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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli 

pelanggan pada situs e-commerce di Indonesia pada Tokopedia. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online yang berisikan 8 bagian pertanyaan. 

Penelitian ini menggunakan SPSS 24 untuk menganalisis data dengan sampel sebanyak 100 

responden pengguna Tokopedia di Indonesia dengan metode purposive sampling. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perceived usefulness (kegunaan yang dirasakan), perceived 

ease of use (kemudahan penggunaan), benefit (manfaat), trust (kepercayaan), familiarity 

(keakraban) berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention (minat beli) 

pelanggan dan risk (risiko) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap purchase intention 

(minat beli) pelanggan Tokopedia, sedangkan hubungan masing-masing faktor yang 

mempengaruhi minat beli pelanggan reputation (reputasi) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap risk (risiko). 

 

Kata Kunci : E-commerce, Technology Acceptance Model (TAM), Benefit, Trust, 

Familiarity, Risk, Reputation, Purchase Intention.  

 

ABSTRACT 

 

This study discusses the factors that influence customer buying interest on e-commerce sites 

in Indonesia at Tokopedia. Data collection techniques were carried out by distributing online 

questionnaires containing 8 question sections. This study uses SPSS 24 to analyze data with a 

sample of 100 respondents Tokopedia users in Indonesia with a purposive sampling method. 

The results of this study indicate that perceived usefulness, perceived ease of use, benefits, 

trust, familiarity have a positive and significant effect on customer purchase intentions and 
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risk has a negative and significant effect on Tokopedia customer purchase intentions, while 

the relationship of each factor that influences the buying interest of the customer reputation 

no significant effect on risk. 

 

Keyword : E-commerce, Technology Acceptance Model (TAM), Benefit, Trust, Familiarity, 

Risk, Reputation, Purchase Intention. 

 

PENDAHULUAN 

 

Di era global ini, teknologi berkembang semakin pesat. Hampir semua aspek 

pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari sudah mengandalkan teknologi. Salah satu bentuk 

perkembangan teknologi adalah interconnection-networking (internet). Internet merupakan 

suatu sistem global dari seluruh jaringan komputer yang dihubungkan menggunakan standar 

Internet Protocol Suite (TCP/IP). Dengan menggunakan internet masyarakat bisa lebih mudah 

dan cepat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Kemudahan yang didapat dalam 

penggunaan internet membuat jumlah pengguna internet  terus meningkat termasuk penduduk 

Indonesia. Menurut sumber data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII,2018), populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 264 juta orang. Sekitar 171 juta 

atau 64,8% orang telah terhubung jaringan internet sepanjang tahun 2018.  

Jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan internet meningkat membuat banyak 

perubahan dalam aspek kehidupan termasuk perilaku konsumen, perubahan perilaku 

konsumen salah satunya mengenai cara memperoleh informasi dan pengambilan keputusan 

yang cepat tanpa terikat ruang dan waktu. Semakin mudahnya mengakses internet 

menciptakan peluang bisnis baru. Peluang bisnis yang dimaksud adalah adanya sistem 

perdagangan dengan menggunakan media internet salah satunya yaitu bisnis belanja online. 

Dengan belanja online, konsumen dapat melakukan transaksi belanja dengan mudah hanya 

mengklik dari komputer mereka atau melalui smartphone. Penggunaan internet sebagai media 

belanja dan pemasaran online suatu produk, lebih banyak diminati karena jangkauannya yang 

lebih besar dan luas dibandingkan dengan jaringan komersial lainnya (Kotler dan Amstrong, 

2008).  

Trend belanja online mulai diminati karena keputusan dalam melakukan belanja 

online lebih mudah dilakukan dibandingkan belanja di toko atau pasar konvensional. 

Transaksi melalui online dapat menghemat waktu, menghemat biaya dan memudahkan 



konsumen dalam berbelanja, karena tidak harus mendatangi toko dari produk yang akan dibeli 

(Juju & Maya, 2010). Semakin mudah masyarakat dalam melakukan transaksi online 

membuat banyak situs e-commerce bermunculan di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, 

Bukalapak, Blibli, dan lain-lain.  

Gambar 1 Grafik e-commerce pengunjung terbesar kuartal III di Indonesia 

tahun 2019 

 

Sumber : Data SimilarWeb dan Google Trend pada www.iprice.co.id yang diakses 25 Oktober 2019 

Salah satu situs jual-beli online yang merupakan e-commerce terbesar di Indonesia 

adalah Tokopedia. Berdasarkan data SimilarWeb, performa Tokopedia mendominasi pasar e-

commerce tanah air sepanjang tahun 2018 hingga 2019, dimana jumlah kunjungan di situs 

Tokopedia selalu berada di atas situs e-commerce lain setiap bulannya. Kunjungan tertinggi 

Tokopedia terjadi pada bulan September 2018 yang mencapai 169 juta pengunjung. Jumlah 

ini meningkat 123% dari kunjungan awal tahun 2018.  

Konsumen masih memiliki kekhawatiran dalam melakukan transaksi belanja online 

pada situs e-commerce. Salah satu kekhawatirannya yaitu masih banyak kasus penipuan yang 

terjadi saat melakukan transaksi belanja online. Kepercayaan adalah salah satu faktor penting 

dalam e-commerce secara signifikan yang mempengaruhi niat pembelian pelanggan (Chen & 

Ching, 2013). Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang minat pembelian sangat 

penting untuk penggunaan e-commerce yang efektif, terutama untuk mengetahui perspektif 

pelanggan terhadap e-commerce C2C dan untuk memahami perilaku konsumen untuk 

meningkatkan bisnis perusahaan. 

