
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Karakteristik Responden 

Dalam menggambarkan karakteristik dari penelitian ini, maka dibawah ini 

disajikan hasil dari rekapitulasi data kuesioner yang didapatkan oleh peneliti. 

Berikut di uraikan data pengolompokan responden penelitian berdasarkan jenis 

kelamin, usia, dan pekerjaan dan pendapatan perbulan responden yang telah 

berpartisipasi dalam penelitian ini. 

 

5.1.1 Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 5.1: Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentse 

Perempuan 139 70 

Laki-Laki 61 30 

Total 200 100 

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan jenis kelamin, dimana penyebaran angka tersebut di dominasi 

oleh perempuan sebanyak 139 orang, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.1. 

Fakta ini menggambarkan bahwa konsumen perempuan lebih memiliki 

kecendrungan untuk melakukan belanja online dengan segala kemudahan yang 

ditawarkan e-commerce seperti Shopee, dibandingkan dengan konsumen pria. 

5.1.2 Berdasarkan Usia 

Tabel 5.2: Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Rentang Usia Frekuensi Persentse 

18 - 22 Tahun 117 59 

23 - 27 Tahun 39 20 

28 - 32 Tahun 8 4 

33 - 37 Tahun 13 7 

> 38 Tahun 23 12 

Total 200 100 

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan usia, dalam penelitian ini usia responden dikelompokkan menjadi 

5 bagian. Berdasarkan pengelompokkan tersebut diketahui bahwa pada tabel 5.2 



diatas di dominasi oleh responden yang berusia 18-22 tahun sebanyak 117 orang, 

akan tetapi pada usia 28-32 tahun hanya sebanyak 8 orang. Namun, jumlah 

responden di usia di atas 38 tahun justru berjumlah sebanyak 23 orang yang 

mengindikasikan bahwa pengguna Shopee tidak hanya konsumen yang relatif 

muda, tetapi juga konsumen di usia matang. Hal ini mungkin saja dikarenakan 

kemudahan serta kepraktisan dalam melakukan pembelanjaan secara online melalui 

e-commerce Shopee. 

5.1.3 Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 5.3: Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi Persentse 

Pegawai Swasta 4 2.00 

Pelajar/Mahasiswa 124 62.00 

PNS/BUMN 28 14.00 

Wirausaha 17 8.50 

Lain-lain 27 13.50 

Total 200 100 

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan pekerjaan, dalam penelitian ini pekerjaan responden 

dikelompokkan menjadi 5 bagian. Berdasarkan pengelompokkan tersebut diketahui 

bahwa pada tabel 5.3 diatas di dominasi oleh pelajar/mahasiswa sebanyak 124 

orang. Sedangkan pada kelompok Pegawai Swasta hanya sebanyak 4 orang. Hal ini 

dikarenakan penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Jambi, sehingga sebagian 

besar responden adalah masih sebagai pelajar/mahasiswa. 

5.1.4 Berdasarkan Pendapatan 

Tabel 5.4: Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 

Pendapatan Perbulan Frekuensi Persentse 

Rp. 600.000 - 1.500.000 124 62.00 

Rp. 1.600.000 - 2.500.000 23 11.50 

Rp. 2.600.000 - 3.500.000 32 16.00 

Rp. 3.600.000 - 4.500.000 9 4.50 

>  4.500.000 12 6.00 

Total 200 100 



Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan pendapatan, dalam penelitian ini pendapatan responden 

dikelompokkan menjadi 5 bagian. Berdasarkan pengelompokkan tersebut diketahui 

bahwa pada tabel 5.4 diatas di dominasi oleh pelajar/mahasiswa yang 

berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 600.000 – 1.500.000 sebanyak 124 orang. Hal 

ini dikarenakan penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Jambi, sehingga sebagian 

besar responden adalah masih sebagai pelajar/mahasiswa. 

5.1.5 Berdasarkan Minat Responden 

Tabel 5. 5: Karakteristik Responden Berdasarkan Minat Responden 

Minat Berbelanja di Shopee Frekuensi Persentse 

Simpel, Murah dan Terjangkau 70 35.0% 

Promo, Gratis Ongkir dan Cashback 79 39.5% 

Iklan 51 25.5% 

Total 200 100% 

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan alasan minat konsumen dalam penelitian dikelompokkan menjadi 

3 bagian. Berdasarkan pengelompokkan tersebut diketahui bahwa pada tabel 5.5 

diatas rata-rata responden minat berbelanja di shopee dikarenakan menariknya 

promo, gratis ongkir dan cashback. 

5.1.6 Hubungan Karakteristik Responden 

Dapat disimpulkan responden dalam penelitian merupakan mayoritas 

perempuan dimana rata-rata responden berusia 18-22 tahun yang mana merupakan 

pelajar/mahasiswa dengan pendapatan per-bulan Rp. 600.000 – 1.500.000. Akan 

tetapi pelajar/mahasiswa tersebut menggunakan uang saku nya untuk belanja di 

shopee hanya tertarik pada promo, gratis ongkir dan cashback, karena mereka 

belum punya pengasilan tetap. 

