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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 

Keep going through it. God knows that you can. 

-Happy Rhemananda- 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

Ayah dan Ibu, pusat duniaku. Keluarga, orang-orang tersayang serta teman-teman 

yang selalu memberikan support. 
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INTISARI 

Penjualan e-commerce ritel di seluruh dunia meningkat sebanyak 23,3% pada 

tahun 2017-2018 dengan platform e-commerce dan marketplace terbesar dikuasi 

oleh Amazon, Alibaba, Shopee, eBay, Walmart.com dan Taobao.com. 

Berdasarkan fakta tersebut maka sangat penting bagi sebuah bisnis untuk mulai 

merambah ke dunia e-commerce. Saat ini, melebarkan sayap ke dunia e-commerce 

tidak lagi menjadi sebuah pilihan untuk menjalankan bisnis, hal tersebut lebih 

merupakan kebutuhan dalam ekonomi digital terutama bagi perusahaan yang 

berniat untuk memperluas regional bisnis.   

Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memotivasi pelanggan untuk 

melakukan pembelian ulang terutama pada m-shopping saat ini menjadi sangat 

penting. Studi ini mengkaji mengenai konsumen yang mengunjungi serta 

melakukan pembelian ulang pada toko online yang sama sambil berfokus pada 

faktor-faktor yang mempengaruhi niat perilaku mereka. Dalam penelitian ini 

peneliti akan mengkaji bagaimana membangun model peningkatan online 

repurchase intention pada pelanggan m-shopping di Jawa Tengah. Studi ini juga 

akan membahas mengenai pentingnya Perceived Ease to Use, Perceived 

Usefulness, Perceived Enjoyment dan Perceived Value, serta Satisfaction relatif 

terhadap kepuasan — sebuah konstruk yang terbukti menjadi penentu utama niat 

pembelian kembali e-commerce.  

Telah banyak penelitian mengenai peran masing-masing faktor terhadap 

online repurchase intention. Misalnya dalam penelitian Chia et al. (2018) yang 

mengkaji mengenai peran mediasi perceived value dalam hubungan antara faktor 
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determinan repurchase intention. Beberapa penelitian lain juga telah menganalisis 

efek kepuasan terhadap repurchase intention seperti Chiu et al., (2012) dan Fang 

et al., (2014). Sedangkan dalam beberapa studi lain telah diteliti mengenai peran 

perceived usefulness dan perceived ease of use secara langsung terhadap 

repurchase intention misalnya Benlian et al., (2012), Kim (2012), Sullivan et al., 

(2017), Min (2007), dan Van der Hejden et al., (2003). Namun demikian, studi ini 

akan mengkaji bagaimana pengaruh langsung consumers satisfaction terhadap 

repurchase intention. Dimana dalam penelitian ini satisfaction dipengaruhi 

langsung oleh perceived ease of use, perceived usefulness, perceived enjoyment 

dan perceived value.  

Penelitian ini dilakukan kepada para pelanggan m-shopping di Jawa 

Tengah mengingat fakta bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan 

jumlah pengguna internet tebanyak di Indonesia. Metode pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

menggunakan karakteristik tertentu dalam menentukan sampel. Karakteristik 

dalam penelitian ini yaitu responden yang berusia 16-36 tahun, memiliki minimal 

satu smartphone atau elektronik penunjang akses internet lainnya serta 

berpengalaman minimal satu kali melakukan transaksi pembelian online berulang 

pada toko online yang sama. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 

adalah 200 responden. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah uji regresi 

dengan menggunakan SPSS versi 25. 

Berdasarkan pengujian hipotesis pada studi ini dapat di simpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel perceived ease of use, 
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perceived usefulness, perceived enjoyment dan perceived value dalam 

meningkatkan online customers satisfaction. Selanjutnya, online customers 

satisfaction terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel online 

repurchase intention. Dengan demikian, model peningkatan online repurchase 

intention pada pelanggan m-shopping yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

tepat. 

Studi ini bertujuan untuk memperbanyak literatur sehingga dapat membantu 

dalam meneliti serta mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat 

pembelian ulang konsumen untuk produk dan layanan online.  

 

 

 

  


