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BAB III 

PENGARUH E-WOM DAN E-WEB TERHADAP E-LOYALTY 

DENGAN E-TRUST SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI 

TOKOPEDIA 

(studi pada Mahasiswa S1 Fisip Undip) 

 

3.1 Analisis Deskripsi Variabel 

Dalam bab ini penulis menyajikan data yang telah diolah dari hasil penelitian yang 

dihimpun dari responden. Data yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel, yang meliputi 

data tentang interpretasi hasil uji validitas dan reliabilitas, dan gambaran persepsi 

responden serta perbandingan persentase jawaban responden dari berbagai pertanyaan 

mengenai E-WOM, E-WEB, E-Trust, dan E-Loyalty.  

Analisis data deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi jawaban 

responden untuk masing-masing variable. Kuesioner yang disebarkan kepada 

responden sebanyak 100 kuesioner. Penelitian ini berlangsung di kampus Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Hasil jawaban dari kuesioner 

tersebut selanjutnya digunakan untuk mendapatkan tendensi jawaban responden 

mengenai kondisi masing-masing variabel penelitian. Analisis dalam penelitian ini 

diketahui dengan perhitungan aplikasi perangkat lunak (software) SPSS version 16 

dimana proses dan hasil analisis data sebagai kesatuan langkah dalam pengujian 

hipotesis. 
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3.1.1 Persepsi Responden Mengenai E-Trust 

3.1.1.1 Tokopedia Mampu Memenuhi Kebutuhan 

Kebutuhan konsumen seperti kesediaan barang yang ada, item produk yang 

lengkap, kejujuran dalam bertransaksi, dan pelayan yang baik. Apabila Tokopedia 

mampu memenuhi kebutuhan konsumen maka Tokopedia adalah e-commerce yang 

baik, namun apabila Tokopedia tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen maka 

Tokopedia adalah e-commerce yang buruk. Bagaimana tanggapan responden mengenai 

kemampuan Tokopedia dalam memenuhi kebutuhan konsumen dapat dilihat dalam 

tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 

Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Tokopedia Memenuhi 

Kebutuhan Konsumen 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 13 13% 

2 Setuju 61 61% 

3 Netral 24 24% 

4 Tidak Setuju 1 1% 

5 Sangat tidak setuju 1 1% 

 Jumlah 100 100% 
Sumber: data primer yang diolah (2018) 

 Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 61 

orang (61%) menyatakan setuju atas pernyataan tersebut berpendapat Tokopedia 

mamapu memenuhi kebutuhan konsumennya karena kesediaan barang yang lengkap 

dan item yang banyak. kemudian sebanyak 24 orang (24%) menjawab netral 

berependapat bahwa Tokopedia memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan 



54 
 

konsumen yang sama dengan e-commerce lain.  1 orang (1%) responden yang 

menyatakan ketidaksetujuanannya berpendapat bahwa Tokopedia belum mampu 

memenuhi kebutuhan konsumen dibandingkan e-commerce lain. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden (61%) menyatakan setuju bahwa Tokopedia 

mampu memenuhi kebutuhan konsumen. 

3.1.1.2 Tokopedia Mampu Mengirimkan Produk Sesuai yang Dijanjikan 

Mengirimkan produk sesuai yang dijanjikan sangat mempengaruhi 

kepercayaan konsumen. Seperti warna/ukuran/item yang sama seperti yang dipesan 

sangat bergantung pada profesionalitas Tokopedia. Apabila mampu mengirimkan 

produk sesuai yang dijanjikan maka Tokopedia adalah e-commerce yang baik, namun 

apabila tidak mampu mengirimkan produk sesuai yang dijanjikan maka Tokopedia 

adalah e-commerce yang buruk. Bagaimana tanggapan responden mengenai 

kemampuan Tokopedia dalam mengirimkan produk sesuai yang dijanjikan dapat 

dilihat dalam tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 

Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Tokopedia Mengirimkan 

Produk Sesuai yang Dijanjikan 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 14 14% 

2 Setuju 60 60% 

3 Netral 22 22% 

4 Tidak Setuju 3 3% 

5 Sangat tidak setuju 1 1% 

 Jumlah 100 100% 
Sumber: data primer yang diolah (2018) 
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Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 60 

orang (60%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut Responden yang menyatakan 

persetujuannya berpendapat Tokopedia mampu mengirimkan barang sesuai yang 

dijanjikan. Kemudian sebanyak 22 orang (22%) menjawab netral Responden yang 

menjawab netral berpendapat bahwa memiliki kemampuan yang sama dengan e-

commerce lain dalam hal mengirimkan barang yang dijanjikan. 3 orang (3%) 

menjawab tidak setuju,, Sementara itu responden yang menyatakan 

ketidaksetujuanannya berpendapat bahwa berapa kali tidak mengirimkan item yang 

sesuai seperti yang dipesan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

(60%) menyatakan setuju bahwa Tokopedia mampu mengirimkan produk yang sesuai 

yang dijanjikan. 

3.1.1.3 Tokopedia Mampu Mengirimkan Produk Tepat Waktu 

Mengirimkan produk tepat waktu maka pelanggan akan percaya terhadap e-

commerce. Jika pelanggan percaya terhadap e-commerce kemungkinan akan menjadi 

pelanggan dalam waktu yang lama. Jika produk tidak dikirim tepat waktu makan 

konsumen akan hilang kepercayaan yang menyebabkan loyaltitas juga menurun. 

Bagaimana tanggapan responden mengenai kemampuan Tokopedia dalam 

mengirimkan produk tepat waktu dapat dilihat dalam tabel 3.3 berikut: 
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Tabel 3.3 

Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Tokopedia Mengirimkan 

Produk Tepat Waktu 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 11 11% 

2 Setuju 52 52% 

3 Netral 33 33% 

4 Tidak Setuju 3 3% 

5 Sangat tidak setuju 1 1% 

 Jumlah 100 100% 
Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 52 

orang (52%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat berkali-kali membeli produk dan selalu 

mengirimkan produk tepat waktu. Kemudian sebanyak 33 orang (33%) menjawab 

netral, Responden yang menjawab netral berpendapat cukup puas tetapi terkadang 

barang sedikit terlambat apabila bertransaski barang dari luar negeri. 3 orang (3%) 

menjawab tidak setuju berpendapat bahwa berapa kali belum mengirimkan produk 

tepat waktu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (52%) menyatakan 

setuju bahwa Tokopedia mampu mengirimkan produk tepat waktu. 

3.1.1.4 Tokopedia Mampu Melakukan Proses Transaksi dengan Benar 

Melakukan proses transaski dengan benar berkaitan dengan keamanan transaski 

pelanggan terhadap penipuan. Penipuan seperti barang yang sudah dipesan tidak 
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dikirmkan. Proses pengamanan tergantung e-commerce menyeleksi kelayakan penjual 

yang akan membuat toko di e-commerce. Kemapuan ini sangat mempengaruhi 

kepercayaan konsumen. Ketika keamanan transasksi pelanggan terpenuhi, maka akan 

menciptakan kepercayaan. Bagaimana tanggapan responden mengenai kemampuan 

Tokopedia dalam melakukan proses transaksi dengan benar dapat dilihat dalam tabel 

3.4 berikut: 

Tabel 3.4 

Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Tokopedia Melakukan Proses 

Transaksi dengan Benar 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 27 27% 

2 Setuju 53 53% 

3 Netral 18 18% 

4 Tidak Setuju 2 2% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 
Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 53 

orang (53%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa Tokopedia adalah e-commerce paling 

aman karena dilengkapi seleksi penjual yang ketat. Kemudian sebanyak 18 orang 

(18%) menjawab netral, Responden yang menjawab netral berpendapat cukup puas 

tetapi masih banyak toko yang tidak aktif lagi tapi belum dibersihkan. Lalu sisanya 

sebanyak 3 orang (3%) menjawab tidak setuju berpendapat bahwa belum sebaik e-

commerce lain dalam melakukan proses transaksi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 
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mayoritas responden (53%) menyatakan setuju bahwa Tokopedia mampu melakukan 

proses transaksi dengan baik. 

3.1.1.5 Tokopedia Mampu Memberikan Pelayanan dengan Baik 

Pelanggan yang tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan akan 

memberikan pengaruh negatf kepada orang lain agar tidak membeli di e-commerce. 

Pelayanan di sini adalah respon dari pihak e-commerce yang tanggap dalam menerima 

keluhan, professional dalam setiap transaksi, dan website yang mudah dan menarik. 

Bagaimana tanggapan responden mengenai kemampuan Tokopedia dalam 

memberikan pelayanan dengan baik dapat dilihat dalam tabel 3.5 berikut: 

Tabel 3.5 

Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Tokopedia Memberikan 

Pelayanan dengan Baik 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 24 24% 

2 Setuju 49 49% 

3 Netral 24 24% 

4 Tidak Setuju 3 3% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 
Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 49 

orang (49%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sudah memberikan pelayanan yang 

baik terhadap pelanggan dengan menanggapi keluhan dengan cepat. Kemudian 
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sebanyak 24 orang (24%) menjawab netral, Responden yang menjawab netral 

berpendapat cukup puas tetapi masih ada sedikit kurang menariknya website 

dibandingkan website e-commerce lainnya. Lalu sisanya sebanyak 3 orang (3%) 

menjawab tidak setuju berpendapat bahwa belum sebaik e-commerce lain dalam 

melakukan pelayanan kepada pelanggan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden (49%) menyatakan setuju bahwa Tokopedia mampu memberikan pelayanan 

dengan baik. 

3.1.1.6 Tokopedia Mampu Menanggapi Saran dengan Baik 

Respon saran yang baik dari pihak e-commerce kepada pelanggan merupakan 

salah satu alasan yang membuat pelanggan percaya. Ketika e-commerce berusaha 

membantu keluhan pelanggan, maka pada saat itu pelanggan merasa mendapat 

pelayanan yang baik. Bagaimana tanggapan responden mengenai kemampuan 

Tokopedia dalam menanggapi saran dengan baik dapat dilihat dalam tabel 3.6 berikut: 

Tabel 3.6 

Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Tokopedia Menanggapi Saran 

dengan Baik 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 9 9% 

2 Setuju 51 51% 

3 Netral 38 38% 

4 Tidak Setuju 2 2% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 
Sumber: data primer yang diolah (2018) 
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Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 51 

orang (51%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sudah menanggapi saran dengan baik, 

seperti jika ada barang yang salah dikirim maka proses pertukarannya cepat. Kemudian 

sebanyak 38 orang (38%) menjawab netral, Responden yang menjawab netral 

berpendapat cukup puas terhadap saran yang ditanggapi. Lalu sisanya sebanyak 2 

orang (2%) menjawab tidak setuju. berpendapat bahwa belum sebaik e-commerce lain 

dalam menanggapi saran dengan baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden (51%) menyatakan setuju bahwa Tokopedia mampu menanggapi saran 

dengan baik. 

3.1.1.7 Kategorisasi Variabel E-Trust 

Berdasarkan data-data yang telah disajikan dan dijelaskan di atas, maka dapat dibentuk 

tabel kategorisasi yang mencakup keseluruhan jawaban responden mengenai variabel 

E-Trust yang telah diajukan.  Untuk memberikan penilaian terhadap variabel E-Trust, 

digunakan tingkat pengukuran interval agar dapat mengkategorikan persepsi responden 

terhadap variabel E-Trust berdasarkan perolehan data. Adapun lebar interval (I) dapat 

ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:  

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

Di mana:  

I = Lebar Interval  

R = Rentang, yaitu nilai kumulatif (skor tertinggi – skor terendah)  
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K = Jumlah Kelas (jumlah interval) 

Pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas produk terdiri dari 6 butir 

pertanyaan, di mana jawaban setiap pertanyaan memiliki skor antara 1-5 dengan 

kategori jawaban: “Sangat timggi”, “Tinggi”, “Cukup tinggi”, “Rendah”, dan “Sangat 

rendah”. Dengan penghitungan interval kelas untuk variabel ini adalah sebagai berikut: 

Jumlah pertanyaan : 6 

Skor maksimal : 30 

Skor minimal : 6 

Jumlah kelas : 5 

I =
R

K
= 30 −

6

5
= 𝟒, 𝟖 

Setelah diketahui interval kelas dari variabel E-Trust, maka tabel distribusi nilai 

kategorisasi E-Trust dapat disusun pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.7 

Kategorisasi variabel E-Trust 

No Skor Kategorisasi Freskuensi(orang) Presentase(%) 

1 6 - 10,8 sangat rendah 0 0 

2 >10,8 - 15,6 Rendah 2 2% 

3 >15,6 - 20,4 cukup tinggi 18 18% 

4 >20,4 - 25,2 Tinggi 59 59% 

5 >25,2 – 30 sangat tinggi 21 21% 

 Jawaban  100 100 
Sumber: data primer yang diolah (2018) 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel E-Trust sebanyak 59 

orang (59%) berada pada kategori tinggi. E-Trust yang dimiliki konsumen tinggi, 

karena kejujuran, profesionalitas, pembagian informasi terbuka lebar, dan pelayanan 

yang baik yang dimiliki Tokopedia. 