 

5.2 Analisis Data 

5.2.1 Analisis Deskriptif 

Deskripsi tanggapan partisipan dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana 

tanggapan partisipan terhadap setiap item dari tiga variabel yang diajukan yaitu 



variabel Initial Trust, Consumers Innovativeness, dan Minat Pembelian Ulang. 

Agar terlihat bagaimana kondisi dan tingkat kesesuaian masing-masing variabel-

variabel tersebut, maka peneliti membuat pengkategorian dalam garis interval 

sebagai berikut, jumlah keseluruhan responden adalah 200 orang yang diukur 

dengan skala ordinal dengan model Likert, skala pengukuran terbesar adalah 5 

sedangkan nilai skala pengukuran terkecil adalah 1. 

1. Initial Trust 

Initial Trust adalah kepercayaan awal konsumen terhadap produsen dalam 

menentukan minat berbelanja konsumen di situs Shopee. Dalam penelitian ini, 

pernyataan variabel initial trust diberikan kepada partisipan yang diukur melalui 12 

pernyataan. Dari 200 paritisipan yang mengisi kuesioner diperoleh jawaban 

mengenai gambaran initial trust konsumen tentang Shopee sebagai berikut: 

Tabel 5.6: Tanggapan responden terkait initial trust 

No Pernyataan 
Skor 

Skor Kategori 
1 2 3 4 5 

1. 

Situs Shopee mudah 

dioperasikan mulai 

dari membeli barang 

sampai transaksi 

dilakukan. 

0 2 21 97 80 855 
Sangat 

Pecaya 

2. 

Shopee memberikan 

informasi yang akurat, 

detail mudah dipahami 

dan dapat dipercaya. 

0 2 30 92 76 842 
Sangat 

Percaya 

3. 

Tampilan website 

Shopee rapi, jelas dan 

meyakinkan. 

0 5 19 106 70 841 
Sangat 

Percaya 

4. 

Testimoni pada 

website Shopee dapat 

dipertanggungjawabka

n dan dipercaya. 

0 2 32 101 65 829 Percaya 

5. 

Data pribadi pengguna 

Shopee terjaga 

keamanan nya. 

0 3 23 89 85 856 
Sangat 

Percaya 

6. 
Keamanan transaksi di 

Shopee terjamin. 
0 3 22 85 90 862 

Sangat 

Percaya 

7. 
Tersedianya fasilitas 

komunikasi dalam 
0 2 23 104 71 844 

Sangat 

Percaya 



No Pernyataan 
Skor 

Skor Kategori 
1 2 3 4 5 

website dan memiliki 

respon yang responsif. 

8. 

Shopee merupakan e-

commerce yang 

populer dan terbaik. 

0 2 30 94 74 840 
Sangat 

Percaya 

9. 

Pengalaman saya dari 

berbelanja online 

membuat saya 

memilih Shopee. 

0 0 47 95 58 811 Percaya 

10. 

Saya dapat dengan 

mudah memahami 

penggunaan situs 

Shopee. 

0 1 42 81 76 832 Percaya 

11. 

Saya cenderung 

mempercayai produk 

yang saya lihat di situs 

Shopee. 

0 1 18 87 94 874 
Sangat 

Percaya 

12. 

Lingkungan/keluarga 

saya banyak 

menggunakan 

Aplikasi Shopee 

dalam berbelanja 

secara online. 

0 4 23 84 89 858 
Sangat 

Percaya 

Rata-Rata 845.33 Sangat 

Percaya 

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan tabel 5.5 diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan 

memperoleh nilai rata–rata sebesar 845.33. Dalam hal ini, nilai tersebut 

menunjukkan bahwa initial trust konsumen pada situs Shopee termasuk dalam 

kategori sangat tinggi. Dari 12 pernyataan yang diberikan, terdapat beberapa 

pernyataan yang mendapat kategori sangat percaya yaitu sebanyak 9 item 

pernyataan, terdapat pada nomor 1,2,3,5,6,7,8,11 dan 12 sedangkan untuk kategori 

percaya hanya sebanyak 3 pernyataan saja, terdapat pada nomor 4,9 dan 10. Skor 

tertinggi yaitu 874 terdapat pada pernyataan nomor 11 dimana, pada pernyataan ini 

berkaitan dengan kecenderungan konsumen dalam mempercayai produk yang 

dilihat pada situs Shopee. Skor terendah yaitu 811 terdapat pada pernyataan nomor 



9 dimana, pada pernyataan ini berkaitan dengan pengalaman konsumen berbelanja 

secara online sehingga membuat mereka lebih memilih Shopee. 

Jadi dapat disimpulkan, bahwa rata-rata pernyataan dari responden penelitian 

ini mengatakan bahwa mereka lebih percaya berlandaskan pada kemampuan 

institusi dimensi (Institution Based Trust) dalam hal ini yaitu Shopee, dalam 

menyediakan fasilitas, layanan dan keamanan bagi konsumen atau penggunanya. 