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu pendekatan yang 

digunakan untuk melihat kemudahan suatu teknologi. Model TAM dikembangkan oleh Davis 

(1989) yang banyak digunakan untuk memprediksi tingkat akseptasi pemakai (user 

acceptance) dan pemakaian yang berdasarkan persepsi kegunaan yang dirasakan (perceived 
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usefulness) dan kemudahan penggunaan (perceived ease of use) dalam pemakaian teknologi 

informasi. Model penelitian TAM menjadi salah satu model perilaku pemanfaatan teknologi 

informasi dalam literatur sistem informasi manajemen yang paling populer untuk 

memprediksi penggunaan penerimaan sistem informasi dan teknologi oleh pengguna 

individual dan TAM juga banyak digunakan oleh peneliti untuk memberikan penjelasan 

tentang perilaku penggunaan teknologi informasi dan kepercayaan pengguna dalam 

menentukan sikap terhadap pengguna sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli pelanggan di situs e-commerce Tokopedia. 

LANDASAN TEORI 

E-commerce 

Wang, Cavusoglu, dan Deng (2016) mendefinisikan e-commerce sebagai online 

platform yang menyediakan solusi teknologi untuk penjual kecil atau retailer. Mc Leod dan 

Schell (2008) mendefinisikan e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan 

komputer untuk melaksanakan proses bisnis . Sedangkan menurut Jony Wong (2010) 

pengertian dari e-commerce adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa 

melalui sistem elektronik. Seperti Radio, Televisi dan jaringan Computer atau Internet. 

Menurut Rayport J.f dan Jaworski, B.J (2001), E- commerce atau perdagangan 

elektronik memiliki karakteristik dengan beberapa atribut yang membuatnya berbeda dengan 

bisnis konvensional, yaitu : 

• E-commerce melibatkan pertukaran informasi antara pihak-pihak terkait. 

• E-commerce bersifat basis teknologi, pelanggan tidak lagi berinteraksi dengan manusia. 

Mereka hanya berinteraksi dengan web browser. 

• Proses untuk menjual dan membeli berlangsung pada dunia maya, bukan di pasar 

berbentuk fisik. 

E-commerce merupakan keterlibatan pengguna internet, situs, dan aplikasi mobile, dan 

browser untuk melakukan transaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah interaksi 

komersial secara digital antara dan dalam organisasi dan individu. Literatur profesional 

terkadang mengaitkan e-commerce sebagai perdagangan digital commerce (Laudon & Traver, 

2016). 



Istilah e-commerce sering diselaraskan dengan istilah e-business karena beberapa 

orang menilai istilah perdagangan atau commerce sebagai transaksi menjual dan membeli 

yang dilakukan antara partner bisnis. Jika definisi commerce digunakan, maka istilah 

electronic commerce akan terkesan sempit. Oleh karena itu, banyak peneliti yang 

menggunakan istilah e-business mengarah kepada definisi e-commerce yang lebih luas, tidak 

hanya menjual dan membeli barang atau jasa, tetapi juga melakukan kolaborasi dengan 

partner bisnis, menyediakan e-learning, dan melakukan transaksi elektronik dalam sebuah 

organisasi. Dalam definisi sempitnya, e-commerce dapat dilihat sebagai bagian e-business. 

(Turban, King, Lee, Ting & Turban, 2015). 

 

Technology Acceptance Model (TAM) 

Model penerimaan Teknologi atau Technology Acceptance Model (TAM) pada 

awalnya dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 yang diadopsi dari teori tindakan 

beralasan atau Theory Reasoned Action (TRA) untuk menjelaskan perilaku komputer. Tujuan 

dari TAM adalah untuk menyediakan penjelasan dari faktor yang menentukan bagaimana 

penerimaan terhadap penggunaan komputer. Teori ini akan dapat menjelaskan perilaku 

pengguna dalam berbagai teknologi komputasi yang digunakan oleh pengguna atau end-user 

dan populasi pengguna. (Davis 1989). 

TAM secara luas memiliki tujuan untuk memprediksi penerimaan sistem dan 

memprediksi perilaku pengguna ketika menggunakan sistem. TAM memiliki teori bahwa 

perilaku individu dalam menggunakan sistem ditentukan oleh dua faktor yaitu : 

1. Perceived usefulness atau kegunaan yang dirasakan 

Davis (1989) pada penelitiannya mendefinisikan perceived usefulness sebagai derajat 

dimana seseorang percaya bahwa saat menggunakan suatu sistem akan meningkatkan 

performa kerja mereka. Hal ini didasari pada pengertian useful yang berarti bisa 

digunakan dengan bermanfaat (Davis,1989). Davis (1989) juga menyatakan bahwa jika 

seseorang memiliki tingkat perceived usefulness yang tinggi terhadap sebuah sistem, maka 

orang tersebut percaya akan adanya hubungan positif antara pemakaian sistem dan 

performa yang akan ditimbulkan. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

perceived usefulness (kegunaan yang dirasakan) adalah faktor penentu utama dalam 

purchase intention (minat beli pelanggan) e-commerce. (Davis et al.,1989, Gefen dan 



Straub, 2003, Hsu dan Lu, 2004, Paulov, 2003, Dahyar et al., 2017). Oleh karena itu 

dirumuskan hipotesis pertama yaitu : 

Hipotesis 1 : Perceived Usefulness (kegunaan yang dirasakan) berpengaruh signifikansi 

terhadap purchase intention (minat beli) pelanggan Tokopedia. 