 

3.1.1.8 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Indikator Variabel E-Trust 

Rekapitulasi difungsikan untuk mengetahui gambaran indikator-indikator mana yang 

sekiranya dapat memberikan penilaian E-Trust yang baik atau buruk. Bila jumlah 

frekuensi nilai diatas rata-rata maka indikator tersebut mendukung E-Trust yang baik, 

namun apabila jumlah frekuensi nilai indikator dibawah rata-rata maka indikator 

tersebut mendukung E-Trust yang buruk, sehingga indikator variabel tersebut 

membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan dengan indikator variabel yang 

berada pada rata-rata dan diatas rata-rata. Pada dasarnya semakin mendekati nilai 

maksimum yaitu 5 maka semakin baik sebuah variabel, maka untuk meningkatkan rata 

– rata keseluruhan variabel, indikator variabel yang dibawah rata – rata harus segera 

ditingkatkan. Berikut ini merupakan hasil nilai rata-rata yang telah dirangkum: 
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Tabel 3.8 

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel E-Trust 

No 
Item 

pertanyaan 

Jumlah 

responden 

Skor 
Skor 

total 
Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1 X1.1 100 1 1 1 1 24 24 61 61 13 13 383 3,83 

2 X1.2 100 1 1 3 3 22 22 60 60 14 14 383 3,83 

3 X1.3 100 1 1 3 3 33 33 52 52 11 11 369 3,69 

4 X1.4 100 0 0 2 2 18 18 53 53 27 27 405 4,05 

5 X1.5 100 0 0 3 3 24 24 49 49 24 24 394 3,94 

6 X1.6 100 0 0 2 2 38 38 51 51 9 9 367 3,67 

   Mean skor variabel 2301 3,86 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata skor variabel E-

Trust adalah 3,86. Item indikator dengan nilai rata-rata tertinggi diatas rata-rata skor 

variabel adalah X1.4 mengenai dapat melakukan transaksi dengan benar dengan skor 

4,05. Item pernyataan dengan nilai di atas rata-rata skor variabel adalah X1.5 mengenai 

mampu memberikan pelayanan dengan baik, dengan skor 3,94. Sedangkan item 

indikator yang berada dibawah rata-rata adalah mengenai mampu memenuhi 

kebutuhan, mampu mengirimkan barang sesuai yang dijanjikan, mampu mengirimkan 

barang tepat waktu, dan mampu menanggapi saran dengan baik. Sehingga hal ini dapat 

disimpulkam Tokopedia telah mampu melakukan transaksi dengan benar dan 

memberikan pelayanan dengan baik. Tetapi Tokopedia masih memiliki kekurangan 

seperti pengiriman produk terkadang tidak tepat waktu, tidak menanggapi saran 

konsumen dengan baik, terkadang tidak mengirimkan barang sesuai yang dijanjikan, 

dan belum memenuhi kebtuhan konsumen. 
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3.1.2 Persepsi Responden Mengenai E-WEB 

3.1.2.1 Tokopedia Mampu Memberikan Informasi dengan Detail 

Informasi yang detail membantu konsumen dalam memilih dan produk. 

Informasi seperti harga barang, lama pengiriman, informasi penjualnya, dan item 

produknya. Infomasi yang detail membuat kepercayaan konsumen meningkat. 

Bagaimana tanggapan responden mengenai kemampuan Tokopedia dalam 

memberikan informasi dengan detail dapat dilihat dalam tabel 3.7 berikut: 

Tabel 3.9 

Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Tokopedia Memberikan 

Informasi dengan Detail 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 7 7% 

2 Setuju 51 51% 

3 Netral 32 32% 

4 Tidak Setuju 9 9% 

5 Sangat tidak setuju 1 1% 

 Jumlah 100 100% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 51 

orang (51%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sudah memberikan informasi yang 

detail kepada konsumen. Kemudian sebanyak 32 orang (32%) menjawab netral, 

Responden yang menjawab netral berpendapat cukup puas terhadap informasi yang 

diberikan. lalu sebanyak 9 orang (9%) menjawab tidak setuju berpendapat bahwa 

belum sebaik e-commerce lain dalam memberikan informasi yang detail. Hal ini dapat 
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disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 51 orang (51%) menyatakan setuju 

bahwa Tokopedia mampu memberikan informasi dengan detail. 

3.1.2.2 Tokopedia Mampu Memberikan Informasi yang Mudah Dipahami 

Infromasi yang mudah dipahami membantu konsumen untuk mengoperasikan 

website. Informasi yang mudah dipahami seperti penggunaan Bahasa yang mudah 

dipahami, petunjuk pembelian ataupun pemakaian website mudah, akurat, dan relevan. 

Informasi yang mudah dipahami akan membuat konsumen berkunjung kemabali ke 

Tokopedia. Bagaimana tanggapan responden mengenai kemampuan Tokopedia dalam 

memberikan informasi yang mudah dipahami dapat dilihat dalam tabel 3.8 berikut: 

Tabel 3.10 

Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Tokopedia Memberikan 

Informasi yang Mudah Dipahami 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 9 9% 

2 Setuju 65 65% 

3 Netral 22 22% 

4 Tidak Setuju 4 4% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 65 

orang (65%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut., Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sudah memberikan informasi yang 

mudah dipahami, seperti update informasi, bahasa yang digunakan mudah, dan relevan. 
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Kemudian sebanyak 22 orang (22%) menjawab netral, Responden yang menjawab 

netral berpendapat cukup puas terhadap kemampuan memberikan informasi yang 

mudah dipahami. Lalu sisanya sebanyak 4 orang (4%) menjawab tidak setuju 

berpendapat bahwa belum sebaik e-commerce lain dalam memberikan infomasi yang 

mudah dipahami. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 65 

orang (65%) menyatakan setuju bahwa Tokopedia mampu memberikan informasi yang 

mudah dipahami. 

3.1.2.3 Tokopedia Mampu Menjaga Keamanan Informasi Pribadi Konsumen 

Keamanan informasi pribadi konsumen sangat bergantung pada profesionlitas 

e-commerce. Menjaga informasi pribadi disni seperti tidak menyebarkan kepada pihak 

lain, karena informasi pribadi disini terdapat nomer hp, alamat rumah, dll. Apabila 

mampu menjaga keamanan infromasi pribadi denga baik maka kepercayaan Konsumen 

akan meningkat. Bagaimana tanggapan responden mengenai kemampuan Tokopedia 

dalam menjaga kemanan infromasi pribadi konsumen dapat dilihat dalam tabel 3.9 

berikut: 

Tabel 3.11 

Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Tokopedia Menjaga Keamanan 

Informasi Pribadi Konsumen 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 18 18% 

2 Setuju 53 53% 

3 Netral 25 25% 

4 Tidak Setuju 4 4% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 
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Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 53 

orang (53%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut. Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sudah menjaga kemanan informasi 

pribadi dengan baik. Kemudian sebanyak 25 orang (25%) menjawab netral, Responden 

yang menjawab netral berpendapat cukup puas terhadap kemampuan menjaga 

keamanan infromasi pribadi konsumen. Lalu sisanya sebanyak 4 orang (4%) menjawab 

tidak setuju berpendapat bahwa belum sebaik e-commerce lain dalam menjaga 

keamanan infromasi pribadi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

sebanyak 53 orang (53%) menyatakan setuju bahwa Tokopedia mampu menjaga 

keamanan infromasi pribadi dengan baik. 

3.1.2.4 Tokopedia Mampu  tidak akan Menyalahgunakan Informasi Pribadi 

Penyalahgunaan informasi merupakan tindak kriminal, seperti pencatutan 

identitas untuk penipuan, mengambil foto konsumen untuk hal yang merugikan bagi 

konsumen, dll. Apabila e-commerce menyalahgunakan informasi pribadi konsumen 

maka dianggap tidak professional, sehingga bisa mengakibatkan kepercayaan 

konsumen menurun. Bagaimana tanggapan responden mengenai kemampuan 

Tokopedia tidak akan menyalahgunakan informasi pribadi dapat dilihat dalam tabel 

3.10 berikut: 
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Tabel 3.12 

Tanggapan Responden Mengenai Tokopedia Tidak Akan Menyalahgunakan 

Informai Pribadi 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 18 18% 

2 Setuju 47 47% 

3 Netral 32 32% 

4 Tidak Setuju 3 3% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 47 

orang (47%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut., Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sudah bertindak profesional dalam 

tidak menyalahgunakan informasi pribadi konsumen.  Kemudian sebanyak 32 orang 

(32%) menjawab netral, Responden yang menjawab netral berpendapat cukup puas 

terhadap kemampuan tidak menyalahgunakan informasi pribadi konsumen. Lalu 

sisanya sebanyak 3 orang (3%) menjawab tidak setuju berpendapat bahwa belum 

sebaik e-commerce lain dalam tidak menyalahgunakan informasi pribadi konsumen. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 47 orang (47%) 

menyatakan setuju bahwa Tokopedia mampu tidak akan menyalahgunakan infromasi 

pribadi konsumen. 

3.1.2.5 Tokopedia Mampu Memberikan Kemudahan dalam Pengoperasian 

Website 
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Kemudahan dalam pengoperasian website seperti tampilan mudah dipahami, 

petunjuk lengkap dan detail, dan informasi actual. Kemudahan pengoperasian website 

sangat berpengaruh terhadap pemilihan antara website e-commece bagi konsumen,, 

sehingga apabila Tokopedia mampu memberikan kemudahan dalam pengoperasian 

website maka kemungkinan konsumen berkunjung kembali tinggi. Bagaimana 

tanggapan responden mengenai kemampuan Tokopedia memberikan kemudahan 

dalam pengoperasian website dapat dilihat dalam tabel 3.11 berikut: 

Tabel 3.13 

Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Tokopedia Memberikan 

Kemudahan dalam Pengoperasian Website 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 28 28% 

2 Setuju 46 46% 

3 Netral 21 21% 

4 Tidak Setuju 5 5% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 46 

orang (46%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut., Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sudah memberikan kemudahan 

pengoperasian website bagi konsumen, seperti tampilan yang simpel dan petunjuk yang 

jelas. Kemudian sebanyak 21 orang (21%) menjawab netral, Responden yang 

menjawab netral berpendapat cukup puas terhadap kemampuan dalam memberikan 

kemudahan pengopersian website. Lalu sisanya sebanyak 5 orang (5%) menjawab 
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tidak setuju berpendapat bahwa Tokopedia belum sebaik e-commerce lain dalam 

memberikan kemudahan pengoperasian website. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 46 orang (46%) menyatakan setuju bahwa Tokopedia 

mampu memberikan kemudahan pengoperasian website bagi konsumen. 