Seperti standarisasi saat transaksi di Shopee yang berkaitan dengan jaminan 

struktural, seperti adanya peraturan dan pernjanjian antara e-commerce dengan 

pengguna (terms and conditions), serta terjaminnya keamanan informasi personal 

pengguna serta layanan website lainnya yang memberikan kenyamanan pengguna. 

2. Consumers Innovativeness 

Consumers innovativeness adalah inovasi/mengadopsi hal-hal baru dari diri 

seorang konsumen dalam berbelanja secara online guna untuk memenuhi 

kebutuhan nya. Dalam penelitian ini, pernyataan variabel consumers innovativenss 

diberikan kepada partisipan yang diukur melalui 16 pernyataan. Dari 200 

paritisipan yang mengisi kuesioner diperoleh jawaban mengenai gambaran 

consumers innovativeness tentang Shopee sebagai berikut: 

Tabel 5.7: Tanggapan responden terkait consumers innovativeness 

No Pernyataan 
Skor 

Skor Kategori 
1 2 3 4 5 

1. 

Saya tertarik untuk 

membeli produk yang 

penggunaannya sesuai 

dengan kebutuhan 

saya. 

1 0 12 49 138 923 
Sangat 

Tertarik 

2. 

Saya tertarik untuk 

membeli produk yang 

membantu saya 

bekerja lebih cepat. 

0 1 14 42 143 927 
Sangat 

Tertarik 

3. 

Saya tertarik jika 

produsen 

mengeluarkan ukuran 

produk yang lebih 

sesuai dengan 

kebutuhan saya.  

0 1 12 46 141 927 
Sangat 

Tertarik 



No Pernyataan 
Skor 

Skor Kategori 
1 2 3 4 5 

4. 

Saya tertarik membeli 

produk yang membuat 

kerja saya lebih mudah 

dan nyaman. 

0 0 8 51 141 933 
Sangat 

Tertarik 

5. 

Saya selalu 

bersemangat dan 

antusias untuk 

membeli produk-

produk baru. 

0 1 10 85 104 892 
Sangat 

Tertarik 

6. 

Ketika saya memiliki 

produk baru, saya 

lebih mementingkan 

kesenangan pribadi 

saya. 

0 0 11 97 92 881 
Sangat 

Tertarik 

7. 

Ketika saya 

menggunakan produk 

baru, saya hanya 

mempertimbangkan 

kepuasan saya sendiri. 

0 1 15 76 108 891 
Sangat 

Tertarik 

8. 

Memiliki produk 

dengan inovasi terbaru 

membuat saya 

bahagia. 

0 0 14 70 116 902 
Sangat 

Tertarik 

9. 

Saya tertarik pada 

inovasi produk yang 

membuat saya lebih 

unggul dari orang lain. 

0 1 17 76 106 887 
Sangat 

Tertarik 

10. 

Saya tertarik pada 

inovasi produk yang 

bisa mewakilkan 

kedudukan sosial saya 

yang lebih baik. 

2 1 9 86 102 885 
Sangat 

Tertarik 

11. 

Saya tertarik pada 

inovasi produk yang 

membuat saya berbeda 

dari orang lain. 

0 0 20 85 95 875 
Sangat 

Tertarik 

12. 

Saya tertarik pada 

inovasi produk yang 

dapat membuat orang 

lain terkesan pada 

saya. 

1 2 17 85 95 871 
Sangat 

Tertarik 

13. 
Saya tertarik pada 

inovasi produk yang 
2 1 23 70 104 873 

Sangat 

Tertarik 



No Pernyataan 
Skor 

Skor Kategori 
1 2 3 4 5 

menstimulasi 

kemampuan 

intelektual saya. 

14. 

Saya tertarik pada 

inovasi produk yang 

menstimulasi 

kemampuan berpikir 

logis saya. 

2 2 19 124 53 824 Tertarik 

15. 

Saya tertarik pada 

inovasi produk yang 

menstimulasi 

kemampuan 

menganalisa saya. 

1 1 11 81 106 890 
Sangat 

Tertarik 

16. 

Saya tertarik pada 

inovasi produk yang 

dapat memenuhi 

kebutuhan intelektual 

saya. 

0 3 17 70 110 887 
Sangat 

Tertarik 

Rata-Rata 891.75 Sangat 

Tertarik 

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan tabel 5.6 diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 891.75. Dalam hal ini, nilai tersebut 

menunjukkan bahwa consumers innovativeness/inovasi konsumen dalam 

berbelanja secara online  pada Shopee termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dari 

16 pernyataan yang diberikan, terdapat beberapa pernyataan yang mendapat 

kategori sangat tertarik yaitu sebanyak 15 item pernyataan, terdapat pada nomor 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 dan 15 sedangkan untuk kategori tertarik hanya 

sebanyak 1 pernyataan saja, terdapat pada nomor 14. Skor tertinggi terdapat pada 

pernyataan nomor 3 yang berkaitan dengan ketertarikan konsumen jika produsen 

mengeluarkan ukuran produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen 

dengan memperoleh total skor 927. Skor terendah terdapat pada pernyataan nomor 

14 yang berkaitan dengan ketertarikan konsumen pada inovasi produk yang 

menstimulasi kemampuan berpikir logisnya, dengan memperoleh total skor 824.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa inovasi konsumen yang cukup 

tinggi didasarkan pada fungsi suatu barang dibandingkan pada faktor sosial, 



hedonis dan kognitif. Artinya, konsumen lebih memprioritaskan kebutuhan 

fisiologis suatu barang atau benda serta fungsi barang/benda dalam mengatasi 

masalah agar fungsi kehidupan individual menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagai 

contohnya, ketika seorang konsumen memiliki ketertarikan terhadap suatu produk, 

dia cenderung mempertimbangkan fungsi dari produk tersebut apakah sesuai 

dengan kebutuhan atau tidak. 