2. Perceived ease of use atau kemudahan penggunaan 

Perceived ease of use didefinisikan Davis (1989) pada penelitiannya mengenai TAM 

sebagai derajat dimana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sistem maka 

dirinya akan terbebas dari segala usaha berlebih. Hal ini didasari pada pengertian ease 

yang berarti kebebasan dari kesulitan atau usaha lebih (Davis, 1989). Hasil dari beberapa 

penelitian empiris menunjukkan bahwa perceived ease of use (kemudahan penggunaan)  

menjadi indikator yang potensial dari suatu sistem informasi untuk mempengaruhi 

purchase intention (minat beli pelanggan) sehingga mereka tertarik menggunakan 

teknologi tertentu (Hongyau, 2013). Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif antara perceived ease of use (kemudahan penggunaan) dengan purchase 

intention (minat beli pelanggan) (Davis, 1989, Gefen, 2003, Pavlou, 2003, Dahyar et al., 

2017). Oleh karena itu dirumuskan hipotesis ke 2a yaitu : 

Hipotesis 2a : Perceived ease of use (kemudahan penggunaan) berpengaruh signifikansi 

terhadap purchase intention (minat beli pelanggan) Tokopedia. 

 

Perceived Ease of Use (kemudahan penggunaan) dan Perceived Usefulness (kegunaan 

yang dirasakan). 

Penelitian sebelumnya telah memberikan bukti tentang pengaruh signifikan dari Perceived 

Ease of Use (kemudahan penggunaan) pada minat beli pelanggan, baik hubungan 

langsung atau tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap Perceived Usefulness 

(kegunaan yang dirasakan) (Gefen,2000, Pavlou, 2003, Kim, Ferrin dan Rao, 2008, 

Dahyar, 2017). Oleh karena itu dirumuskan hipotesis ke 2b yaitu : 

Hipotesis 2b : Perceived Ease of Use (kemudahan penggunaan) berpengaruh signifikansi 

terhadap Perceived Usefulness (kegunaan yang dirasakan). 

Benefit (manfaat) 

Benefit (manfaat) didefinisikan sebagai sejauh mana pelanggan akan mendapatkan 

keuntungan dari transaksi online pada e-commerce. Pelanggan yang pernah melakukan 

transaksi online pada e-commerce menyatakan bahwa alasan mereka berbelanja online adalah 

karena merasakan banyak manfaat (seperti: penghematan biaya, penghematan waktu, 



peningkatan variasi produk yang dipilih) dibandingkan dengan mode belanja tradisional 

(Margherio,1998). Sehingga, semakin banyak pelanggan yang merasakan manfaat yang 

terkait dengan transaksi online pada e-commerce tertentu, semakin besar kemungkinan 

mereka melakukan transaksi online (Kim. Ferrin, dan Rao , 2008). Oleh karena itu 

dirumuskan hipotesis ketiga yaitu : 

Hipotesis 3 : Benefit (manfaat) berpengaruh signifikansi terhadap purchase intention (minat 

beli pelanggan) Tokopedia. 

Trust (kepercayaan) 

Purchase intention (minat beli pelanggan) didefinisikan sebagai minat konsumen untuk 

terlibat dalam jual-beli online dengan web retailer. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa 

kepercayaan adalah faktor penting dalam transaksi e-commerce, dan secara positif 

mempengaruhi minat beli. (Sandy, 2003, Pavlov, 2003, Gefen 2003, Kim, Ferrin dan Rao, 

2008, Dahyar et al., 2017). Oleh karena itu dirumuskan hipotesis ke 4a yaitu : 

Hipotesis 4a: Trust (kepercayaan) berpengaruh signifikansi terhadap purchase intention 

(minat beli pelanggan) Tokopedia. 

Trust (kepercayaan) dan Perceived Usefulness (kegunaan yang dirasakan) 

Berdasarkan Gefen, Karahanna, dan Straub (2003), trust (kepercayaan) memiliki peranan 

penting dalam meningkatkan perceived usefulness (kegunaan yang dirasakan) pada e-

commerce. Sehingga, kepercayaan seseorang dalam menggunakan suatu sistem dapat 

meningkatkan keyakinan bahwa manfaat atau kegunaan dapat dicapai melalui penggunaan 

sistem tersebut. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis ke 4b yaitu : 

Hipotesis 4b : Trust (kepercayaan) berpengaruh signifikansi terhadap Perceived Usefulness 

(kegunaan yang dirasakan). 

Trust (kepercayaan) dan Risk (risiko). 

Risiko didefinisikan sebagai keyakinan pelanggan akan ketidakpastian terkait terkait dengan 

hasil potensial yang mungkin terjadi dalam transaksi online (Kim et al., 2008). Pelanggan 

memiliki kecenderungan bahwa e-commerce terpercaya tidak akan mengambil keuntungan 

secara oportunistik (Gefen,2000). Sehingga, kepercayaan akan mengurangi risiko yang 

dirasakan (Mayer, Davis, & Shoorman, 1995). Ketika e-conmerce dapat dipercaya untuk 

menunjukkan kemampuan, kepercayaan, dan kebijakan, ada sedikit risiko yang muncul. Oleh 

karena itu dirumuskan hipotesis ke 4c yaitu : 

Hipotesis 4c : Trust (kepercayaan) berpengaruh signifikansi terhadap Risk (risiko)  



Risk (risiko) 

Risk (risiko) didefinisikan sebagai suatu keyakinan pelanggan mengenai potensi 

ketidakpastian negatif sebagai dampak dari transaksi online (Kim, Ferrin, dan Rao, 2008). 

Pelanggan yang merasakan adanya risiko saat berbelanja daring akan mengurangi 

keinginannya dalam membeli. Menurut Teo dan Liu (2007) persepsi risiko memiliki 

hubungan negatif yang kuat dengan keinginan untuk membeli. Oleh karena itu dirumuskan 

hipotesis kelima yaitu : 

Hipotesis 5 : Risk (risiko) berpengaruh negatif terhadap purchase intention (minat beli 

pelanggan) Tokopedia. 

