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INTISARI 

Kini telah banyak terdapat layanan belanja berbasis internet atau dapat 

disebut dengan e-commerce. Terdapat tiga e-commerce peringkat teratas yang 

sangat bersaing di Indonesia pada tahun 2019, salah atunya adalah Shopee. Menurut 

data yang dikeluarkan iPrice pada kuartal I tahun 2019, Shopee merupakan 

perusahaan e-commerce peringkat pertama yang populer dikalangan pengguna 

Android dan iOS. Namun, layanan belanja online ini menempati peringkat tiga 

untuk banyaknya pengguna aktif bulanan mereka. 

Prediksi penerimaan individu terhadap suatu teknologi seperti e-commerce, 

dapat dijelaskan melalui teori yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 

yaitu Technology Acceptance Model (TAM). Penerimaan individu terhadap suatu 

teknologi didukung oleh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan 

penggunaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kumar & Mukherjee, 2013) 

persepsi kebermanfaatan lebih memiliki pengaruh positif terhadap sikap kognitif 

terhadap niat pembelian seseorang jika dibandingkan dengan persepsi kemudahan 

penggunaan. Juga banyak penelitian terdahulu yang lebih mengkaji pengaruh 

persepsi kebermanfaatan terhadap niat seseorang. Maka dari itu penelitian ini akan 

berfoks pada anteseden persepsi kebermanfaatan (perceived usefulness). 

Kajian persepsi kebermanfaatan memiliki keterkaitan dengan niat pembelian 

kembali. Beberapa hasil penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa persepsi 

kebermanfaatan pengguna teknologi atau sistem yang baik dapat meningkatkan niat 

pembelian kembali pengguna tersebut (Kahar et al., 2019; Li, 2016; Pratiwi, 2019). 



 
 

x 
 

Namun berbeda pada penelitian (Sullivan & Kim, 2018) yang menunjukkan bahwa 

persepsi kebermanfaatan suatu teknologi atau sistem tidak berpengaruh signifikan 

terhadap niat pembelian kembali. Pada penelitian yang telah dilakukan (Oroh & 

Rumokoy, 2015) juga menemukan bahwa persepsi kebermanfaatan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian kembali. Dalam ruang lingkup 

teknologi atau sistem, terdapat konsep yang mana dapat memberikan wawasan 

lebih mendalam mengenai penggunanya, yaitu konsep flow. Dalam konteks mobile 

shopping, masih jarang memasukkan flow kedalam penelitian (Chen et al., 2017). 

Berdasarkan fonomena dan research gap diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana meningkatkan repurchase intention 

layanan belanja online Shopee berbasis pada perceived usefulness?”. Maka tujuan 

penelitian ini adalah  membangun model teoritikal untuk mengatasi kesenjangan 

hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh perceived usefulness terhadap 

repurchase intention. 

Kajian pustaka menghasilkan 3 hipotesis. Pertama, terdapat pengaruh 

perceived usefulness terhadap flow, yang mana dalahm hal ini flow dibagi menjadi 

tiga dimensi yaitu concentration, control, dan enjoyment. Kedua, terdapat pengaruh 

dari ketiga dimensi flow diantaranya yaitu concentration, control, dan enjoyment 

terhadap repurchase intention. Ketiga, terdapat pengaruh perceived usefulness 

terhadap repurchase intention. 

Responden dalam penelitian ini adalah pengguna layanan belanja Shopee di 

Kota Semarang. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 153 responden, metode 
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pengambilan sampel adalah  purposive sampling. Teknik analisis penelitian 

menggunakan Analisis Regresi dengan program SPSS versi 26. 

Berdasarkan pengujian hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

seluruh hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perceived 

usefulness benar-benar mempengaruhi ketiga dimensi flow dalam meingkatkan 

repurchase intention pada layanan belanja online Shopee di Kota Semarang. 

Kemudian hasil uji Sobel menunjukkan bahwa flow dengan ketiga dimensi yang 

digunakan dalam penelitian ini benar-benar memediasi perceived usefulness 

terhadap repurchase intention pada layanan belanja online Shopee di Kota 

Semarang. Dengan demikian ketiga dimensi flow dapat menjadi solusi untuk 

mengatasi kesenjangan penelitian dalam hubungannya dengan perceived usefulness 

dan repurchase intention.
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