3.1.2.6 Tokopedia Mampu Memberikan Respon yang Cepat di Website 

Respon yang cepat seperti kemudahan untuk dimengerti situs dalam pemberian 

informasi yang diharapkan pengguna dan kemudahan untuk ditelusuri dalam pencarian 

informasi. Respon yang cepat akan mempengaruhi konseumen untuk berkunjung 

kembali Bagaimana tanggapan responden mengenai kemampuan Tokopedia 

memberikan respon yang cepat di website dapat dilihat dalam tabel 3.13 berikut: 

 

Tabel 3.14 

Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Tokopedia Memberikan Respon 

yang Cepat di Website 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 17 17% 

2 Setuju 39 39% 

3 Netral 39 39% 

4 Tidak Setuju 5 5% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 39 

orang (39%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut,  Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sudah memberikan respon yang cepat 
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di website bagi konsumen. Kemudian sebanyak 39 orang (39%) menjawab netral, 

Responden yang menjawab netral berpendapat cukup puas terhadap kemampuan dalam 

memberikan respon yang cepat di website. Lalu sisanya sebanyak 5 orang (5%) 

menjawab tidak setuju berpendapat bahwa Tokopedia belum sebaik e-commerce lain 

dalam memberikan respon ysng cepat di website. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 39 orang (39%) menyatakan setuju dan nteral bahwa 

Tokopedia mampu memberikan respon yang cepat di website. 

3.1.2.7 Tokopedia Mampu Menampilkan Desain Visual yang Menarik 

Desain visual menarik seperti kejelasan bentuk font dan angka, gradasi warna, spacing, 

contrast yang menarik bagi pengguna, kerangka tampilan website yang menarik, 

tampilan – tampilan menu yang lengkap dan berfungsi bagi pengguna. Desain visual 

yang menarik akan berdampak postif terhadap kepuasan konsumen secara visual. 

Bagaimana tanggapan responden mengenai kemampuan Tokopedia menampilkan 

desain visual yang menarik dapat dilihat dalam tabel 3.14 berikut: 

 

Tabel 3.15 

Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Tokopedia Menampilkan Desain 

Visual yang Menarik 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 16 16% 

2 Setuju 48 48% 

3 Netral 29 29% 

4 Tidak Setuju 7 7% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 
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Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 48 

orang (48%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sudah menampilkan desain visual 

yang menarik bagi konsumen. Kemudian sebanyak 29 orang (29%) menjawab netral, 

Responden yang menjawab netral berpendapat cukup puas terhadap tampilan desain 

visual yang menarik. Lalu sisanya sebanyak 7 orang (7%) menjawab tidak setuju 

berpendapat bahwa Tokopedia belum sebaik e-commerce lain dalam menampilkan 

desain visual. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 48 

orang (48%) menyatakan setuju Tokopedia mampu memberikan desain visual yang 

menarik. 

3.1.2.8 Tokopedia Menyediakan Kolom Testimoni Pelanggan 

 Tokopedia juga menyediakan fasilitas “Pusat Resolusi‟, wadah dimana 

pembeli dapat menyampaikan keluhan ketika barang yang ia pesan mengalami 

kejanggalan. Testimonial membantu konsumen untuk menggunakan produk karena 

mendapatkan rekomendasi dari pihak ketiga dan lebih meyakinkan apabila ada seorang 

pelanggan yang sudah menggunakan produk berbagi pengalamannya. E-commerce 

yang menyediakan kolom testimoni merupakan e-commerce yang kredibel, 

mengutamakan pelanggan, dan memiliki atribut website yang lengkap. Bagaimana 

tanggapan responden mengenai Tokopedia menyediakan kolom testimoni dapat dilihat 

dalam tabel 3.15 berikut: 
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Tabel 3.16 

Tanggapan Responden Mengenai Tokopedia Menyediakan Kolom Testimoni 

Pelanggan 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 33 33% 

2 Setuju 47 47% 

3 Netral 20 20% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 47 

orang (47%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sudah puas terhadap kolom testimoni 

yang ada. Kemudian sebanyak 20 orang (20%) menjawab netral, Responden yang 

menjawab netral berpendapat cukup puas terhadap kolom testimoni yang ada. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 47 orang (47%) menyatakan 

setuju sudah puas terhadap kolom testimoni yang dimiliki Tokopedia. 

3.1.2.9 Tokopedia Menyediakan Panduan Transaksi dan Penggunaan Website

 Panduan transaksi yang detai dan penggunaan website yang lengkap membantu 

konsumen untuk proses pengiriman uang dan mempermudah pemakaian website. E-

commerce yang memiliki kualitas web yang baik akan mencantumkan panduan dan 

penggunaan website yang lengkap agar konsumen mudah dalam proses penggunaan 

website. Bagaimana tanggapan responden mengenai Tokopedia menyediakan kolom 

testimoni dapat dilihat dalam tabel 3.16 berikut: 
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Tabel 3.17 

Tanggapan Responden Mengenaai Tokopedia Menyediakan Panduan Transaksi 

dan Penggunaan Website 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 24 24% 

2 Setuju 47 47% 

3 Netral 26 26% 

4 Tidak Setuju 3 3% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 47 

orang (47%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sudah menyediakan panduan transaksi 

dan penggunaan website yang lengkap. Kemudian sebanyak 26 orang (26%) menjawab 

netral, responden yang menyatakan netral berpendapat bahwa cukup puas terhadap 

panduan transaksi dan penggunaan website. Lalu sisanya sebanyak 3 orang (3%) 

menjawab tidak setuju berpendapat panduan transaksi dan penggunaan website belum 

lengkap. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 47 orang 

(47%) menyatakan setuju Tokopedia menyediakan panduan transaksi dan penggunaan 

website yang lengkap. 

3.1.2.10 Tokopedia Menyediakan Layanan pelanggan 

Layanan pelanggan membantu menanggapi keluhan konsumen ataupun informasi yang 

akan diberikan pihak lain. Layanan pelanggan berguna untuk komunikasi dua arah 
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antara pembeli dan konsumen. Apabila terdapat layanan pelanggan maka kualitas web 

yang dimiliki sudah baik. Bagaimana tanggapan responden mengenai Tokopedia 

menyediakan layanan pelanggan dapat dilihat dalam tabel 3.17 berikut: 

Tabel 3.18 

Tanggapan Responden Mengenai Tokopedia Menyediakan Layanan Pelanggan 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 18 18% 

2 Setuju 58 58% 

3 Netral 21 21% 

4 Tidak Setuju 3 3% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 

 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 58 

orang (58%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sudah menyediakan layanan 

pelanggan dengan sangat baik dan membantu. Kemudian sebanyak 21 orang (21%) 

menjawab netral, Sementara itu responden yang menyatakan netral berpendapat bahwa 

cukup puas layanan pelanggan. Lalu sisanya sebanyak 3 orang (3%) menjawab tidak 

setuju berpendapat layanan pelanggan belum cukup membantu. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 58 orang (58%) menyatakan setuju 

Tokopedia menyediakan panduan transaksi dan penggunaan website yang lengkap. 
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3.1.2.11 Kategorisasi Variabel E-WEB 

Berdasarkan data-data yang telah disajikan dan dijelaskan di atas, maka dapat dibentuk 

tabel kategorisasi yang mencakup keseluruhan jawaban responden mengenai variabel 

E-WEB yang telah diajukan. Untuk memberikan penilaian terhadap variabel E-WEB, 

digunakan tingkat pengukuran interval agar dapat mengkategorikan persepsi responden 

terhadap variabel E-WEB berdasarkan perolehan data. Adapun lebar interval (I) dapat 

ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:  

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

Di mana:  

I = Lebar Interval  

R = Rentang, yaitu nilai kumulatif (skor tertinggi – skor terendah)  

K = Jumlah Kelas (jumlah interval) 

Pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas produk terdiri dari 10 butir 

pertanyaan, di mana jawaban setiap pertanyaan memiliki skor antara 1-5 dengan 

kategori jawaban: “Sangat timggi”, “Tinggi”, “Cukup tinggi”, “Rendah”, dan “Sangat 

rendah”. Dengan penghitungan interval kelas untuk variabel ini adalah sebagai berikut: 

Jumlah pertanyaan : 10 

Skor maksimal : 50 

Skor minimal : 10 

Jumlah kelas : 5 
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I =
R

K
= 50 −

10

5
= 𝟖, 𝟖 

Setelah diketahui interval kelas dari variabel E-WEB, maka tabel distribusi nilai 

kategorisasi E-WEB dapat disusun pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.19 

Kategorisasi Variabel E-WEB 

No Skor Kategorisasi Freskuensi(orang) Presentase(%) 

1 10 – 18 sangat rendah 0 0 

2 >18 – 26 Rendah 2 2% 

3 >26 – 34 cukup tinggi 17 17% 

4 >34 – 42 Tinggi 62 62% 

5 >42 – 50 sangat tinggi 19 19% 

 Jawaban  100 100 
Sumber: data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel E-WEB sebanyak 62 

orang (62%) berada pada kategori tinggi. E-WEB yang dimiliki konsumen tinggi, 

karena informasi yang relevan, keamanan yang tinggi, kemudahan website, 

kenyamanan, dan kualitas pelayanan yang dimiliki Tokopedia. 

3.1.2.12 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Indikator Variabel E-WEB 

Rekapitulasi difungsikan untuk mengetahui gambaran indikator-indikator mana yang 

sekiranya dapat memberikan penilaian E-WEB yang baik atau buruk. Bila jumlah 

frekuensi nilai diatas rata-rata maka indikator tersebut mendukung E-WEB yang baik, 

namun apabila jumlah frekuensi nilai indikator dibawah rata-rata maka indikator 

tersebut mendukung E-WEB yang buruk, sehingga indikator variabel tersebut 
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membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan dengan indikator variabel yang 

berada pada rata-rata dan diatas rata-rata. Pada dasarnya semakin mendekati nilai 

maksimum yaitu 5 maka semakin baik sebuah variabel, maka untuk meningkatkan rata 

– rata keseluruhan variabel, indikator variabel yang dibawah rata – rata harus segera 

ditingkatkan. Berikut ini merupakan hasil nilai rata-rata yang telah dirangkum: 

Tabel 3.20 

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel E-WEB 

No 
Item 

pertanyaan 

Jumlah 

responden 

Skor 
Skor 

total 
Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1 X2.1 100 1 1 9 9 32 32 51 51 7 7 354 3,54 

2 X2.2 100 0 0 4 4 22 22 65 65 9 9 379 3,79 

3 X2.3 100 0 0 4 4 25 25 53 53 18 18 385 3,85 

4 X2.4 100 0 0 3 3 32 32 47 47 18 18 380 3,80 

5 X2.5 100 0 0 5 5 21 21 46 46 28 28 397 3,97 

6 X2.6 100 0 0 5 5 39 39 39 39 17 17 368 3,68 

7 X2.7 100 0 0 7 7 29 29 48 48 16 16 373 3,73 

8 X2.8 100 0 0 0 0 20 20 47 47 33 33 413 4,13 

9 X2.9 100 0 0 3 3 26 26 47 47 24 24 374 3,74 

10 X2.10 100 0 0 3 3 21 21 58 58 18 18 391 3,91 

   Mean skor variabel 3774 3,84 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata skor variabel E-

WEB adalah 3,84. Item indikator dengan nilai rata-rata tertinggi diatas rata-rata skor 

variabel adalah X2.8 mengenai menyediakan kolom testimoni pelanggan dengan skor 

4,13. Item pernyataan dengan nilai di atas rata-rata skor variabel adalah X2.3 mengenai 

mampu menjaga keamanan informasi pribadi pelanggan, dengan skor 3,84, lalu X2.5 
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mengenai kemudahan pengoperasian website  dengan skor 3,97, dan X2.10 mengenai  

menyediakan layanan pelangan dengan skor 3,91. Sedangkan item indikator yang 

berada dibawah rata-rata adalah mengenai memberikan informasi dengan detail, 

memberikan infromasi yang mudah dipahami, tidak akan menyalahgunakan informasi 

pribadi, mempunyai website yang menerima respon dengan cepat, mempunyai desain 

visual yang menarik, dan menyediakan panduan penggunaan website dan transaksi. Hal 

ini dapat disimpulkan Tokopedia telah mampu menyediakan kolom testimoni dan 

layanan pelanggan,  telah memiliki website yang mudah dioperasikan, dan telah 

mampu menjaga kemanan informasi pribadi pelanggan. Tetapi Tokopedia masih 

memiliki kekurangan seperti belum dipercaya oleh konsumen mengenai 

menyalahgunakan informasi pribadi, belum mempunyai website yang menerima 

respon dengan cepat, belum mempunyai desain visual yang menarik, dan belum 

menyediakan panduan penggunaan website dan transaksi.  