Familiarity (keakraban) 

Familiarity (keakraban) memberikan pengalaman yang subjektif bagi pelanggan sehubungan 

dengan entitas penjualan, dan biasanya dibuat karena interaksi berulang (misalnya 

pengalaman pembelian sebelumnya) karena biasanya pelanggan melakukan transaksi online 

pada e-commerce tidak hanya satu kali (Kim, Ferrin, dan Rao 2008). Oleh karena itu 

dirumuskan hipotesis ke 6a yaitu : 

Hipotesis 6a : Familiarity (keakraban) berpengaruh signifikansi terhadap purchase intention 

(minat beli pelanggan) Tokopedia. 

Familiarity (keakraban) dan Trust (kepercayaan). 

Familiarity (keakraban) merupakan prasayarat dari trust (kepercayaan) (Luhman,1979), 

karena keakraban mendorong pemahaman tentang aktivitas entitas saat ini sementara 

kepercayaan mengelola keyakinan seputar aktivitas masa depan entitas (Gefen, 2000). 

Keakraban terkait dengan tingkat pemahaman pembeli tentang metode terkait, misalnya, 

mencari barang dan data dan meminta melalui antarmuka situs. (Kim, Ferrin, dan Rao, 2008). 

Oleh karena itu dirumuskan hipotesis ke 6b yaitu : 

Hipotesis 6b : Familiarity (keakraban) berpengaruh signifikansi terhadap Trust 

(kepercayaan). 

Familiarity (keakraban) dan Risk (risiko). 

Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa keakraban mengurangi risiko yang dirasakan 

pelanggan, kompleksitas interface atau ketidakpastian karena menyederhanakan hubungan 

dengan e-commerce. (Gefen, 2000, Luhman, 1988, Gefen et al., 2003, Pavlou, 2003, Kim et 

al., 2008). Oleh karena itu dirumuskan hipotesis ke 6c yaitu : 

Hipotesis 6c : Familiarity (keakraban) berpengaruh signifikansi terhadap Risk (risiko). 



Reputation (reputasi) 

Reputation (reputasi) telah dianggap sebagai faktor kunci untuk mengurangi risk (risiko) dan 

menciptakan trust (kepercayaan) karena penjual telah memenuhi komitmen mereka terhadap 

pembeli yang berbeda dimasa lalu (Kim, Ferrin, dan Rao, 2008). Oleh karena itu dirumuskan 

hipotesis ketujuh yaitu : 

Hipotesis 7a : Reputation (reputasi) berpengaruh signifikansi terhadap Trust 

(kepercayaan) 

Hipotesis 7b : Reputation (reputasi) berpengaruh signifikansi terhadap Risk (risiko). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mengambil populasi dari konsumen Tokopedia dengan 100 sampel diambil 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

penelitian sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2012:126). Data dikumpulkan 

menggunakan kuisioner online yang berisi daftar pertanyaan akan diisi oleh responden. 

Kuisioner online terdiri dari 8 bagian. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik 

deskriptif, validitas dan realibilitas, uji asumsi klasik, analisis linier berganda, dan uji 

hipotesis. 

 

Tabel 1 Pengukuran Variabel 

Variabel 

Laten 
Variabel Terukur Referensi 

Perceived 

ease of use 

atau 

kemudahan 

penggunaan 

Website yang mudah digunakan 

(Gefen,2000; Heijden, Verhagen & 

Creemers, 2003; Pavlou, 2003; Gefen 

et al., 2003) 

Belajar untuk mengoperasikan 

website tergolong mudah 

(Gefen,2000; Heijden, Verhagen & 

Creemers, 2003; Gefen et al., 2003) 

Interaksi antar pembeli dengan 

website jelas dan dimengerti 

(Gefen,2000; Heijden, Verhagen & 

Creemers, 2003;Venkatesh, 2000; 

Pavlou, 2003; Gefen et al., 2003) 

Saya merasa mudah untuk 

menemukan informasi yang 

dibutuhkan dalam website 

Pavlou, 2003 

Saya merasa mudah 

menggunakan sistem untuk 

melakukan apa yang ingin 

mereka lakukan di website. 

(Heijden, Verhagen & Creemers, 

2003; Venkatesh, 2000) 

Perceived 

usefulness 

atau kegunaan 

yang 

Saya merasa mudah untuk 

membeli secara online di website 

(Gefen, 2000; Heidjen et al., 2003) 

Proses pembelian yang cepat 
(Gefen, 2000; Gefen et al., 2003; 

Heidjen et al., 2003) 



dirasakan Meningkatkan performance 

pengguna dalam mencari dan 

membeli produk 

(Gefen, 2000; Gefen et al., 2003; 

Venkatesh, 2000) 

 Website  meningkatkan 

efektivitas pengguna dalam 

mencari dan membeli produk 

(Gefen, 2000; Gefen et al., 2003; 

Venkatesh, 2000) 

Konten website berguna bagi 

pengguna 

(Heidjen et al., 2003; Pavlou, 2003; 

Venkatesh, 2000) 

Trust 

(Keepercayaan 

Website  dapat dipercaya 

(Kim et al., 2008; Heidjen et al., 

2003; Javernpaa et al., 2000; Pavlou, 

2003) 

Website memberikan  kesan 

bahwa mereka akan menepati 

janji dan komitmen 

(Kim et al., 2008; Gefen, 2000; 

Heidjen et al., 2003; Javernpaa et al., 

2000; Pavlou, 2003) 

Website memenuhi harapan 

pelanggan 

(Heidjen et al., 2003; Javernpaa et al., 

2000) 

Pengguna percaya bahwa suatu 

website tertentu merupakan yang 

terbaik 

(Kim et al., 2008; Javernpaa et al., 

2000; Pavlou, 2003) 

Risk (Risiko) 

