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INTISARI 

Di era milenial atau revolusi 4.0 saat ini, yang ditandai dengan  

perkembangan teknologi dalam semua aspek kehidupan, telah menjadi perhatian 

serius bagi kalangan akademisi maupun praktisi. Dengan berbagai 

alasan,diantaranya : Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami 

pertumbuhan e-commerce yang cukup pesat, jumlah penduduk Indonesia di Jawa 

merupakan daerah yang paling banyak terhubung dengan internet, jumlah 

masyarakat yang melakukan aktivitas dengan menggunakan perangkat seluler 

sangat tinggi, masyarakat Indonesia menginginkan kebutuhan secara praktis, 

ramainya penggunaan online shop dikalangan masyarakat, banyaknya 

pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian online dari pada pembelian 

offline.  

Salah satu aktivitas yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen yaitu 

adanya repurchase intention. Adanya fenomena pada penelitian ini dapat 

dijelaskan bahwa repurchase intention dapat mempengaruhi aktivitas seseorang 

untuk mencapai tujuannya dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini juga didukung 

dengan mempertimbangkan variabel perceived control dan variabel mobile search 

diantara variabel mobile dependence, predisposition to comply with mobile device 

input dan repurchase intention. Fenomena diatas menunjukkan bahwa variabel 

mobile search dan perceived control juga dapat meningkatkan pembelian ulang 

konsumen, dan dapat diimplementasikan oleh situs online shop. 

Responden dalam penelitian ini adalah pengguna online shop di Jawa 

Tengah. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 180 responden, metode 
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pengambilan sampel adalah “Purposive sampling”. Teknik analisis penelitian ini 

menggunakan program analisis SPSS. Berdasarkan pengujian hipotesis pada 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan adalah 

diterima. Artinya bahwa mobile dependence dan predisposition to comply with 

mobile device input benar-benar mempengaruhi mobile search dalam 

meningkatkan repurchase intention.  
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