3. Minat Pembelian Ulang 

Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertarik pada suatu 

objek atau senang pada sesuatu yang memiliki manfaat (niat membeli). Dalam 

penelitian ini variabel minat pembelian ulang diukur melalui 12 pernyataan. Dari 

200 paritisipan yang mengisi kuesioner diperoleh jawaban mengenai gambaran 

minat pembelian ulang konsumen di Shopee sebagai berikut: 

Tabel 5.8: Tanggapan responden terkait minat pembelian ulang 

No Pernyataan 
Skor 

Skor Kategori 
1 2 3 4 5 

1. 

Saya cenderung untuk 

membeli kembali 

produk yang saya 

sukai di Shopee. 

0 0 16 74 110 894 
Sangat 

Berminat 

2. 

Saya akan membeli 

kembali, jika saya 

merasa puas terhadap 

produk yang ada di 

Shopee. 

0 3 18 76 103 879 
Sangat 

Berminat 

3. 

Saya cenderung 

berminat untuk 

membeli kembali 

produk di Shopee jika 

saya butuh suatu 

produk/barang dimasa 

yang akan datang. 

1 3 22 89 85 854 
Sangat 

Berminat 

4. 

Saya cenderung 

membeli barang di 

Shopee jika barang 

tersebut keluaran 

produk terbaru. 

0 0 29 69 102 873 
Sangat 

Berminat 

5. 
Saya merasa suka 

berbelanja di Shopee 
2 2 15 90 91 866 

Sangat 

Berminat 



No Pernyataan 
Skor 

Skor Kategori 
1 2 3 4 5 

dibandingkan e-

commerce lain. 

6. 

Saya merasa situs 

Shopee mudah 

digunakan/dioperasika

n dalam berbelanja 

secara online 

2 3 16 101 78 850 
Sangat 

Berminat 

7. 

Saya akan 

mengunjungi situs 

Shopee kembali, jika 

kebutuhan saya belum 

terpenuhi. 

4 0 20 91 85 853 
Sangat 

Berminat 

8. 

Saya akan 

mengunjungi situs 

Shopee, jika barang 

yang ingin saya beli 

tidak terdapat di 

daerah saya. 

3 0 22 92 83 852 
Sangat 

Berminat 

9. 

Saya akan 

merekomendasikan 

kepada orang lain agar 

mereka berbelanja di 

Shopee. 

0 1 33 98 68 833 Berminat 

10. 

Saya akan 

menyampaikan 

informasi terkait 

produk yang saya beli, 

jika ada yang bertanya 

dimana saya membeli 

produk tersebut. 

2 1 22 101 74 844 
Sangat 

Berminat 

11. 

Saya akan 

menyampaikan 

keunggulan berbelanja 

di Shopee melalui 

word-of-mouth. 

5 3 16 97 79 842 
Sangat 

Berminat 

12. 

Saya akan 

merekomendasikan 

kepada teman untuk 

berbelanja di Shopee 

karena adanya respon 

positif dari testimoni 

produk tersebut. 

2 1 9 96 92 875 
Sangat 

Berminat 



No Pernyataan 
Skor 

Skor Kategori 
1 2 3 4 5 

Rata-Rata 859.58 
Sangat 

Berminat 

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan 5.7 diatas dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 859.58. Dalam hal ini, nilai tersebut menunjukkan bahwa 

minat pembelian ulang pada Shopee termasuk dalam kategori sangat tinggi.  Dari 

12 pernyataan yang diberikan, terdapat beberapa pernyataan yang mendapat 

kategori sangat berminat yaitu sebanyak 11 item pernyataan, terdapat pada nomor 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 sedangkan untuk kategori berminat hanya sebanyak 1 

pernyataan saja, terdapat pada nomor 9. Skor tertinggi terdapat pada pernyataan 

nomor 1 yaitu berkaitan dengan kecenderungan konsumen untuk membeli kembali 

produk yang disukai di Shopee dengan memperoleh skor 894. Skor terendah 

terdapat pada pernyataan nomor 9 yaitu berkaitan dengan konsumen akan 

merekomendasikan kepada orang lain agar mereka turut berbelanja di Shopee 

dengan memperoleh total skor 833. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa initial trust yang cukup tinggi 

dari konsumen cenderung mendorong pembelian ulang pada e-commerce shopee 

yang mana konsumen lebih tertarik pada faktor dimensi inovasi konsumen 

berdasarkan pada fungsi suatu barang/produk. 