Membeli produk dari website 

akan   melibatkan lebih banyak 

risiko keuangan (misalnya : 

penipuan, sulit untu 

dikembalikan) jika dibandingkan 

dengan metode belanja 

konvensional 

(Kim et al., 2008; Heidjen et al., 

2003; Javernpaa et al., 2000; Pavlou, 

2003) 

Bagaimana menlai persepsi 

risiko secara keseluruhan dari 

website 

(Kim et al., 2008; Heidjen et al., 

2003; Javernpaa et al., 2000; Pavlou, 

2003) 

Reputation 

(Reputasi) 

Website yang terkenal menurut 

pengguna 

(Kim et al., 2008; Javernpaa et al., 

2000) 

Website memiliki reputasi yang 

baik 

(Kim et al., 2008; Javernpaa et al., 

2000; Pavlou, 2003) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online menggunakan 

Google Form dan mengambil sampel 100 responden pelanggan yang menggunakan 

Tokopedia untuk melakukan transaksi belanja online. Hasil penyebaran kuesioner tersebut 

kemudian diolah dengan menggunakan alat bantu statistika yaitu SPSS (Statiscal Package for 

the Social Sciences) 24. Hasil data karakteristik responden adalah sebagai berikut : 

 

 



Tabel 2 Karakteristik Responden 

No Karakteristik Kategori Jumlah  Persentase 

1. Jenis Kelamin Laki-laki 34 34 % 

  Perempuan 66 66 % 

2. Usia  17-25 tahun 80 80 % 

  26-35 tahun 16 16 % 

  36-45 tahun 1 1 % 

  >46 tahun 3 3 %  

3. Profesi Pelajar/Mahasiswa 26 26 % 

  PNS/TNI/Polri/BUMN 11 11 % 

  Pegawai Swasta 45 45 % 

  Wiraswasta 7 7 % 

  Ibu Rumah Tangga 6 6 % 

  Ex Mahasiswa 1 1 % 

  Freelancer 2 2 % 

  Guru 1  1 % 

  Pegawai Badan Hukum Publik 1 1 % 

4. Penghasilan Kurang dari Rp. 3.000.000 43 43 % 

  Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000 33 33 % 

  Rp. 5.000.000 – Rp. 8.000.000 15  15 % 

  Lebih dari Rp. 8.000.000 9 9 % 

5. Lama Penggunaan Kurang dari 3 bulan 18 18 % 

  3 – 6 bulan 23 23 % 

  6-12 bulan 19 19 % 

  Lebih dari 1 tahun 40 40 % 

6. Terakhir Penggunaan Kurang dari 3 bulan 70 70 % 

  3 – 6 bulan 12 12 % 

  Lebih dari 6 bulan 18 18 % 

7. Intensitas Penggunaan Lebih dari 1 kali dalam seminggu  9 9 % 

  1 kali dalam seminggu 1 1 % 

  1 kali dalam 2 minggu 13 13 % 

  1 kali dalam sebulan 77 77 % 

8. Estimasi Pengeluaran Kurang dari Rp. 100.000 10 10 % 

  Rp. 100.000 – Rp. 250.000 51 51 % 

  Rp. 250.000 – Rp. 500.000 27 27 % 

  Rp. 500.000 – Rp. 750.000 5 5 % 

  Rp. 750.000 – Rp. 1.000.000 5 5 % 

  Lebih dari Rp. 1.000.000 2 2 % 
Sumber : Data Primer yang diolah, November 2019 

Hasil Uji Validitas dan Realibilitas  

Pengujian instrumen penelitian baik dari segi validitasnya maupun realibilitas terhadap 100 

responden di peroleh bahwa instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid dimana r 

hitung lebih besar dari r tabel (0,1654) dan koefisien keandalannya lebih besar 0,6 

(Ghozali,2016).  



Tabel 3 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

Variabel Pernyataan r hitung Status Cronbach 

Alpha 

Status 

Perceived 

Usefulness 

1 0,729 Valid 

0,882 Reliabel 

2 0,723 Valid 

3 0,769 Valid 

4 0,762 Valid 

5 0,606 Valid 

Perceived 

Ease of Use 

1 0,436 Valid 

0,759 Reliabel 

2 0,576 Valid 

3 0,604 Valid 

4 0,564 Valid 

5 0,454 Valid 

Trust 

1 0,790 Valid 

0,883 Reliabel 
2 0,792 Valid 

3 0,743 Valid 

4 0,665 Valid 

Risk 
1 0,947 Valid 

0,973 Reliabel 
2 0,947 Valid 

Reputation 

1 0,820 Valid 

0,930 Reliabel 2 0,887 Valid 

3 0,869 Valid 

Familiarity 

1 0,866 Valid 

0,946 Reliabel 2 0,910 Valid 

3 0,885 Valid 

Benefit 

1 0,807 Valid 

0,927 Reliabel 

2 0,771 Valid 

3 0,831 Valid 

4 0,851 Valid 

5 0,791 Valid 

 

Purchase 

Intention 

1 0,627 Valid 

0,870 Reliabel 

2 0,807 Valid 

3 0,757 Valid 

4 0,645 Valid 

5 0,682 Valid 
Sumber : Data Primer yang diolah, November 2019 

Tabel 3 menunjukan bahwa semua item pertanyaan untuk variabel diatas terhadap 100 

responden adalah valid dan reliable, dimana nilai korelasinya lebih besar dari r tabel (0,1654) 

dan koefisien (alpha cronbach) lebih besar dari 0,6. Dengan demikian berarti bahwa seluruh 

item dalam instrument penelitian ini dapat di pergunakan dalam analisis selanjutnya. 

 

 



Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas 

  

Sumber : Data Primer yang diolah, November 2019 

Berdasarkan grafik pada gambar 1 diatas, terlihat bahwa nilai-nilai sebaran 

berada di sekitar garis lurus (tidak terpencar jauh dari garis lurus). Jika nilai-nilai 

sebaran berada di sekitar garis lurus, maka residual berasal dari distribusi 

normal. Sehingga dapat dikatakan bahwa persyaratan normalitas terpenuhi. 

