketika berbelanja menggunakan e-commerce? 

Motivasi adalah selain cashback dan diskon seperti alasan 

sebelumnya, juga karna barang yang tersedia cukup banyak 

pilihannya, sehingga bisa memilih berdasarkan rating yang ada dan 

label dari toko online itu sendiri. 

8) Seberapa puas anda menggunakan e-commerce tersebut? Sangat 

puas. 



 
 

9) Berikan seberapa puas anda berbelanja di e-commerce? Sangat 

puas karena ada aplikasi online khususnya belanja ini sangat 

memudahkan dalam kehidupan saat ini, tidak mengharuskan pergi 

keluar rumah bahkan keluar kamar untuk membeli barang atau jasa 

tertentu. 

b. PA  

1) Platform e-commerce apa yang biasa digunakan untuk melakukan 

transaksi belanja online ? (Boleh lebih dari satu aplikasi) Shopee 

2) Berapa kali dalam sebulan anda menggunakan aplikasi tersebut? 

Bisa satu atau dua bulan tergantung financialnya. 

3) Mengapa anda menyukai aplikasi ini? Sebab hanya aplikasi itu di 

HP saya 

4) Berapa jumlah barang yang sering anda beli dalam sekali 

berbelanja online? Bisa satu atau dua barang 

5) Jenis barang apa yang sering anda beli di e-commerce? 

(makanan,minuman, pakaian, perabotan rumah, dll) elektronik, 

tas, buku, dll. 

6) Sebutkan nama barang yang lebih spesifik sering dibeli? (Baju, 

celana, pulpen, sendok, dll) bisa tas, tas traveling, buku-buku 

motivasi dan harus ori, case HP, harddisk, jam tangan, emas. 

7) Apa motivasi anda ketika berbelanja menggunakan e-commerce? 

Sesuai kebutuhan atau lagi pengen dan ada uang apalgi ada diskon. 



 
 

8) Seberapa puas anda menggunakan e-commerce tersebut? Cukup 

puas, yang kadang membuat kurang puas karena barang yang 

dipesan kurang memuaskan dan itu resiko di aplikasi. 

9) Berikan seberapa puas anda berbelanja di e-commerce? Kalo ada 

rating 5 maka 3-4 rating, kalo ingin berbelanja online di e-

commerce yang pertama ada barang dan juga harga murah dan 

kualitas bagus, padahal ada kualitas ada barang dan ada uang itu 

kalo dari saya dan tidak memaksakan untuk berhutang di online 

shop. 

4. Jurusan Studi Agama-Agama 

a. P  

1) Platform e-commerce apa yang biasa digunakan untuk melakukan 

transaksi belanja online ? (Boleh lebih dari satu aplikasi) Lazada 

2) Berapa kali dalam sebulan anda menggunakan aplikasi tersebut? 

Satu kali 

3) Mengapa anda menyukai aplikasi ini? Karena barang oke setelah 

sampai 

4) Berapa jumlah barang yang sering anda beli dalam sekali 

berbelanja online? Dua barang 

5) Jenis barang apa yang sering anda beli di e-commerce? 

(makanan,minuman, pakaian, perabotan rumah, dll) Peralatan 

otomotif. 



 
 

6) Sebutkan nama barang yang lebih spesifik sering dibeli? (Baju, 

celana, pulpen, sendok, dll) Lampu tembak, Ceprok 

7) Apa motivasi anda ketika berbelanja menggunakan e-commerce? 

Barang yang dijual tidak ada di Banjarmasin 

8) Seberapa puas anda menggunakan e-commerce tersebut? Sangat 

puas 

9) Berikan seberapa puas anda berbelanja di e-commerce? Sangat 

puas 

b. H  

1) Platform e-commerce apa yang biasa digunakan untuk melakukan 

transaksi belanja online ? (Boleh lebih dari satu aplikasi) Shopee 

2) Berapa kali dalam sebulan anda menggunakan aplikasi tersebut? 

Tidak menentu, terkadang paling kalo lagi sering cek out dalam 

satu bulan bisa lima kali dan paling sedikit dalam satu bulan tidak 

ada cek out. Jadi, jangka nya itu seminim nya 3 atau 4 bulan lagi 

baru mau ceko out. Karena yang di beli hanya sesuai kebutuhan 

bukan keinginan. 

3) Mengapa anda menyukai aplikasi ini? Semua apa yang kita cari 

ada di sediakan dallam aplikasi ini dan terkadang sering 

memberikan potongan gratis ongkir. Meski untuk barang yang 

dibeli pas pada saat datang beda harga akan berbeda pula 

kualitasnya 



 
 

4) Berapa jumlah barang yang sering anda beli dalam sekali 

berbelanja online? Paling minim satu sebanyak-banyak nya 5 

macam 

5) Jenis barang apa yang sering anda beli di e-commerce? 

(makanan,minuman, pakaian, perabotan rumah, dll) makanan, 

pakaian, perabot rumah dan perlengkapan hewan. 

6) Sebutkan nama barang yang lebih spesifik sering dibeli? (Baju, 

celana, pulpen, sendok, dll) baju, celana, tas sepatu, buku, obat-

obatan, perlengkapan kucing (tas kucing, alasnya, obat-obatan dan 

tali jinjingan), dan kebutuhan untuk kuliah lainnya. 

7) Apa motivasi anda ketika berbelanja menggunakan e-commerce? 

Bisa menimbang dan memikirkan sebelum cek out, baik dari 

kualitas, harga, ongkir maupun pas pada saat barang nya sudah 

datang, di khawatirkan karena saya sudah lumayan menggunakan 

aplikasi berbelanja online maka suka duka dalam kualitas barang 

tidak sepenuhnya sesuai ekspetasi, maka dari itu sebelum cek out 

teliti dan amati dahulu 

8) Seberapa puas anda menggunakan e-commerce tersebut? Lumayan 

sih, kalo dari bintang sih ku kasih 3,5 lah, karena kadang barangnya 

lambat sampai tapi kurir semuanya baik. Hanya saja sebagai seller 

ada yang jujur ada pula yang belum masuk dalam kategori cukup 

memenuhi syarat sebagai penjual yang baik dan benar. 



 
 

9) Berikan seberapa puas anda berbelanja di e-commerce? Bintang 

3,5 aja deh. 

 

b) Bukti Penelitian 

1) Ilmu Alquran dan Tafsir 

a. M 
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2) Aqidah dan Filsafat Islam 

a. MZ 
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4) Studi Agama-Agama 
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c) Bukti Dokumentasi Wawancara Ofline\ 
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