3.1.3 Persepsi Responden Mengenai E-WOM 

3.1.3.1 Konsumen Membaca Review dari Konsumen lain Sebelum Membeli 

Produk 

Kolom review konsumen berguna untuk mengartikulasikan pengalaman positif atau 

pengalaman negatif pelanggan dengan memberikan kontribusi untuk ketegangan 

psikologis dalam pelanggan karena mereka memiliki keinginan yang kuat untuk 

berbagi sukacita dari pengalaman dengan orang lain. Review konsumen sangat berguna 

bagi sebagaian konsumen lain sebagai sumber utama sebelum membeli produk. 
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Bagaimana tanggapan responden mengenai Konsumen Membaca Review dari 

Konsumen lain Sebelum Membeli Produk dapat dilihat dalam tabel 3.20 berikut: 

Tabel 3.21 

Tanggapan Responden Mengenai Konsumen Membaca Review dari Konsumen 

lain Sebelum Membeli Produk 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 44 44% 

2 Setuju 41 41% 

3 Netral 10 10% 

4 Tidak Setuju 5 5% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 41 

orang (41%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sangat setuju jika harus melihat kolom 

review terlebih dahulu sebelum membeli, karena berbagi pengalaman oleh konsumen 

yang sudah pernah membeli dan menggunakan produk lebih mudah dipercayai. 

kemudian sebanyak 10 orang (10%) menjawab netral, responden yang menyatakan 

netral berpendapat bahwa terkadang melihat kolom review terlebih dahulu tetapi 

ditambah faktor lain. Lalu sisanya sebanyak 5 orang (5%) menjawab tidak setuju 

berpendapat bahwa melihat kolom review bukanlah prioritas sebelum membeli produk. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 44 orang (44%) 

menyatakan sangat setuju membaca review konsumen lain terlebih dahulu sebelum 

membeli produk sangat membantu. 
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3.1.3.2 Konsumen Berkonsultasi di Forum sebelum Membeli Produk 

Dalam konteks berbasis web opinion-platform, umpan balik terjadi ketika individu 

baca ulasan produk dan komentar yang ditulis oleh orang lain, yang juga dapat 

memotivasi konsumen untuk menulis komentar. Secara khusus, konsumen dapat 

mengartikulasikan komentar secara online, menggambarkan pengalaman mereka 

dengan produk dan meminta konsumen lain untuk menyerahkan pemecahan masalah 

informasi. Menulis dan / atau meminta informasi tentang konsumen membantu 

Tokopedia untuk mendapatkan umpan balik yang lebih spesifik dan berguna daripada 

hanya membaca komentar secara anonim (mengintai). Bagaimana tanggapan 

responden mengenai Konsumen Berkonsultasi di Forum sebelum Membeli Produk 

dapat dilihat dalam tabel 3.21 berikut: 

 

Tabel 3.22 

Tanggapan Responden Mengenai Konsumen Berkonsultasi di Forum Sebelum 

Membeli Produk 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 13 13% 

2 Setuju 31 31% 

3 Netral 32 32% 

4 Tidak Setuju 19 19% 

5 Sangat tidak setuju 5 5% 

 Jumlah 100 100% 
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Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 31 

orang (31%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut., Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sangat setuju jika berkonsultasi di 

forum sebelum membeli produk, karena dengan berkonsultasi lebih membantu 

konsumen lain untuk mendapatkan review yang lebih spesifik. Kemudian sebanyak 32 

orang (32%) menjawab netral, responden yang menyatakan netral berpendapat bahwa 

terkadang perlu berkonsultasi di forum sebelum membeli produk. Lalu sebanyak 19 

orang (19%) menjawab tidak setuju berpendapat bahwa tidak perlu berkonsultasi di 

forum sebelum membeli produk, karena hanya dengan melihat kolom review 

konsumen sudah sangat membantu dalam mendapatkan infromasi. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 32 orang (32%) menyatakan netral 

konsumen berkonsultasi di forum terlebih dulu sebelum membeli produk. 

3.1.3.3 Konsumen Mengumpulkan Informasi Harga Produk sebelum Membeli 

Konsumen dalam memilih produk, harga adalah faktor yang sangat diprioritaskan. Ada 

beberapa konsumen yang menilai kualitas produk dari harga produk tersebut. Adapun 

konsumen lain yang mencoba menyesuaikan harga produk dengan budget membeli 

produk. Harga produk juga bisa digunakan konsumen sebagai referensi untuk 

membandingkan antar e-commerce. Bagaimana tanggapan responden mengenai 

Konsumen mengumpulkan informasi harga produk sebelum membeli dapat dilihat 

dalam tabel 3.22 berikut: 
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Tabel 3.23 

Tanggapan Responden Mengenai Konsumen Mengumpulkan Informasi Harga 

Produk sebelum Membeli 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 35 35% 

2 Setuju 45 45% 

3 Netral 14 14% 

4 Tidak Setuju 5 5% 

5 Sangat tidak setuju 1 1% 

 Jumlah 100 100% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 45 

orang (45%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sangat setuju jika mengumpulkan 

informasi harga produk terlebih dahulu sebelum membeli produk, sebagai proses 

penyesuaian budget. Kemudian sebanyak 14 orang (14%) menjawab netral, responden 

yang menyatakan netral berpendapat bahwa terkadang perlu mengumpulkan informasi 

harga produk sebelum membeli produk. Lalu sebanyak 5 orang (5%) menjawab tidak 

setuju berpendapat bahwa mengumpulkan informasi harga produk bukan prioritas. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 45 orang (45%) 

menyatakan setuju mengumpulkan informasi harga produk sebelum membeli produk. 
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3.1.3.4 Konsumen Mengumpulkan Informasi Kualitas Produk sebelum Membeli 

Kualitas produk merupakan pengertian kualitas yang berpusat pada konsumen 

sehingga dapat dikatakan bahwa seorang penjual telah memberikan kualitas bila 

produk atau pelayanan penjual telah memenuhi atau melebihi harapan konsumen. 

Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual 

mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Akan tetapi, suatu 

produk dengan penampilan terbaik atau bahkan dengan tampilan lebih baik bukanlah 

merupakan produk dengan kualitas tinggi jika tambilannya bukanlah yang dibutuhkan 

dan diinginkan oleh konsumen. Bagaimana tanggapan responden mengenai Konsumen 

mengumpulkan informasi kualitas produk sebelum membeli dapat dilihat dalam tabel 

3.23 berikut: 

 

Tabel 3.24 

Tanggapan Responden Mengenai Konsumen Mengumpulkan Informasi 

Kualitas Produk sebelum Membeli 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 34 34% 

2 Setuju 50 50% 

3 Netral 10 10% 

4 Tidak Setuju 6 6% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 
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Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 50 

orang (50%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sangat setuju jika mengumpulkan 

informasi kualitas produk terlebih dahulu sebelum membeli produk, karena sebagai 

pembanding dengan produk lain dari sisi penampilan dan ketahanan. Kemudian 

sebanyak 10 orang (10%) menjawab netral, responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa terkadang perlu mengumpulkan informasi kualitas produk sebelum 

membeli produk. Lalu sisanya sebanyak 6 orang (6%) menjawab tidak setuju 

berpendapat bahwa mengumpulkan informasi kualitas produk bukan prioritas. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 50 orang (50%) menyatakan 

setuju mengumpulkan informasi kualitas produk sebelum membeli produk. 

 

3.1.3.5 Konsumen Mengumpulkan Informasi Variasi Produk sebelum Membeli 

Variasi produk dapat diartikan sebagai produk yang memiliki desain atau jenis yang 

berbeda dan diproduksi. variasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara berupa 

variasi ukuran, harga, tampilan, dan bahan-bahan yang merupakan komponen dari 

variasi produk yang dapat dijadikan pembeda dengan produk pesaing. Bagaimana 

tanggapan responden mengenai Konsumen mengumpulkan informasi variasi produk 

sebelum membeli dapat dilihat dalam tabel 3.24 berikut: 
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Tabel 3.25 

Tanggapan Responden Mengenai Konsumen Mengumpulkan Informasi Variasi 

Produk sebelum Membeli 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 28 28% 

2 Setuju 47 47% 

3 Netral 21 21% 

4 Tidak Setuju 4 4% 

5 Sangat tidak setuju 0 0% 

 Jumlah 100 100% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 47 

orang (47%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sangat setuju jika mengumpulkan 

informasi variasi produk terlebih dahulu sebelum membeli produk, karena sebagai 

pembeda dari produk lain. Kemudian sebanyak 21 orang (21%) menjawab netral, 

responden yang menyatakan netral berpendapat bahwa terkadang perlu mengumpulkan 

informasi variasi produk sebelum membeli produk. Lalu sisanya sebanyak 4 orang 

(4%) menjawab tidak setuju berpendapat bahwa mengumpulkan informasi variasi 

produk bukan prioritas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

sebanyak 47 orang (47%) menyatakan setuju mengumpulkan informasi variasi produk 

sebelum membeli produk. 

3.1.3.6 Kategorisasi Variabel E-WOM 

Berdasarkan data-data yang telah disajikan dan dijelaskan di atas, maka dapat dibentuk 

tabel kategorisasi yang mencakup keseluruhan jawaban responden mengenai variabel 
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E-WOM yang telah diajukan. Untuk memberikan penilaian terhadap variabel E-WOM, 

digunakan tingkat pengukuran interval agar dapat mengkategorikan persepsi responden 

terhadap variabel E-WOM berdasarkan perolehan data. Adapun lebar interval (I) dapat 

ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:  

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

Di mana:  

I = Lebar Interval  

R = Rentang, yaitu nilai kumulatif (skor tertinggi – skor terendah)  

K = Jumlah Kelas (jumlah interval) 

Pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas produk terdiri dari 5 butir 

pertanyaan, di mana jawaban setiap pertanyaan memiliki skor antara 1-5 dengan 

kategori jawaban: “Sangat timggi”, “Tinggi”, “Cukup tinggi”, “Rendah”, dan “Sangat 

rendah”. Dengan penghitungan interval kelas untuk variabel ini adalah sebagai berikut: 

Jumlah pertanyaan : 5 

Skor maksimal : 25 

Skor minimal : 5 

Jumlah kelas : 5 

I =
R

K
= 25 −

5

5
= 𝟒 
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Setelah diketahui interval kelas dari variabel E-WOM, maka tabel distribusi nilai 

kategorisasi E-WOM dapat disusun pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.26 

Kategorisasi Variabel E-WOM 

No Skor Kategorisasi Freskuensi(orang) Presentase(%) 

1 5 – 9 sangat rendah 0 0 

2 >9 – 13 Rendah 5 5% 

3 >13 – 17 cukup tinggi 13 13% 

4 >17 – 21 Tinggi 55 55% 

5 >21 – 25 sangat tinggi 27 27% 

 Jawaban  100 100 
Sumber: data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel E-WOM sebanyak 55 

orang (55%) berada pada kategori tinggi. E-WOM yang dimiliki konsumen tinggi, 

karena intensitas berbagi di kolom testimoni tinggi, komentar positif banyak, berbagi 

testimoni tentang harga, variasi, kualitas produk banyak. 