5.3 Pengujian Instrumen Penelitian 

5.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tingkat kevaliditasan 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan pada 40 item 

pernyataan kuesioner terhadap 200 orang partisipan. Untuk mengetahui validitas 

masing-masing butir instrumen penelitian, peneliti membandingkan rhitung 

terhadap rtabel (dimana n = 200 memiliki nilai rtabel sebesar 0.1381). Adapun hasil 



uji validitas kuesioner pada tiga variabel dan 40 item pernyataan yang diteliti 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 5.9: Hasil uji validitas instrumen penelitian 

Variabel 
Item 

Pernyataan 

Pearson 

Correlation 

Sig (2-

tailed) 
Keterangan 

Initial Trust 

(X1) 

X1.1 0.531 0.0000 Valid 

X1.2 0.515 0.0000 Valid 

X1.3 0.467 0.0000 Valid 

X1.4 0.422 0.0000 Valid 

X1.5 0.415 0.0000 Valid 

X1.6 0.514 0.0000 Valid 

X1.7 0.540 0.0000 Valid 

X1.8 0.594 0.0000 Valid 

X1.9 0.614 0.0000 Valid 

X1.10 0.596 0.0000 Valid 

X1.11 0.527 0.0000 Valid 

X1.12 0.275 0.0000 Valid 

Consumers 

Innovativeness 

(X2) 

X2.1 0.685 0.0000 Valid 

X2.2 0.723 0.0000 Valid 

X2.3 0.730 0.0000 Valid 

X2.4 0.727 0.0000 Valid 

X2.5 0.844 0.0000 Valid 

X2.6 0.764 0.0000 Valid 

X2.7 0.843 0.0000 Valid 

X2.8 0.770 0.0000 Valid 

X2.9 0.738 0.0000 Valid 

X2.10 0.507 0.0000 Valid 

X2.11 0.665 0.0000 Valid 

X2.12 0.580 0.0000 Valid 

X2.13 0.399 0.0000 Valid 

X2.14 0.362 0.0000 Valid 

X2.15 0.535 0.0000 Valid 

X2.16 0.523 0.0000 Valid 

Minat 

Pembelian 

Ulang (Y) 

Y.1 0.439 0.0000 Valid 

Y.2 0.536 0.0000 Valid 

Y.3 0.551 0.0000 Valid 

Y.4 0.549 0.0000 Valid 

Y.5 0.451 0.0000 Valid 

Y.6 0.453 0.0000 Valid 

Y.7 0.552 0.0000 Valid 

Y.8 0.585 0.0000 Valid 

Y.9 0.564 0.0000 Valid 

Y.10 0.467 0.0000 Valid 



Variabel 
Item 

Pernyataan 

Pearson 

Correlation 

Sig (2-

tailed) 
Keterangan 

Y.11 0.162 0.0000 Valid 

Y.12 0.281 0.0000 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan Tabel 5.8 hasil uji validitas pada variabel initial trust, consumers 

innovativeness dan minat pembelian ulang, angka rhitung untuk item 1 sampai 

dengan item 40 diketahui, lebih besar dari angka rtabel sebesar 0.1381. Sedangkan 

angka sig. (2-tailed) item 1 sampai dengan item 40 juga menunjukkan angka lebih 

kecil dari 0,05. Hal ini menujukkan bahwa ke-40 item yang diajukan adalah valid.  

5.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah tingkat kehandalan kuesioner. Kuesioner yang reliabel 

adalah kuesioner yang apabila diuji cobakan secara berulang-ulang kepada 

kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha yang dihitung dengan 

menggunakan SPSS dengan ketentuan batas minimal sebesar 0,60 yang artinya alat 

ukur dikatakan tepat, stabil dan dapat diandalkan. Adapun hasil uji reliabilitas pada 

masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.10: Hasil uji reliabilitas instrumen initial trust 

Reliability Statistics 

Initial Trust 
Consumers 

Innovativeness 
Minat Pembelian Ulang 

Cronbach’s 

Alpha 
N of Items 

Cronbach’s 

Alpha 
N of Items 

Cronbach’s 

Alpha 
N of Items 

.727 12 .903 16 .667 12 

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan Tabel 5.9 hasil pengujian realibilitas variabel initial trust, 

consumers innovativeness dan minat pembelian ulang. Diketahui angka 

Cronbach’s Alpha initial trust adalah sebesar 0.727. Angka tersebut lebih besar dari 

nilai minimal Cronbach’s Alpha yaitu sebesar 0.60. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa instrumen penelitian atau data jawaban responden atas 

kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel initial trust dapat dikatakan 

handal/dapat dipercaya (reliabel). 



Hasil pengujian realibilitas variabel consumers innovativeness, diketahui 

angka Cronbach’s Alpha consumers innovativeness adalah sebesar 0.903. Angka 

tersebut lebih besar dari nilai minimal Cronbach’s Alpha yaitu sebesar 0.60. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian atau data jawaban 

responden atas kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel consumers 

innovativeness dapat dikatakan handal/dapat dipercaya (reliabel). 