2. Uji Multikolineritas 

Tabel 4 Hasil Uji Multikolineritas 

Model Collinearity Tolerance VIF 

Perceived Usefulness 0,452 2,210 

Perceived Ease of Use 0,552 1,811 

Benefit 0,427 2,341 

Trust 0,574 1,741 

Risk 0,529 1,890 

Familiarity 0,401 2,495 
Sumber : Data Primer yang diolah, November 2019 

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa besarnya nila VIF (Varians 

Inflation Factor) dari masing-masing variabel independen memiliki nilai VIF 

tidak lebih dari 10 dan Tolerance tidak kurang dari 0,1 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak menunjukkan adanya 

multikolinieritas. 

 

 

 

 



3. Uji Heteroskedastisitas 

Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, November 2019 

 

Berdasarkan gambar 2 diatas, dapat dilihat bahwa data berpencar di sekitar angka nol 

(0 pada sumbu y) dan titik tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Sumber : Data Primer yang diolah, November 2019 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel diatas diperoleh persamaan 

regresi yakni Ŷ = -0,777 + 0,193X1 + 0,219X2+ 0,193X3+ 0,381X4 - 0,234X5 + 0,289X6 

 



Koefisiensi Determinasi (R²) 

Tabel 6 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi 

 

Sumber : Data Primer yang diolah, November 2019 

Berdasarkan tabel 6 diatas, diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,711 atau 71,10% 

keputusan Purchase Intention (minat beli) pelanggan dipengaruhi oleh Perceived Usefulness 

(kegunaan yang dirasakan), Perceived Ease of Use (kemudahan penggunaan), Benefit 

(manfaat), Trust (kepercayaan), Risk (risiko) dan Familiarity (keakraban) sedangkan sisanya 

(28,90%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan kedalam penelitian. 

Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

minat beli konsumen pada e-commerce Tokopedia dan mengetahui apakah ada hubungan 

antara faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen pada e-commerce Tokopedia. 

Dari analisis yang sudah dijelaskan diatas, berikut adalah pembahasan dari penelitian ini : 

1. Pengaruh Perceived Usefulness (kegunaan yang dirasakan) terhadap Purchase 

Intention (minat beli) pelanggan. 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan 

adanya pengaruh positif yang signifikan Perceived Usefulness (kegunaan yang 

dirasakan) terhadap Purchase Intention (minat beli) pelanggan. Hal ini diperoleh dari 

hasil uji regresi dengan nilai t hitung sebesar 2,267 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,026 lebih kecil dari 0,05 (0,026<0,05), dan koefisiensi regresi mempunyai nilai 

positif sebesar 0,193; maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan 

“Perceived Usefulness (kegunaan yang dirasakan) berpengaruh siginifikansi terhadap 

Purchase Intention (minat beli) pelanggan” sesuai dengan hasil uji statistik yang 

dilakukan.  

2. Pengaruh Perceived Ease of Use (kemudahan penggunaan) terhadap Purchase 

Intention (minat beli) pelanggan. 



Berdasarkan hasil analisis uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan 

adanya pengaruh positif yang signifikan Perceived Ease of Use (kemudahan 

penggunaan) terhadap Purchase Intention (minat beli) pelanggan. Hal ini diperoleh 

dari hasil uji regresi dengan nilai t hitung sebesar 2,068 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05 (0,041<0,05), dan koefisiensi regresi mempunyai 

nilai positif sebesar 0,219; maka hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan 

“Perceived Ease of Use (kemudahan penggunaan) berpengaruh siginifikansi terhadap 

Purchase Intention (minat beli) pelanggan” sesuai dengan hasil uji statistik yang 

dilakukan.  

3. Pengaruh Benefit (manfaat) terhadap Purchase Intention (minat beli) pelanggan. 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan 

adanya pengaruh positif yang signifikan Benefit (manfaat)  terhadap Purchase 

Intention (minat beli) pelanggan. Hal ini diperoleh dari hasil uji regresi dengan nilai t 

hitung sebesar 2,175 dengan nilai signifikansi sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05 

(0,032<0,05), dan koefisiensi regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,193; maka 

hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan “Benefit (manfaat)  berpengaruh 

siginifikansi terhadap Purchase Intention (minat beli) pelanggan” sesuai dengan hasil 

uji statistik yang dilakukan. 

4. Pengaruh Trust (kepercayaan) terhadap Purchase Intention (minat beli) pelanggan. 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan 

adanya pengaruh positif yang signifikan Trust (kepercayaan) terhadap Purchase 

Intention (minat beli) pelanggan. Hal ini diperoleh dari hasil uji regresi dengan nilai t 

hitung sebesar 3,380 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 

(0,001<0,05), dan koefisiensi regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,381; maka 

hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan “Trust (kepercayaan) berpengaruh 

siginifikansi terhadap Purchase Intention (minat beli) pelanggan” sesuai dengan hasil 

uji statistik yang dilakukan. 

5. Pengaruh  Risk (risiko) terhadap Purchase Intention (minat beli) pelanggan. 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan 

adanya pengaruh negatif yang signifikan Risk (risiko) terhadap Purchase Intention 

(minat beli) pelanggan. Hal ini diperoleh dari hasil uji regresi dengan nilai t hitung 

sebesar 2,045 dengan nilai signifikansi sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05 

(0,044<0,05), dan koefisiensi regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,239; maka 

hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan “Risk (risiko) berpengaruh 



siginifikansi terhadap Purchase Intention (minat beli) pelanggan” sesuai dengan hasil 

uji statistik yang dilakukan. 