3.1.3.7 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Indikator Variabel E-WOM 

Rekapitulasi difungsikan untuk mengetahui gambaran indikator-indikator mana yang 

sekiranya dapat memberikan penilaian E-WOM yang baik atau buruk. Bila jumlah 

frekuensi nilai diatas rata-rata maka indikator tersebut mendukung E-WOM yang baik, 

namun apabila jumlah frekuensi nilai indikator dibawah rata-rata maka indikator 

tersebut mendukung E-WOM yang buruk, sehingga indikator variabel tersebut 

membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan dengan indikator variabel yang 

berada pada rata-rata dan diatas rata-rata. Pada dasarnya semakin mendekati nilai 

maksimum yaitu 5 maka semakin baik sebuah variabel, maka untuk meningkatkan rata 
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– rata keseluruhan variabel, indikator variabel yang dibawah rata – rata harus segera 

ditingkatkan. Berikut ini merupakan hasil nilai rata-rata yang telah dirangkum: 

Tabel 3.27 

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel E-WOM 

No 
Item 

pertanyaan 

Jumlah 

responden 

Skor 
Skor 

total 

Mean 
1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F %  

1 Z.1 100 0 0 5 5 10 10 41 41 44 44 424 4,24 

2 Z.2 100 5 5 19 19 32 32 31 31 13 13 328 3,28 

3 Z.3 100 1 1 5 5 14 14 45 45 35 35 408 4,08 

4 Z.4 100 0 0 6 6 10 10 50 50 34 34 412 4,12 

5 Z.5 100 0 0 4 4 21 21 47 47 28 28 399 3,99 

   Mean skor variabel 1971 3,72 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata skor variabel E-

WOM adalah 3,72. Item indikator dengan nilai rata-rata tertinggi diatas rata-rata skor 

variabel adalah Z.1 membaca review di kolom testimoni sebelum membeli produk 

dengan skor 4,24. Item pernyataan dengan nilai di atas rata-rata skor variabel adalah 

Z.3 mengenai membaca review harga produk sebelum membeli dengan skor 4,08, lalu 

Z.4 mengenai membaca review kualitas produk sebelum membeli dengan skor 4,12, 

dan Z.5 mengenai membaca review variasi produk sebelum membeli dengan skor 3,99. 

Sedangkan item indikator yang berada dibawah rata-rata adalah mengenai 

berkonsultasi di forum sebelum membeli produk. Hal ini dapat disimpulkan Z.2 di 

bawah rata-rata karena konsumen merasa tidak perlu berkonsultasi di forum sebelum 
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membeli produk, dengan membaca review dari konsumen lain sudah cukup untuk 

refrensi membeli. 

3.1.4 Persepsi Responden Mengenai E-Loyalty 

3.1.4.1 Tokopedia sebagai Pilihan Pertama ketika Melakukan Online Shoping 

E-Loyalty dikonseptualisasikan sebagai semacam sikap mengunjungi kembali atau 

perilaku mengunjungi kembali dalam kaitannya dengan situs internet tertentu. Sikap 

komitmen konsumen pada sebuah e-commerce bisa membuat psikologis konsumen 

untuk memilih e-commerce pertama kali sebelum membeli. Sikap komitmen ini 

merupakan artikulasi dari kepercayaan dan profesionalitas web. Bagaimana tanggapan 

responden mengenai Tokopedia sebagai Pilihan Pertama ketika Melakukan Online 

Shoping dapat dilihat dalam tabel 3.27 berikut: 

Tabel 3.28 

Tanggapan Responden Mengenai Tokopedia sebagai Pilihan Pertama ketika 

Melakukan Online Shoping 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 14 14% 

2 Setuju 30 30% 

3 Netral 31 31% 

4 Tidak Setuju 19 19% 

5 Sangat tidak setuju 6 6% 

 Jumlah 100 100% 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 30 

orang (30%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sangat setuju jika Tokopedia 

merupakan pilihan pertama ketika melakukan online shoping, karena sudah terbiasa 
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dengan pelayanan yang sangat baik. Kemudian sebanyak 31 orang (31%) menjawab 

netral, responden yang menyatakan netral berpendapat bahwa terkadang Tokopedia 

sebagai refrensi ketika melakukan online shoping, tetapi dibandingkan juga dengan e-

commerce lainnya. Lalu sebanyak 19 orang (19%) menjawab tidak setuju berpendapat 

Tokopedia bukan refrensi pertama ketika online shoping, karena barang di took tidak 

lengkap. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 31 orang 

(31%) menyatakan netral Tokopedia sebagai pilihan pertama ketika melakukan online 

shoping. 

3.1.4.2 Konsumen Berkunjung Ulang ke Website Tokopedia 

Loyalitas tidak semata-mata menyangkut perilaku repurchase, dan juga tidak semata-

mata menyangkut komitmen, tapi dibutuhkan keduanya faktor bersama, dengan 

mempertimbangkan bahwa loyalitas juga timbul dari keterlibatan psikologis konsumen 

dengan situs web, yang menghasilkan sikap positif dan niat membeli kembali yang 

efektif. Bagaimana tanggapan responden mengenai Konsumen Berkunjung Ulang ke 

Website Tokopedia dapat dilihat dalam tabel 3.28 berikut: 

Tabel 3.29 

Tanggapan Responden Mengenai Konsumen Berkunjung Ulang ke Website 

Tokopdedia 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 19 19% 

2 Setuju 45 45% 

3 Netral 30 30% 

4 Tidak Setuju 5 5% 

5 Sangat tidak setuju 1 1% 

 Jumlah 100 100% 
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Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 45 

orang (45%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sangat setuju jika berkunjung kembali, 

karena bentuk komitmen yang mempunya pelayanan dan website yang baik. Kemudian 

sebanyak 30 orang (30%) menjawab netral, responden yang menyatakan netral 

berpendapat bahwa terkadang berkunjung kembali, tetapi dengan intensitas yang sama 

dengan e-commece lain. Lalu sebanyak 5 orang (5%) menjawab tidak setuju 

berpendapat berkunjung ulang, karena sudah mempunyai komitmen pada e-commerce 

lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 45 orang (45%) 

menyatakan setuju berkungjung ulang ke Tokopedia. 

 

3.1.4.3 Konsumen Berbelanja Ulang di Tokopedia 

Proses komitmen yang dimiliki konsumen secara psikologis membuat konsumen 

berkunjung ulang pada Tokopedia, ketika berkunjung ke Tokopedia cenderung besar 

berbelanja ulang di Tokopedia. Proses berbelanja ulang pada salah satu e-commerce 

karena loyalitas konsumen tinggi. Bagaimana tanggapan responden mengenai 

Konsumen Berkunjung Ulang ke Website Tokopedia dapat dilihat dalam tabel 3.29 

berikut: 
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Tabel 3.30 

Tanggapan Responden Mengenai Konsumen Berbelanja Ulang di Tokopedia 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 21 21% 

2 Setuju 40 40% 

3 Netral 35 35% 

4 Tidak Setuju 3 3% 

5 Sangat tidak setuju 1 1% 

 Jumlah 100 100% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 40 

orang (40%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sangat setuju jika berbelanja ulang, 

karena sudah berkomitmen. Kemudian sebanyak 35 orang (35%) menjawab netral, 

responden yang menyatakan netral berpendapat bahwa terkadang berbelanja kembali, 

tetapi dengan intensitas yang sama dengan e-commece lain. Lalu sebanyak 3 orang 

(3%) menjawab tidak setuju berpendapat berbelanja ulang, karena sudah mempunyai 

komitmen pada e-commerce lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 40 orang (40%) menyatakan setuju berbelanja ulang ke 

Tokopedia. 

3.1.4.4 Konsumen Membeli produk Lain di Tokopedia 
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Pelayanan yang baik dan tampilan website yang menarik membuat konsumen 

berkunjung ke Tokopedia untuk membeli produk. Jika puas pada proses pembelian 

produk maka kemungkinan besar konsumen akan puas dan percaya, rasa percaya 

tersebut membuat konsumen cenderung akan membeli produk lain yang berbeda di 

tokopedia. Bagaimana tanggapan responden mengenai Konsumen membeli produk 

lain di Tokopedia dapat dilihat dalam tabel 3.30 berikut: 

 

Tabel 3.31 

Tanggapan Responden Mengenai Konsumen Membeli Produk Lain di 

Tokopedia 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 21 21% 

2 Setuju 41 41% 

3 Netral 31 31% 

4 Tidak Setuju 6 6% 

5 Sangat tidak setuju 1 1% 

 Jumlah 100 100% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 41 

orang (41%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sangat setuju jika akan berbelanja 

produk lain karenan pelayanan baik dan proses pengiriman cepat.  Kemudian sebanyak 

31 orang (31%) menjawab netral, responden yang menyatakan netral berpendapat 

bahwa terkadang membeli produk lain, tetapi perlu ditingkatkan proses pengirimannya. 
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Lalu sebanyak 6 orang (6%) menjawab tidak setuju berpendapat membeli produk lain 

karena sistem jual-beli yang terlalu formal dan berbelit-belit, padahal sejatinya sistem 

tersebut dibuat untuk mencegah penipuan dan hal-hal yang merugikan penjual maupun 

pembeli. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden sebanyak 41 orang 

(41%) menyatakan setuju membeli produk lain di Tokopedia. 

3.1.4.5 Konsumen Memberi Saran kepada Orang di Sekitar untuk Berbelanja di 

Tokopedia 

Manfaat e-commerce yang dirasakan konsumen akan berdampak pada 

kesediaan konsumen untuk melanjutkan hubungan yang baik seperti 

merekomendasikan situs terhadap yang lain. Rasa percaya akan membuat konsumen 

senantiasa berkunjung dan berbelanja lagi, apalagi jika menggunakan secara eksklusif, 

dan merekomendasikan Tokopedia kepada teman dan rekannya. Bagaimana tanggapan 

responden mengenai Konsumen Memberi Saran kepada Orang di Sekitar untuk 

Berbelanja di Tokopedia dapat dilihat dalam tabel 3.31 berikut: 

Tabel 3.32 

Tanggapan Responden Mengenai Konsumen Memberi Saran kepada Orang di 

Sekitar untuk Berbelanja di Tokopedia 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 18 18% 

2 Setuju 39 39% 

3 Netral 37 37% 

4 Tidak Setuju 5 5% 

5 Sangat tidak setuju 1 1% 

 Jumlah 100 100% 

 



96 
 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 39 

orang (39%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sangat setuju jika akan memberi saran 

kepada orang di sekitar untuk berbelanja di Tokopedia karena sudah merasakan 

manfaat positif, seperti pelayanan baik dan keamanan aman. Kemudian sebanyak 37 

orang (37%) menjawab netral, responden yang menyatakan netral berpendapat bahwa 

beberapa kali merekomendasikan ke orang sekitar. Lalu sebanyak 5 orang (5%) 

menjawab tidak setuju berpendapat merekomendasikan berbelanja di Tokopedia, 

karena kurang cocok dengan pelayannya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden sebanyak 39 orang (39%) menyatakan setuju membei saran orang di sekitar 

untuk berbelanja di Tokopedia. 

3.1.4.6 Konsumen Mengajak Orang di Sekitar untuk Berbelanja di Tokopedia 

Tokopedia telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

dengan menggunakan sistem yang terintregasi dan terekam secara online. Segala 

kegiatan pemesanan dilakukan melalui situs, termasuk pembayaran yang disalurkan 

melalui rekening bersama (rekber). Maka dari itu, Tokopedia mampu menampilkan 

jumlah “produk terjual‟ di profil pembeli dan tentunya, informasi ini tidak dapat 

direkayasa. Pembeli dan penjual hanya berinteraksi melalui kolom diskusi produk, 

dengan harapan hal tersebut dapat memudahkan pembeli dan meminimalisir penipuan. 

Hal tersebut adalah system Tokopedia yang membedakan dengan e-commerce lain, 

sehingga konsumen senantiasa mengajak orang di sekitar berbelanja di Tokopedia. 
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Bagaimana tanggapan responden mengenai Konsumen mengajak Orang di Sekitar 

untuk Berbelanja di Tokopedia dapat dilihat dalam tabel 3.32 berikut: 

 

Tabel 3.33 

Tanggapan Responden Mengenai Konsumen Mengajak Orang di Sekitar untuk 

Berbelanja di Tokopedia 

 

No Pernyataan Frekuensi (orang) Presentase (%) 

1 Sangat setuju 18 18% 

2 Setuju 34 34% 

3 Netral 41 41% 

4 Tidak Setuju 6 6% 

5 Sangat tidak setuju 1 1% 

 Jumlah 100 100% 

 

Tabel diatas menunjukan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 34 

orang (34%), menyatakan setuju atas pernyataan tersebut, Responden yang 

menyatakan persetujuannya berpendapat bahwa sangat setuju jika akan mengajak 

orang di sekitar untuk berbelanja di Tokopedia karena sistem keamanan website yang 

sudah terintegrasi. Kemudian sebanyak 41 orang (41%) menjawab netral, responden 

yang menyatakan netral berpendapat bahwa beberapa kali mengajak orang sekitar.  