Hasil pengujian realibilitas variabel minat pembelian ulang, diketahui angka 

Cronbach’s Alpha minat pembelian ulang adalah sebesar 0.667. Angka tersebut 

lebih besar dari nilai minimal Cronbach’s Alpha yaitu sebesar 0.60. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian atau data jawaban responden 

atas kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel minat pembelian ulang 

dapat dikatakan handal/dapat dipercaya (reliabel). 

 

5.4 Pengujian Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data berdistribusi secara normal 

atau tidak. Peneliti menguji normalitas data secara statistik menggunakan bantuan 

komputer dan program SPSS dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov 

test. Data disebut sebagai data berdistribusi normal jika, nilai signifikasi nya ≥ 0,05. 

Tabel 5.11: Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 200 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 4.05733974 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .053 

Positive .027 

Negative -.053 

Test Statistic .053 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

                     Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan tabel 5.11 hasil Uji statistik Kolmogorov Smirnov dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi pada angka 0,200 dimana angka tersebut lebih besar dari 

angka 0,05 (0,200 ≥ 0,05) yang berarti data berdistribusi secara normal. 



5.5 Uji Analisis Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau 

lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antar variabel independen dan variabel dependen, 

apakah terdapat pengaruh positif atau negative dan memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai independen mengalami kenaikan ataupun penurunan. Hasil 

uji regresi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.12: Hasil uji regresi linier berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 41.556 4.475 

X1 .160 .068 

X2 .026 .043 

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021)  

Berdasarkan hasil regresi pada table 5.12 diatas, diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

𝑀𝑖𝑛𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑈𝑙𝑎𝑛𝑔 = 41.556 + 0,160 (𝑋1) + 0,026 (𝑋2) 

Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Angka konstanta sebesar 41.556 memberikan arti bahwa, jika tidak ada pengaruh 

initial trust dan consumers innovativeness terhadap minat pembelian ulang maka 

nilai minat pembelian ulang akan konstan diangka 41,556. 

2. Nilai koefisien regresi variabel initial trust bertanda positif terhadap minat 

pembelian ulang dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,160. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan penambahan satu kesatuan initial trust maka minat 

pembelian ulang akan meningkat sebesar 0,160. 

3. Nilai koefisien regresi variabel consumers innovativeness bertanda positif 

terhadap minat pembelian ulang dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,026. 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan satu kesatuan consumers 

innovativeness maka minat pembelian ulang akan meningkat sebesar 0,026. 

 

 

 

 

 



5.6 Hasil Uji Hipotesis 

5.6.1 (Uji Simultan) Uji F 

Uji F dilakukan dengan tujuan menguji apakah semua variabel independen 

(initial trust dan consumers innovativeness) yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara (simultan) bersama-sama terhadap variabel dependen 

(minat pembelian ulang) dengan hasil Uji sebagai berikut: 

Tabel 5.13: Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Initial Trust dan Consumers Innovativeness terhadap minat pembelian ulang.  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 102.936 2 51.468 3.095 .047b 

Residual 3275.939 197 16.629   

Total 3378.875 199    

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan tabel 5.12 di atas, menunjukkan hasil Uji F hitung sebesar 3.095 

dan F tabel sebesar 3.04 dengan signifikansi sebesar 0,047 yang memiliki nilai lebih 

kecil dari  = 0.05 (5%). Artinya bahwa variabel initial trust dan consumers 

innovativeness secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel minat pembelian ulang. 

5.6.2 (Uji Parsial) Uji t 

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual yaitu initial trust dan consumers innovativeness dalam 

menerangkan variasi variabel dependen yaitu minat beli ulang dengan hasil Uji 

sebagai berikut: 

Tabel 5.14: Hasil Uji t  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 41.556 4.475  9.287 .000 

X1 .160 .068 .167 2.375 .019 

X2 .026 .043 .043 .619 .537 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 



Berdasarkan tabel 5.13 di atas, hasil Uji t dapat disimpulkan: 

• Variabel Initial Trust (X1) memiliki nilai thitung sebesar 2.375 dengan 

signifikansi 0.019 dan nilai ttabel adalah 1.652, maka hal ini menunjukkan 

bahwa thitung ≥ ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya variabel Initial 

Trust (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Minat Pembelian Ulang (Y). 

• Variabel Consumers Innovativeness  memiliki nilai thitung sebesar 0.619 dengan 

signifikansi 0.537 dan nilai ttabel adalah 1.652, maka hal ini menunjukkan 

bahwa thitung ≤ ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya variabel 

Consumers Innovativeness (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Minat Pembelian Ulang (Y). 

 

5.6.3 (Uji Determinasi) Uji R2 

Uji ini dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan variabel independen, 

yaitu initial trust dan consumers innovativeness dalam menjelaskan variabel 

dependen yaitu minat beli ulang. Hasil uji koefisien R Square dalam penelitian ini 

disajikan dalam tabel dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.15: Hasil Uji Determinasi (R2) 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .175a .030 .021 4.07788 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber: Hasil Olah Data Kuesioner (2021) 

Berdasarkan analisis data pada tabel 5.14 menunjukkan bahwa nilai koefisien 

R Square adalah sebesar 0,030. Jika dihitung dengan rumus koefisien determinasi 

didapatkan nilai 30%. Hal ini berarti variabel initial trust dan consumers 

innovativeness masih lemah atau masih sedikit kontribusi nya terhadap variabel 

minat pembelian ulang yaitu hanya sebesar 30%, sedangkan sisanya (100% - 30% 

= 70%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian 

ini. 