6. Pengaruh  Familiarity (keakraban) terhadap Purchase Intention (minat beli) 

pelanggan. 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik yang telah dilakukan menunjukkan 

adanya pengaruh positif yang signifikan Familiarity (keakraban) terhadap Purchase 

Intention (minat beli) pelanggan. Hal ini diperoleh dari hasil uji regresi dengan nilai t 

hitung sebesar 2,039 dengan nilai signifikansi sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05 

(0,045<0,05), dan koefisiensi regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,289; maka 

hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan “Familiarity (keakraban) berpengaruh 

siginifikansi terhadap Purchase Intention (minat beli) pelanggan” sesuai dengan hasil 

uji statistik yang dilakukan. 

7. Pengaruh hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi Purchase Intention (minat 

beli) pelanggan. 

a. Pengaruh  Perceived Ease of Use (kemudahan penggunaan) terhadap Perceived 

Usefulness (kegunaan yang dirasakan). 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik yang dilakukan menunjukkan adanya adanya 

pengaruh positif yang signifikan Perceived Ease of Use (kemudahan penggunaan) 

terhadap Perceived Usefulness (kegunaan yang dirasakan). Hal ini diperoleh dari 

hasil uji regresi dengan nilai t hitung sebesar 7,802 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), dan koefisiensi regresi 

mempunyai nilai positif sebesar 0,826. 

b. Pengaruh  Trust (kepercayaan) terhadap Perceived Usefulness (kegunaan yang 

dirasakan). 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik yang dilakukan menunjukkan adanya adanya 

pengaruh positif yang signifikan Trust (kepercayaan) terhadap Perceived 

Usefulness (kegunaan yang dirasakan). Hal ini diperoleh dari hasil uji regresi 

dengan nilai t hitung sebesar 2,738 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007 lebih 

kecil dari 0,05 (0,007<0,05), dan koefisiensi regresi mempunyai nilai positif 

sebesar 0,315. 

c. Pengaruh  Trust (kepercayaan) terhadap Risk (risiko). 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik yang dilakukan menunjukkan adanya adanya 

pengaruh negatif yang signifikan Trust (kepercayaan) terhadap Risk (risiko). Hal 

ini diperoleh dari hasil uji regresi dengan nilai t hitung sebesar -2,041 dengan nilai 



signifikansi sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,05 (0,044<0,05), dan koefisiensi 

regresi mempunyai nilai positif sebesar -0,198. 

d. Pengaruh  Familiarity (keakraban) terhadap Trust (kepercayaan). 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik yang dilakukan menunjukkan adanya adanya 

pengaruh positif yang signifikan Familiarity (keakraban) terhadap Trust 

(kepercayaan). Hal ini diperoleh dari hasil uji regresi dengan nilai t hitung sebesar 

4,007 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), 

dan koefisiensi regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,423. 

e. Pengaruh  Familiarity (keakraban) terhadap Risk (risiko). 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik yang dilakukan menunjukkan adanya adanya 

pengaruh negatif yang signifikan Familiarity (keakraban) terhadap Risk (risiko). 

Hal ini diperoleh dari hasil uji regresi dengan nilai t hitung sebesar -5,394 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), dan koefisiensi 

regresi mempunyai nilai positif sebesar -0,588. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat beli pelanggan situs e-commerce studi kasus pada Tokopedia, dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perceived usefulness (kegunaan yang dirasakan), perceived ease of use (kemudahan 

penggunaan), benefit (manfaat), trust (kepercayaan) dan  familiarity (keakraban) 

berpengaruh positif yang signifikansi terhadap purchase intention (minat beli) 

pelanggan Tokopedia, sedangkan Risk (risiko) berpengaruh negatif yang signifikansi 

terhadap purchase intention (minat beli) pelanggan Tokopedia. 

2. Pengaruh hubungan antar faktor-faktor yang mempengaruhi Purchase Intention (minat 

beli) pelanggan. 

a. Perceived Ease of Use (kemudahan penggunaan) dan Trust (kepercayaan) 

berpengaruh positif yang signifikansi terhadap Perceived Usefulness (kegunaan 

yang dirasakan). 

b. Trust (kepercayaan) berpengaruh negatif yang signifikansi terhadap Risk (risiko). 

c. Familiarity (keakraban) dan Reputation (reputasi) berpengaruh positif yang 

signifikansi terhadap Trust (kepercayaan). 



d. Familiarity (keakraban) berpengaruh negatif yang signifikansi terhadap Risk 

(risiko). 

e. Reputation (reputasi) tidak berpengaruh signifikansi terhadap Risk (risiko). 

 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas ada beberapa saran yang dapat dikemukakan 

penulis bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini dan juga peneliti selanjutnya. Adapaun 

saran dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagi Akademis 

a. Peneiliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa atau 

peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian 

lanjutan atas topik yang sama.   

b. Peneliti menyarakan untuk mahasiswa atau peneliti selanjutnya melakukan kajian 

lebih lanjut tentang variabel-variabel yang juga mempengaruhi minat beli 

pelanggan yang belum dikaji dalam penelitian ini. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi Tokopedia diharapkan untuk tetap mempertahankan kepercayaan pelanggan dan 

meningkatkan kualitas situs belanja online Tokopedia yang dapat mempermudah 

pelanggan untuk melakukan belanja online sehingga minat beli pelanggan meningkat 

serta mengurangi risiko seperti penipuan yang dapat merugikan pelanggan. 

 

REFERENSI 

[APJII], A. P. (2018). Profil Pengguna Internet Indonesia. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia. 

Agus Nurrahmanto, P. 2. (2015). Pengaruh Kemudahan Penggunaan Berbelanja, 

Pengalaman Berbelanja dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Beli Konsumen 

di Situs Jual Beli Online Bukalapak.com. Semarang: Skripsi tidak diterbitkan. 