Lalu sebanyak 6 orang (6%) menjawab tidak setuju berpendapat mengajak berbelanja 

di Tokopedia, karena kurang cocok dengan pelayannya. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden sebanyak 41 orang (41%) menyatakan netral mengajak 

orang di sekitar untuk berbelanja di Tokopedia. 

3.1.4.7 Kategorisasi Variabel E-Loyalty 
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Berdasarkan data-data yang telah disajikan dan dijelaskan di atas, maka dapat dibentuk 

tabel kategorisasi yang mencakup keseluruhan jawaban responden mengenai variabel 

E-Loyalty yang telah diajukan. Untuk memberikan penilaian terhadap variabel E-

Loyalty, digunakan tingkat pengukuran interval agar dapat mengkategorikan persepsi 

responden terhadap variabel E-Loyalty berdasarkan perolehan data. Adapun lebar 

interval (I) dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:  

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

Di mana:  

I = Lebar Interval  

R = Rentang, yaitu nilai kumulatif (skor tertinggi – skor terendah)  

K = Jumlah Kelas (jumlah interval) 

Pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas produk terdiri dari 6 butir 

pertanyaan, di mana jawaban setiap pertanyaan memiliki skor antara 1-5 dengan 

kategori jawaban: “Sangat timggi”, “Tinggi”, “Cukup tinggi”, “Rendah”, dan “Sangat 

rendah”. Dengan penghitungan interval kelas untuk variabel ini adalah sebagai berikut: 

Jumlah pertanyaan : 6 

Skor maksimal : 30 

Skor minimal : 6 

Jumlah kelas : 5 
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I =
R

K
= 30 −

5

5
= 𝟒, 𝟖 

Setelah diketahui interval kelas dari variabel E-Loyalty, maka tabel distribusi nilai 

kategorisasi E-Loyalty dapat disusun pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.34 

Kategorisasi Variabel E-Loyalty 

No Skor Kategorisasi Freskuensi(orang) Presentase(%) 

1 6 – 10,8 sangat rendah 1 1 

2 >10,8 – 15,6 Rendah 7 7% 

3 >15,6 – 20,4 cukup tinggi 32 32% 

4 >20,4 – 25,2 tinggi 42 42% 

5 >25,2 – 30 sangat tinggi 18 18% 

 Jawaban  100 100 
Sumber: data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa variabel E-Loyalty sebanyak 

42 orang (42%) berada pada kategori tinggi. E-Loyalty yang dimiliki konsumen tinggi, 

karena sering mengunjungi website Tokopedia, selalu berbelanja online di Tokopedia, 

mengajak orang lain berbelanja di Tokopedia, dan memberi saran ke orang lain untuk 

berbelanja di Tokopedia. 

3.1.1.8 Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Indikator Variabel E-Loyalty 

Rekapitulasi difungsikan untuk mengetahui gambaran indikator-indikator mana yang 

sekiranya dapat memberikan penilaian E-Loyalty yang baik atau buruk. Bila jumlah 

frekuensi nilai diatas rata-rata maka indikator tersebut mendukung E-Loyalty yang 

baik, namun apabila jumlah frekuensi nilai indikator dibawah rata-rata maka indikator 
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tersebut mendukung E-Loyalty yang buruk, sehingga indikator variabel tersebut 

membutuhkan perhatian lebih besar dibandingkan dengan indikator variabel yang 

berada pada rata-rata dan diatas rata-rata. Pada dasarnya semakin mendekati nilai 

maksimum yaitu 5 maka semakin baik sebuah variabel, maka untuk meningkatkan rata 

– rata keseluruhan variabel, indikator variabel yang dibawah rata – rata harus segera 

ditingkatkan. Berikut ini merupakan hasil nilai rata-rata yang telah dirangkum: 

Tabel 3.35 

Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel E-Loyalty 

No 
Item 

pertanyaan 

Jumlah 

responden 

Skor 
Skor 

total 
Mean 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1 Y.1 100 6 6 19 19 31 31 30 30 14 14 327 3,27 

2 Y.2 100 1 1 5 5 30 30 45 45 19 19 376 3,76 

3 Y.3 100 1 1 3 3 35 35 40 40 21 21 377 3,77 

4 Y.4 100 1 1 6 6 31 31 41 41 21 21 375 3,75 

5 Y.5 100 1 1 5 5 37 37 39 39 18 18 368 3,68 

6 Y.6 100 1 1 6 6 41 41 34 34 18 18 362 3,62 

   Mean skor variabel 2512 3,52 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata skor variabel E-

Loyalty adalah 3,52. Item indikator dengan nilai rata-rata tertinggi diatas rata-rata skor 

variabel adalah Y.3 mengenai konsumen akan berbelanja lagi dengan skor 3,77. Item 

pernyataan dengan nilai di atas rata-rata skor variabel adalah Y.2 mengenai 

mengunjungi website kembali dengan skor 3,76, lalu Y.4 mengenai konsumen akan 

membeli produk lain 3,75, Y.5 mengenai akan menyarankan orang di sekitar untuk 

membeli di Tokopedia dengan skor 3,68, dan Y.6 mengenai akan mengajak orang di 
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sekitar untuk membeli di Tokopedia. Sedangkan item indikator yang berada dibawah 

rata-rata adalah mengenai Tokopedia adalah adalah pilihan pertama ketika akan 

melakukan onlineshoping.  Hal ini dapat disimpulkan Y.1 di bawah rata-rata karena 

konsumen merasa Tokopedia bukan onlineshop pilihan pertama karena akan 

membandingkan dulu dengan onlineshop lain dari segi harga, kualitas produk, dan 

variasi produk. Hal ini dapat disimpulkan bahwa indikator Y.2,  Y.3, Y.4, Y.5, dan Y.6 

memiliki rata-rata diatas rata-rata sedangkan indikator Y.1 memiliki nilai rata-rata 

dibawah rata-rata. 

3.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.2.1 Uji Validitas  

Uji Validitas digunakan untuk menguku sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji Validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk degree of 

freedom (df) = n – 2, dalam hal ini adalah jumlah sampel dengan α = 5% atau 0,05 r 

table didapat dari melihat table pada df dengan uji dua sisi. Apabila r hitung (dilihat 

dari tampilan output SPSS pada kolom Correlated Item – Total Correlation) lebih besar 

dari r table dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indicator tersebut 

dinyatakan valid. Atau uji validitas juga dapat dilakukan dengan melakukan korelasi 

bivariate antara masing-masing skor indicator dengan total skor konstruk. Apabila 

tampilan output SPSS terlihat bahwa korelasi antar masing-masing indicator terhadap 
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total skor konstruk menunjukan hasil yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa 

masing-masing indikator pertanyaan adalah valid (Ghozali,2009:51).  

Tabel 3.36 

Uji Validitas Variabel 

Variabel Item/kode r hitung = r tabel kesimpulan 

E-WOM 

X1.1 0,743 >  0,1966 Valid 

X1.2 0,589 >  0,1966 Valid 

X1.3 0,852 >  0,1966 Valid 

X1.4 0,832 >  0,1966 Valid 

X1.5 0,827 >  0,1966 Valid 

E-WEB 

X2.1 0,693 >  0,1966 Valid 

X2.2 0,689 >  0,1966 Valid 

X2.3 0,689 >  0,1966 Valid 

X2.4 0,715 >  0,1966 Valid 

X2.5 0,813 >  0,1966 Valid 

X2.6 0,725 >  0,1966 Valid 

X2.7 0,627 >  0,1966 Valid 

X2.8 0,751 >  0,1966 Valid 

X2.9 0,709 >  0,1966 Valid 

X2.10 0,847 >  0,1966 Valid 

E-Trust 

Z1 0,736 >  0,1966 Valid 

Z2 0,773 >  0,1966 Valid 

Z3 0,747 >  0,1966 Valid 

Z4 0,830 >  0,1966 Valid 

Z5 0,788 >  0,1966 Valid 

Z6 0,595 >  0,1966 Valid 

E-Loyalty 

Y1 0,819 >  0,1966 Valid 

Y2 0,861 >  0,1966 Valid 

Y3 0,915 >  0,1966 Valid 

Y4 0,843 >  0,1966 Valid 

Y5 0,904 >  0,1966 Valid 

Y6 0,877 >  0,1966 Valid 

 

Adapun kaidah yang berlaku adalah : 

a. Jika r hitung > r tabel (0,1966) maka butir pernyataan valid 
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b. Jika r hitung ≤ r tabel (0,1966) maka butir pernyataan tidak valid 

Berikut akan disajikan hasil perhitungan validitas untuk variabel E-WOM (X1), E-

WEB (X2), E-Trust (Z), dan E-Loyalty (Y) sebagai berikut: 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pernyataan pada variabel independen 

(E-WOMt dan E-WEB) dan variabel dependen (E-Loyalty) serta variabel intervening  

(E-Trust) memiliki r hitung yang lebih besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa keseluruhan item pernyataan (indikator) yang terdapat pada seluruh variabel 

dalam penelitian ini adalah valid. 

3.2.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk membuktikan apakah setiap variabel yang sama 

dengan indikator yang sama jika dilakukan pengujian berulang akan menghasilkan data 

yang sama. Suatu variabel harus reliabel karena jika tidak reliabel data tersebut tidak 

dapat diteruskan untuk menguji hipotesis yang ingin diujikan tetapi jika reliabel maka 

dapat menguji hipotesis penelitian tersebut, suatu variabel dapat dikatakan reliabel 

adalah jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 jika diolah dalam program SPSS sehingga bila 

dilakukan penelitian berikutnya dengan menggunakan variabel yang sama, indikator 

yang sama dengan studi kasus yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda hasilnya 

akan tetap sama, namun bila hasilnya tidak reliabel atau nilai Cronbach Alpha < 0,60 

maka bila diteliti ulang dengan menggunakan variabel yang sama, indikator yang sama 

dengan studi kasus yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda hasilnya akan berbeda. 
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Berikut merupakan hasil uji reliabilitas pada 3 (tiga) variabel dengan menggunakan 

program SPSS:  

Berikut akan disajikan tabel reliabilitas dari variabel E-WOMt (X1), E-WEB (X2), 

E-Trust (Z), dan E-Loyalty (Y), sebagai berikut: 

Tabel 3.37 

Uji Reliabilitas Variabel 

Variabel Item/kode 

Nilai 

 cronbach  

alpha 

= 
Standar 

Alpha 
Keterangan 

 

E-WOM 

 

X1 

 

0,811 > 0,60 Reliabel 

 

E-WEB 

 

X2 

 

0,899 > 0,60 Reliabel 

 

E-Trust 

 

Z1 

 

0,841 > 0,60 Reliabel 

 

  E-Loyaty 

 

Y1 

 

0,931 > 0,60 Reliabel 
Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha dari 

keseluruhan variabel adalah > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 

yang digunakan dalam kuesioner bersifat reliabel, yang berarti terdapat kesamaan data 

dalam waktu yang berbeda dan daqta yang dihasilkan akurat. 

3.3 Analisis Pengaruh E-WOM terhadap E-Trust 

Pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis uji koefisien korelasi, 

uji koefisien determinasi, uji regresi linear sederhana, dan uji signifikansi. Pengujian 

tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program computer SPSS for 

Windows versi 16 yang akan disajikan seperti berikut ini: 
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3.3.1 Analisis Korelasi E-WOM terhadap E-Trust 

Uji korelasi adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat 

atau keeratan hubungan antara variabel E-WOM dengan variabel E-Trust. Jika nilai 

korelasinya (R) 0,00 – 0,199 maka hubungannya sangat lemah, jika 0,20 – 0,399 maka 

hubungannya lemah, jika 0,40 – 0,599 maka hubungannya sedang, jika 0,60 – 0,799 

maka hubungannya kuat dan 0,80 – 1,00 maka hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependennya sangat kuat. Yang dimaksud kuat ialah jika X mengalami 

perubahan sedikit maka Y berubah banyak, dan lemah jika X mengalami perubahan 

banyak maka Y berubah sedikit. Berikut merupakan hasil perhitungan korelasi pada 

variabel E-WOM dengan variabel E-Trust. 