 



5.6.4 Hasil Hipotesis 

1. Pengaruh Initial Trust terhadap Minat Pembelian Ulang 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.13 diperoleh angka nilai thitung 

variabel X1 (Initial Trust) sebesar 2,375 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.019. 

Dikarenakan angka taraf signifikansi lebih kecil dari  = 0.05 (5%) dan angka 

thitung X1 sebesar 2,375 lebih besar dari angka ttabel sebesar 1,65251, maka dapat 

disimpulkan bahwa initial trust berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian 

ulang. Berdasarkan dari penjelasan tersebut oleh karena itu H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya initial trust berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian 

ulang. 

2. Pengaruh Consumers Innovativeness terhadap Minat Pembelian Ulang 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.13 diperoleh angka nilai thitung 

variabel X2 (Consumers Innovativeness) sebesar 0,619 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0.537. Dikarenakan angka taraf signifikansi lebih besar dari  = 0,05 (5%) 

dan angka thitung X2 sebesar 0.619 lebih kecil dari angka  ttabel adalah 1.652, maka 

dapat disimpulkan bahwa consumers innovativeness tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat pembelian ulang. Berdasarkan dari penjelasan tersebut oleh karena 

itu, H0 diterima dan Ha ditolak, artinya consumers innovativeness tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat pembelian ulang. 

3. Pengaruh Initial Trust dan Consumers Innovativeness terhadap Minat 

Pembelian Ulang 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.12 diperoleh angka nilai signifikansi 

uji F sebesar 0.047. Dikarenakan angka taraf signifikansi lebih kecil dari  = 0.05 

(5%), maka dapat disimpulkan bahwa initial trust dan consumers innovativeness 

secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian ulang. 

Berdasarkan dari penjelasan tersebut oleh karena itu H0 ditolak dan Ha diterima, 

artinya initial trust dan consumers innovativeness berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap minat pembelian ulang. 

 



2. Variabel Paling Dominan 

Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 

variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (Beta) antara 

variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki koefisien regresi 

paling besar. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.13 diperoleh angka 

koefisien regresi (Beta) variabel initial trust sebesar 0,167 dan koefisien regresi 

(Beta) variabel consumers innovativeness sebesar 0,043. Artinya variabel minat 

pembelian ulang lebih dominan dipengaruh oleh variabel initial trust dibandingkan 

dengan variabel consumers innovativeness. Karena nilai koefisien regresi (Beta) 

bernilai positif, maka semakin tinggi initial trust konsumen, maka akan 

meningkatkan minat pembelian ulang konsumen pada situs Shopee. 

5.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

5.7.1 Pengaruh Initial Trust dan Consumers Innovativeness terhadap Minat 

Pembelian Ulang 

Berdasarkan hasil rangkaian pengujian yang dilakukan terhadap ketiga variabel 

initial trust, consumers innovativeness dan minat pembelian ulang diketahui 

terdapat hubungan antara initial trust, consumers innovativeness dan minat 

pembelian ulang berpengaruh secara bersamaan atau signifikan.  

Dapat disimpulkan dari hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa 

secara simultan, initial trust dan consumer innovativeness berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli ulang. Jika konsumen percaya pada situs Shopee maka 

konsumen akan meningkatkan minat beli ulang nya, begitu juga jika inovasi 

konsumen tinggi maka konsumen juga dapat meningkatkan minat beli ulang. 

Hal itu ditunjukkan dengan angka signifikansi dari F tabel yaitu sebesar 0,047 

lebih kecil dari 0,05. Artinya akan ada peningkatan minat pembelian ulang pada 

situs Shopee. Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang sama dengan penelitian 

yang dilakukan (Putra P & Kusumadewi, 2019). 

 

 



5.7.2 Pengaruh Initial Trust terhadap Minat Pembelian Ulang 

Initial Trust dapat memberikan stimulus berupa rangsangan kepada para 

konsumen sehingga memiliki minat melakukan pembelian ulang untuk membeli 

suatu produk/jasa (Moorman et al., 2011). Tidak hanya itu, initial trust juga dapat 

membentuk minat konsumen dalam melakukan pembelian yang dibekali oleh rasa 

kepercayaan, maka diharapkan dapat meningkatkan minat konsumen agar tertarik 

untuk melakukan pembelian ulang pada situs Shopee. 

Berdasarkan hasil rangkaian pengujian yang dilakukan terhadap variabel initial 

trust dan minat pembelian ulang diketahui terdapat hubungan yang signifikan. Hal 

itu ditunjukkan dengan angka thitung X1 sebesar 2,375 lebih besar dari angka ttabel 

sebesar 1,652 dan signifikansinya lebih kecil dari 0,05.  