Ajzen, I. And Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. 

Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. 

Aljoza, M. S. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat 

Penerimaan Website Imigrasi Kota Surabaya Dengan Kerangka Technology 

Acceptance Model ( TAM ). Teknik Pomits, 1-6. 

Cheng, S. C. (2015). Continuance Intention of E-Portofolio System : A Confirmatory and 

Multigroup Invariance Analysis of Technology Acceptance Model. Retrieved from 

Accepted Manuscript. 



Dahyar, M. &. (2012). Factors Influencing Purchase Intention Towards Consumer to 

Consumer E- Commerce. Intangible Capital, 946-966. 

Daria, J. (2010). In-Home Shopping: Are There Consumer Segments . Journal of Retailing, 

163-186. 

Davis, F. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of 

Information Technology. MIS Quarterly, 319-339. 

Davis, F. B. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two 

Theoretical Models. Management Science, 982-1002. 

Djamasbi, S. S. (2010). Affect and Acceptance: Examining the Effects of Positive Mood on 

Technology Acceptance Model. Decision Support System, 48. 

Efendi, Sofian dan Tukiran. (2012). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. 

Ganesh, J. R. (2010). Online Shopper Motivations, and e-Store Attributes: An Examination of 

Online Patronage Behavior and Shopper Typologies. Journal of Retailing, 106-115. 

Gefen, D. K. (2003). Trust and TAM in Online Shopping : An Integrated Model. Management 

Information System, 51-90. 

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). 

Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Google and TEMASEK.(2018, Oktober 22)." e-Conomy SEA 2018 Southeast Asia's Internet 

Economy Hits an Inflection Point," Retrieved Oktober 20, 2019 from 

thinkwithgoogle.com:https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/6730/Report_

e_Conomy_SEA_2018_by_Google_Temasek_v.pdf 

Hamid, A. A. (2016). The Effects of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use on 

Continuance Intention to Use E-Government. Procedia Economics and Finance, 644-

649. 

Heijeden, H. v. (2003). Understanding online purchase intentions: contributions from 

technology and trust perpectives. European Journal of Information System, 41-48. 

Hofstede, G. (1997). Cultures and Organizations : Software of the Mind. New York: 

McGraw-Hill USA. 

Hongyao, N. (2013). Online Purchase Intention in B2C E-commerce: An Empiricical Study. 

Wuhan International Conference on E-Business. 

Javernpaa, S. T. (2000). Consumer Trust in an Internet Store. Information Technology and 

Management, 45-71. 

Jayani, D. H. (2019, Oktober 22). Databoks. " 10 E-Commerce dengan Pengunjung 

Terbesar Kuartal III-2019". Retrieved Oktober 25, 2019, from Dkatadata.co.id: 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/22/inilah-10-e-commerce-dengan-

pengunjung-terbesar 

Juju, D. &. (2010). Cara Mudah Buka Toko Online dengan Wordpress+WP E-Commerce. 

Yogyakarta: Andi Offet. 



Kim, D. F. (2008). A Trust-Based Consumer Decision-Caking Model in Electronic 

Commerce : The Role of Trust, Perceived Risk, and Their Antecedents. Decision 

Support System, 544-564. 

Kotler dan Amstrong. (2008). Prinsip-prinsip Pemasaran. Jilid 1 dan 2.Edisi 12. Jakarta: 

Erlangga. 

Kotler dan Keller. (2009). Manajemen Pemasaran. Jilid I. Edisi ke 13. Jakarta : Erlangga. 

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. (2009). Manajemen Pemasaran, Edisi ke 13. 

Terjemahan oleh Benyamin Molan. Jakarta: PT. Indeks. 

Laudon, K. C. (2016). E-Commerce 2016. Edinburgh Gate : Pearson Education Limited. 

Luhmann, N. (1982). Trust and Power. Chichester, UK: John Wiley & Sons. 

Margherio, L. (1998). The Emerging Digital Economy. Washington D.C: US Department of 

Commerce. 

McLeod, R. J. (2008). Sistem Informasi Manajemen Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat. 

Pascual-Miguel, F. A.-P.-P. (2015). Influences of Gender and Product Type on Online 

Purchasing . Journal of Business Research, 1550-1556. 

Pavlou, P. A. (2003). Consumer Acceptance of Electronic Commerce : Integrating Trust and 

Risk with the Technology Acceptance Model. International Journal of Electronic 

Commerce, 101-134. 

Rayport J.f dan Jaworski, B. (2001). E-Commerce. New York: McGraw-Hill/Irwin. 

Sadiyoko, A. C. (2009). Increasing the Acceptance and On-Line Transaction of an E- 

Commerce Site Using Technology Acceptance Model. Proceedings of National 

Seminar on Applied Technology, Science, and Arts . 

Sanchez-Prieto, O.-M. &.-P. (2015). M-Learning and Pre-Service Teachers : An Assesment of 

the Behavioral Intention Using an Expanded TAM Model. Computers in Human 

Behavior, 1-11. 

Sciffman dan Kanuk. (2007). Perilaku Konsumen. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Indeks 

Gramedia. 

Sugiyono. (2013). Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

Tokopedia.com."Tentang Tokopedia". Retrieved September 20, 2019, from Tokopedia.com: 

https://www.tokopedia.com/about/ 

Turban, E. K. (2015). Electronic Commerce : A Managerial and Social Networks Prespective. 

London: Springer. 

Wang, S. C. (2016). Early Mover Advantages in E-commerce Platforms with Low Entry 

Barries : The Role of Customer Relationship Management Capabilities. Information & 

Management, 197-206. 

Wong, J. (2010). Internet Marketing for Beginners. Jakarta: PT Elex Media. 

https://www.tokopedia.com/about/