Tabel 3.38 

Hasil Uji Korelasi E-WOM terhadap E-Trust 

Correlation 

  E-Trust E-WOM 

E-WOM 
Pearson Correlation 1 .572** 

Sig. (2-tailed)  0 

N 100 100 

E-Trust 
Pearson Correlation .572** 1 

Sig. (2-tailed) 0  

N 100 100 
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Berdasarkan tabel di atas, jelas terlihat bahwa koefisien korelasi (r) atau keeratan 

hubungan antara variabel E-WOM (X1) terhadap variabel E-Trust  (Z) adalah sebesar 

0,572. Hasil uji tersebut menunjukan bahwa kekuatan hubungan variabel E-Trust (Z) 

terhadap variabel E-WOM (Z) adalah sedang. Dimana interval antara 0,40-0,599 

menujukakan tingkat hubungan yang sedang. 

3.3.2 Uji Regresi Linier Sederhana E-WOM terhadap E-Trust 

Koefisien regresi sederhana adalah sebuah analisis yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dan arah hubungan antara variabel antara variabel 

E-WOM dengan variabel E-Trust. Jika arah hubungan antara kedua variabel adalah 

positif maka hubungan kedua variabel adalah searah (jika X meningkat Y juga akan 

meningkat), tetapi jika hubungan antara kedua variabel adalah negatif maka arah 

hubungannya adalah berlawanan (jika X meningkat Y akan menurun). Adapun hasil 

perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.39 

Hasil Uji Regresi E-WOM terhadap E-Trust 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.014 1.613 
 

7.477 .000 

E-WOM .557 .081 .572 6.901 .000 

a. Dependent Variable: E-Trust     
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Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel di atas, menunjukkan bahwa koefisien regresi 

untuk variabel E-WOMt (X1) adalah sebesar 0,557 dan untuk nilai konstantanya adalah 

sebesar 12.014. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat terbentuk persamaan 

regresi sebagai berikut:  

Z = 12,014 + 0,557 X1  

Dimana:  

Z = E-Trust  

X1 = E-WOM 

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana tersebut, dapat diartikan bahwa:  

a. Terdapat pengaruh positif variabel E-WOM (X1) terhadap variabel E-Trust (Z) 

b. Nilai konstanta sebesar 12,014 menunjukkan bahwa jika variabel E-WOM (X1) 

bernilai 0 (nol), maka variabel E-Trust (Z) bernilai 12,014. Artinya, tanpa adanya 

pengaruh dari variabel E-WOM (X1), besarnya variabel E-Trust (Z) memiliki nilai 

12,014.  

c. Koefisien regresi untuk variabel E-WOM (X1) sebesar 0,557 menunjukkan bahwa 

variabel E-WOM (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap E-Trust (Z). Dengan kata 

lain, dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel E-WOM (X1) sebesar 1 satuan, 

akan berdampak pada peningkatan variabel E-Trust (Z) sebesar 0,587. Sehingga, 

semakin baik variabel E-WOM (X1) maka semakin tinggi E-Trust (Z). 
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3.3.3 Uji Koefisien Determinasi E-WOM  terhadap E-Trust 

 Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahu besarnya pengaruh 

antara variabel E-WOM (X1) terhadap variabel E-Trust (Z) dengan menggunakan 

SPSS. Adapun hasil penghitungannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.40 

Hasil Uji Determinasi E-WOM terhadap E-Trust 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .572a .327 .320 2.694 

a. Predictors: (Constant), E-WOM  

 

Berdasarkan hasil penghitungan uji determinasi pada tabel di atas, 

menunjukkan bahwa hasil koefisien determinasi variabel E-WOM (X1) terhadap 

variabel E-Trust (Z) sebesar 0,327 (R Square), maka koefisien determinasinya adalah:  

KD = R2 x 100 % 

       = 0,327 x 100 %  

       = 32,7 %  

Berdasarkan perhitungan di atas, menunjukkan bahwa 32,7% variabel E-WOM (X1) 

memberikan sumbangan terhadap variabel E-Trust (Z), sedangkan sisanya (100% - 

32,7% = 67,3%) diberikan sumbangan oleh faktor lain, di luar faktor E-WOM. 
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3.3.4 Uji Signifikansi Determinasi E-WOM terhadap E-Trust 

Uji t merupakan pengujian secara individual, pengujian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah variabel E-WOM (X1) secara individual berpengaruh atau tidak 

terhadap E-Trust (Z). Uji t menggunakan Analyze Regresion Linear pada program 

komputer spss. Nilai t pada output SPSS dapat dilihat pada kolom t, baris 

kualitas_produk, tabel Coefficients (α).  

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil t hitung sebesar 12,014. Nilai t dari 

hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan hasil dengan langkah-langkah:  

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif  

a. Ho = E-WOM (X1) tidak berpengaruh terhadap E-Trust (Z)  

b. Ha = E-WOM (X1) berpengaruh terhadap variabel E-Trust (Z)  

2. Menentukan tingkat keyakinan interval dengan signifikansi alpha = 0,05 atau sangat 

signifikansi 5%.  

3. Membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut tabel. Nilai t tabel 

diketahui dengan mencari nilai df (degree of freedom) terlebih dahulu, sebagai berikut:  

Df = n – 2  

= 100 – 2  

= 98  

Dengan Df sebesar 98, maka apabila dilihat pada tabel t two tail dengan siginifikansi 

5% diperoleh nilai t tabel sebesar 1,984 
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4. Adapun pemenuhan kriteria sebagai berikut:  

a. Ho diterima apabila t hitung ≤ t tabel, artinya variabel bebas (X) tidak mempengaruhi 

variabel terikat (Z).  

b. Ha diterima apabila t hitung > t tabel, artinya variabel bebas (X) mempengaruhi 

variabel terikat (Z).  

Nilai t hitung (6,901) > t tabel (1,9845), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga 

hipotesis 1 yang berbunyi “E-WOM berpengaruh signifikan terhadap E-Trust” 

diterima. Bentuk hubungan pengaruh E-WOM terhadap E-Trust adalah positif yang 

ditunjukan oleh tanda positif pada koefisien regresinya, hubungan yang positif ini 

diartikan bahwa E-WOM yang baik akan berdampak pada E-Trust yang semakin 

meningkat. Untuk lebih jelasnya maka disajikan gambar berikut:  

                                                     Gambar 3. 1 

Kurva Hasil Uji Hipotesis 1 (two tail) 

 

 

                                                                              Daerah Penolakan Ho 

 

                                   Daerah Penerimaan Ho 

 

                                                                                  1966                  6901                          
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3.4 Analisis Pengaruh E-WEB terhadap E-Trust 

Pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah, uji koefisien korelasi, uji 

koefisien determinasi, uji regresi linear sederhana, dan uji signifikansi. Pengujian 

tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program computer SPSS for 

Windows versi 16 yang akan disajikan seperti berikut ini: 

3.4.1 Analisis Korelasi E-WEB terhadap E-Trust 

Uji korelasi adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat 

atau keeratan hubungan antara variabel E-WEB dengan variabel E-Trust. Jika nilai 

korelasinya (R) 0,00 – 0,199 maka hubungannya sangat lemah, jika 0,20 – 0,399 maka 

hubungannya lemah, jika 0,40 – 0,599 maka hubungannya sedang, jika 0,60 – 0,799 

maka hubungannya kuat dan 0,80 – 1,00 maka hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependennya sangat kuat. Yang dimaksud kuat ialah jika X mengalami 

perubahan sedikit maka Y berubah banyak, dan lemah jika X mengalami perubahan 

banyak maka Y berubah sedikit. Berikut merupakan hasil perhitungan korelasi pada 

variabel E-WEB dengan variabel E-Trust. 

Tabel 3.41 

Hasil Uji Korelasi E-WEB terhadap E-Trust 

Correlation 

  E-WEB E-WOM 

E-WEB Pearson Correlation 1 .769** 

Sig. (2-tailed)  0 

N 100 100 

E-Trust Pearson Correlation .769** 1 

Sig. (2-tailed) 0  

N 100 100 
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Berdasarkan tabel di atas, jelas terlihat bahwa koefisien korelasi (r) atau keeratan 

hubungan antara variabel E-WEB (X2) terhadap variabel E-Trust (Z) adalah sebesar 

0,769. Hasil uji tersebut menunjukan bahwa kekuatan hubungan variabel E-WEB (X2) 

terhadap variabel E-Trust (Z) adalah kuat. Dimana interval antara 0,60-0,799 

menujukakan tingkat hubungan yang sedang. 

3.4.2 Uji Regresi Linier Sederhana E-WEB terhadap E-Trust 

Koefisien regresi sederhana adalah sebuah analisis yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dan arah hubungan antara variabel antara variabel 

E-WEB dengan variabel E-Trust.. Jika arah hubungan antara kedua variabel adalah 

positif maka hubungan kedua variabel adalah searah (jika X meningkat Z juga akan 

meningkat), tetapi jika hubungan antara kedua variabel adalah negatif maka arah 

hubungannya adalah berlawanan (jika X meningkat Z akan menurun). Adapun hasil 

perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.42 

Hasil Uji Regresi E-WEB terhadap E-Trust 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.506 1.483 
 

3.712 .000 

E-WEB .456 .038 .769 11.909 .000 

a. Dependent Variable: E-Trust     
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Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel di atas, menunjukkan bahwa koefisien regresi 

untuk variabel E-WEB (X2) adalah sebesar 0,456 dan untuk nilai konstantanya adalah 

sebesar 5,506. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat terbentuk persamaan 

regresi sebagai berikut:  

Z = 5,506 + 0,456 X2  

Dimana:  

X2 = E-WEB  

Z   = E-Trust 

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana tersebut, dapat diartikan bahwa:  

a. Terdapat pengaruh positif variabel E-WEB (X2) terhadap variabel E-Trust (Z) 

b. Nilai konstanta sebesar 5,506 menunjukkan bahwa jika variabel E-WEB (X2) 

bernilai 0 (nol), maka variabel E-Trust (Z) bernilai 5,506. Artinya, tanpa adanya 

pengaruh dari variabel E-WEB (X2), besarnya variabel E-Trust (Z) memiliki nilai 

5,506.  

c. Koefisien regresi untuk variabel E-WEB (X2) sebesar 0,456 menunjukkan bahwa 

variabel E-WEB (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap E-Trust (Z). Dengan kata 

lain, dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel E-WEB (X2) sebesar 1 satuan, 

akan berdampak pada peningkatan variabel E-Trust (Z) sebesar 0,456. Sehingga, 

semakin baik variabel E-WEB (X2) maka semakin tinggi E-Trust (Z). 
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3.4.3 Uji Koefisien Determinasi E-WEB terhadap E-Trust 

 Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahu besarnya pengaruh 

antara variabel E-WEB (X2) terhadap variabel E-Trust (Z) dengan menggunakan SPSS. 

Adapun hasil penghitungannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.43 

Hasil Uji Determinasi E-WEB terhadap E-Trust 

 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .769a .591 .587 2.099 

  

Berdasarkan hasil penghitungan uji determinasi pada tabel di atas, 

menunjukkan bahwa hasil koefisien determinasi variabel E-WEB (X2) terhadap 

variabel E-Trust (Z) sebesar 0,591 (R Square), maka koefisien determinasinya adalah:  

KD = R2 x 100 % 

       = 0,591 x 100 %  

       = 59,1 %  

Berdasarkan perhitungan di atas, menunjukkan bahwa 59,1% variabel E-WEB (X2) 

memberikan sumbangan terhadap variabel E-Trust (Z), sedangkan sisanya (100% - 

59,1% = 40,9%) diberikan sumbangan oleh faktor lain, di luar faktor E-WEB. 

3.3.4 Uji Signifikansi Determinasi E-WEB terhadap E-Trust 

Uji t merupakan pengujian secara individual, pengujian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah variabel E-WEB (X2) secara individual berpengaruh atau tidak 

terhadap E-Trust (Z). Uji t menggunakan Analyze Regresion Linear pada program 
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komputer spss. Nilai t pada output SPSS dapat dilihat pada kolom t, baris 

kualitas_produk, tabel Coefficients (α).  