Tingginya nilai signifikansi dari IT sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. 

Sebagai contoh, IT itu sendiri memiliki 3 dimensi yaitu: Cognition Based Trust, 

Institution Based Trust dan Affect Based Trust dimana dimensi IBT menjadi faktor 

penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dalam mempengaruhi minat 

beli ulang mereka. 

Dapat disimpulkan dari hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh parsial terhadap minat beli ulang, dimana responden lebih 

percaya pada dimensi institusi (Institution Based Trust) yaitu Shopee dalam 

menyediakan fasilitas, layanan dan keamanan bagi konsumen atau penggunanya 

baik berupa jaminan struktural, seperti adanya peraturan dan perjanjian antara e-

commerce dengan pengguna (terms and conditions) serta terjaminnya keamanan 

informasi pengguna sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna. 

Makin tinggi kepercayaan (initial trust) konsumen maka makin meningkat pula 

minat beli ulang konsumen Shopee. 

Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Fandyanto & Kurniawan, 2019) dimana hasil penelitian nya 

menyatakan bahwa initial trust (kepercayaan) konsumen secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang kopi Toraja di Coffee Josh 

Situbondo. 



5.7.3 Pengaruh Consumers Innovativeness terhadap Minat Pembelian Ulang 

Inovasi konsumen merupakan motivasi konsumen untuk mencoba hal-hal baru. 

Dalam inovasi konsumen itu sendiri didasari oleh unsur-unsur sepeti hedonic, 

social, cognitive, functional. Namun tidak semua konsumen tertarik untuk 

mengikuti inovasi yang ditawarkan oleh Shopee. Mereka hanya sebatas ingin tahu 

mengenai produk baru dan selalu up to date tanpa ingin melakukan transaksi ulang. 

Berdasarkan hasil rangkaian pengujian yang dilakukan terhadap variabel 

consumers innovativeness dan minat pembelian ulang diketahui terdapat hubungan 

parsial yang tidak signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan angka thitung X2 sebesar 

0,619 lebih kecil dari angka ttabel sebesar 1,652 dan signifikansinya lebih besar dari 

0,05. Oleh karena itu keinovatifan konsumen tidak mempengaruhi minat pembelian 

ulang konsumen pada situs Shopee.  

Rendahnya nilai signifikansi dari CI ini sendiri dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor. Sebagai contoh, CI itu sendiri memiliki 4 dimensi yaitu: functional, hedonic, 

sosial dan kognitif, dimana dimensi fungsional menjadi fungsi yang paling banyak 

dipilih konsumen sebagai faktor yang mempengaruhi minat beli ulang mereka. 

Sementara itu tiga faktor lainnya mendapat respon netral cenderung negatif. Hal ini 

bisa jadi disebabkan oleh indikator dari ketiga dimensi tersebut.  

Dapat disimpulkan dari hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa 

secara parsial, signifikansi dari consumer innovativeness tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat beli ulang, dibandingkan pengaruh dari initial trust. 

Dimana responden lebih berinovasi berdasarkan fungsional suatu produk/barang 

daripada faktor hedonis, sosial dan kognitif. Dengan begitu konsumen 

memprioritaskan kebutuhan fisiologis suatu barang serta fungsi barang dalam 

mengatasi masalah agar fungsi kehidupan individual menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Andi Wijaya, 2021) dimana hasil penelitian menyatakan bahwa 

consumers innovativeness secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat beli 

ulang smartphone OPPO. Penelitian yang dilakukan oleh (Fransiska A, 2015) 

mengatakan bahwa consumers innovativeness tidak berpengaruh terhadap minat 



beli. Kresanti (2019) juga menyampaikan bahwa consumers innovativeness tidak 

berpengaruh terhadap minat beli ulang konsumen pada fenomena Flashsale di 

Tokopedia. Lalu (Putra P & Kusumadewi, 2019) juga menyatakan demikian bahwa 

consumers innovativiveness tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat beli, 

namun variabel kepercayaan secara parsial berpengaruh secara signifikan. 

5.7.4 Penentuan Variabel Paling Dominan 

Penentuan variabel paling dominan dilakukan dengan membandingkan 

koefisien regresi (Beta) antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel 

independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel 

yang memiliki koefisien regresi (Beta) paling besar. Variabel dengan nilai koefisien 

regresi (Beta) paling besar adalah variabel initial trust dimana koefisien regresi 

(Beta) bernilai positif sebesar 16,7 %. Artinya variabel minat pembelian ulang lebih 

dominan dipengaruhi oleh variabel initial trust dibandingkan dengan variabel 

consumers innovativeness. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik dan 

meningkat initial trust maka semakin meningkatkan pula intensitas konsumen 

berbelanja kembali di Shopee. 

Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Pinaria et al., 2018) dimana dari tiga variabel independen yang 

diajukan dalam penelitian tersebut variabel kepercayaan (initial trust) memiliki 

pengaruh paling dominan dalam mempengaruhi minat beli ulang dengan nilai 

koefisien regresi (Beta) sebesar 0,582 pada niat beli ulang produk kopi merek 

starbucks. 