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil t hitung sebesar 5,506. Nilai t dari hasil 

perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan hasil dengan langkah-langkah:  

1. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif  

a. Ho = E-WEB (X2) tidak berpengaruh terhadap E-Trust (Z)  

b. Ha = E-WEB (X2) berpengaruh terhadap variabel E-Trust (Z)  

2. Menentukan tingkat keyakinan interval dengan signifikansi alpha = 0,05 atau sangat 

signifikansi 5%.  

3. Membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut tabel. Nilai t tabel 

diketahui dengan mencari nilai df (degree of freedom) terlebih dahulu, sebagai berikut:  

Df = n – 2  

= 100 – 2  

= 98  

Dengan Df sebesar 98, maka apabila dilihat pada tabel t two tail dengan siginifikansi 

5% diperoleh nilai t tabel sebesar 1,984 

4. Adapun pemenuhan kriteria sebagai berikut:  

a. Ho diterima apabila t hitung ≤ t tabel, artinya variabel bebas (X) tidak mempengaruhi 

variabel terikat (Z).  
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b. Ha diterima apabila t hitung > t tabel, artinya variabel bebas (X) mempengaruhi 

variabel terikat (Z).  

Nilai t hitung (11,909) > t tabel (1,9845), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga 

hipotesis 1 yang berbunyi “E-WEB berpengaruh signifikan terhadap E-Trust” 

diterima. Bentuk hubungan pengaruh E-WEB terhadap E-Trust adalah positif yang 

ditunjukan oleh tanda positif pada koefisien regresinya, hubungan yang positif ini 

diartikan bahwa E-WEB yang baik akan berdampak pada E-Trust yang semakin 

meningkat. Untuk lebih jelasnya maka disajikan gambar berikut:  

                                                     Gambar 3. 2 

Kurva Hasil Uji Hipotesis 2 (two tail) 

 

 

                                                                              Daerah Penolakan Ho 

 

                                   Daerah Penerimaan Ho 

 

                                                                                  1966                  11909                          

 

3.5 Analisis Pengaruh E-Trust terhadap E-Loyalty 

Pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah, uji koefisien korelasi, uji 

koefisien determinasi, uji regresi linear sederhana, dan uji signifikansi. Pengujian 
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tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan program computer SPSS for 

Windows versi 16 yang akan disajikan seperti berikut ini: 

3.5.1 Analisis Korelasi E-Trust terhadap E-Loyalty 

Uji korelasi adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengukur seberapa kuat 

atau keeratan hubungan antara variabel E-Trust dengan variabel E-Loyalty. Jika nilai 

korelasinya (R) 0,00 – 0,199 maka hubungannya sangat lemah, jika 0,20 – 0,399 maka 

hubungannya lemah, jika 0,40 – 0,599 maka hubungannya sedang, jika 0,60 – 0,799 

maka hubungannya kuat dan 0,80 – 1,00 maka hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependennya sangat kuat. Yang dimaksud kuat ialah jika X mengalami 

perubahan sedikit maka Y berubah banyak, dan lemah jika X mengalami perubahan 

banyak maka Y berubah sedikit. Berikut merupakan hasil perhitungan korelasi pada 

variabel E-Trust dengan variabel E-Loyalty. 

Tabel 3.44 

Hasil Uji Korelasi E-Trust terhadap E-Loyalty 

Correlation 

  E-WOM E-Loyalty 

E-Trust Pearson Correlation 1 .637** 

Sig. (2-tailed)  0 

N 100 100 

E-Loyalty Pearson Correlation .637** 1 

Sig. (2-tailed) 0  

N 100 100 

Berdasarkan tabel di atas, jelas terlihat bahwa koefisien korelasi (r) atau keeratan 

hubungan antara variabel E-Trust (Z) terhadap variabel E-Loyalty (Y) adalah sebesar 

0,637. Hasil uji tersebut menunjukan bahwa kekuatan hubungan variabel E-Trust (Z) 
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terhadap variabel E-Loyalty (Y) adalah kuat. Dimana interval antara 0,60-0,799 

menujukakan tingkat hubungan yang sedang. 

3.5.2 Uji Regresi Linier Sederhana E-Trust terhadap E-Loyalty 

Koefisien regresi sederhana adalah sebuah analisis yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dan arah hubungan antara variabel E-Trust 

dengan variabel E-Loyalty. Jika arah hubungan antara kedua variabel adalah positif 

maka hubungan kedua variabel adalah searah (jika Z meningkat Y juga akan 

meningkat), tetapi jika hubungan antara kedua variabel adalah negatif maka arah 

hubungannya adalah berlawanan (jika Z meningkat Y akan menurun). Adapun hasil 

perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.45 

Hasil Uji Regresi E-Trust terhadap E-Loyalty 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 647 2.617  247 .805 

E-Trust .922 .113 .637 8.184 .000 

a. Dependent Variable: E-Loyalty     

 

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel di atas, menunjukkan bahwa koefisien 

regresi untuk variabel E-Trust (Z) adalah sebesar 0,922 dan untuk nilai konstantanya 

adalah sebesar 647. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat terbentuk persamaan 

regresi sebagai berikut:  
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Y = 647 + 0,922 Z  

Dimana:  

Z = E-Trust  

Y = E-Loyalty 

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana tersebut, dapat diartikan bahwa:  

a. Terdapat pengaruh positif variabel E-Trust (Z) terhadap variabel E-Loyalty (Y) 

b. Nilai konstanta sebesar 647 menunjukkan bahwa jika variabel E-Trust (Z) bernilai 

0 (nol), maka variabel E-Loyalty (Y) bernilai 647. Artinya, tanpa adanya pengaruh dari 

variabel E-Trust (Z), besarnya variabel E-Loyalty (Y) memiliki nilai 647.  

c. Koefisien regresi untuk variabel E-Trust (Z) sebesar 0,922 menunjukkan bahwa 

variabel E-Trust (Z) mempunyai pengaruh positif terhadap E-Loyalty (Y). Dengan kata 

lain, dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel E-Trust (Z) sebesar 1 satuan, 

akan berdampak pada peningkatan variabel E-Loyalty (Y) sebesar 0,922. Sehingga, 

semakin baik variabel E-Trust (Z) maka semakin tinggi E-Loyalty (Y) 

3.5.3 Uji Koefisien Determinasi E-Trust terhadap E-Loaylty 

 Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahu besarnya pengaruh 

antara variabel E-Trust (Z) terhadap variabel E-Loyalty (Y) dengan menggunakan 

SPSS. Adapun hasil penghitungannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.46 

Hasil Uji Determinasi E-Trust terhadap E-Loyalty 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .637a .406 .400 3.664 

a. Predictors: (Constant), E-Trust  

 

Berdasarkan hasil penghitungan uji determinasi pada tabel di atas, 

menunjukkan bahwa hasil koefisien determinasi variabel E-Trust (Z) terhadap variabel 

E-Loyalty (Y) sebesar 0,406 (R Square), maka koefisien determinasinya adalah:  

KD = R2 x 100 % 

       = 0,406 x 100 %  

       = 40,6 %  

Berdasarkan perhitungan di atas, menunjukkan bahwa 40,6% variabel E-Trust (Z) 

memberikan sumbangan terhadap variabel E-Loyalty (Y), sedangkan sisanya (100% - 

40,6% = 59,6%) diberikan sumbangan oleh faktor lain, di luar faktor E-Trust. 

 

3.5.4 Uji Signifikansi Determinasi E-Trust terhadap E-Loyalty 

Uji t merupakan pengujian secara individual, pengujian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah variabel E-Trust (Z) secara individual berpengaruh atau tidak 

terhadap E-Loyalty (Y). Uji t menggunakan Analyze Regresion Linear pada program 
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komputer spss. Nilai t pada output SPSS dapat dilihat pada kolom t, baris 

kualitas_produk, tabel Coefficients (α).  

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa hasil t hitung sebesar 647. Nilai t dari hasil 

perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan hasil dengan langkah-langkah:  

2. Menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif  

a. Ho = E-Trust (Z) tidak berpengaruh terhadap E-Loyalty (Y)  

b. Ha = E-Trust (Z) berpengaruh terhadap variabel E-Loyalty (Y)  

2. Menentukan tingkat keyakinan interval dengan signifikansi alpha = 0,05 atau sangat 

signifikansi 5%.  

3. Membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut tabel. Nilai t tabel 

diketahui dengan mencari nilai df (degree of freedom) terlebih dahulu, sebagai berikut:  

Df = n – 2  

= 100 – 2  

= 98  

Dengan Df sebesar 98, maka apabila dilihat pada tabel t two tail dengan siginifikansi 

5% diperoleh nilai t tabel sebesar 1,984 

4. Adapun pemenuhan kriteria sebagai berikut:  

a. Ho diterima apabila t hitung ≤ t tabel, artinya variabel bebas (X) tidak mempengaruhi 

variabel terikat (Z).  
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b. Ha diterima apabila t hitung > t tabel, artinya variabel bebas (X) mempengaruhi 

variabel terikat (Z).  

Nilai t hitung (8,184) > t tabel (1,984), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga 

hipotesis 1 yang berbunyi “E-Trust berpengaruh signifikan terhadap E-Loyalty” 

diterima. Bentuk hubungan pengaruh E-Trust terhadap E-Loyalty adalah positif yang 

ditunjukan oleh tanda positif pada koefisien regresinya, hubungan yang positif ini 

diartikan bahwa E-Trust yang baik akan berdampak pada E-Loyalty yang semakin 

meningkat. Untuk lebih jelasnya maka disajikan gambar berikut:  

                                                     Gambar 3. 3 

Kurva Hasil Uji Hipotesis 3 (two tail) 

 

 

                                                                              Daerah Penolakan Ho 

 

                                   Daerah Penerimaan Ho 
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3.6 Analisis Regresi Dua Tahap 

Regresi dua tahap merupakan pengembangan model regresi dalam penelitian 

manajemen (Ferdinan, 2006: 117-118) 
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 Regresi pertama adalah dengan menggunakan regresi berganda. Berikut adalah 

pengujian hipotesis model regresi pertama menggunakan analisis linier berganda:  

Tabel 3.47 

Uji Hipotesis Model Regresi Pertama  

E-WOM dan E-WEB terhadap E-Trust 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.199 1.518  3.425 .001 

E-WEB .422 .053 .711 8.016 .000 

E-WOM .083 .086 .085 957 .341 

a. Dependent Variable: E-Trust     

 

 Berdasarkan persamaan regresi pertama yaitu E-WOM dan E-WEB terhadap E-

Trust yang dilihat dalam tabel di atass, menunjukan bahwa nilai koefisien regresi dan 

variabel E-WOM bernilai positif yakni sebesar 0,85 dan nilai koefisien regresi dari 

variabel E-WEB juga bernilai positif yakni sebesar 0,711. Dengan demikian persamaan 

regresi yang dihasilkan dari uji hipotesis model regresi pertama adalah: 

ET = 0,085EW + 0,711EB 

Dimana: 

ET= E-Trust 

EB= E-WEB 

EW= E-WOM 
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 Berdasarkan persamaan regresi pertama diatas dapat dilihat bahwa nilai 

koefisien regresi variabel E-WOM dan E-WEB bernilai positif. Hal tersebut 

menunjukan bahwa variabel E-WOM dan E-WEB memiliki hubungan positif terhadap 

E-Trust. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi E-WOM dan E-WEB maka akan 

meningkatkan E-Trust. 

 Regresi kedua menggunakan regresi sederhana, yakni meregresikan variabel E-

Trust terhadap variabel E-Loyalty. Berikut disajikan hasil dari pengujian hipotesisi 

model regresi kedua menggunakan analisis regresi linier sederhana. 

Tabel 3.48 

Uji Hipotesis Model Regresi Kedua 

E-Trust terhadap E-Loyalty 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 647 2.617 
 

247 .805 

E-Trust .922 .113 .637 8.184 .000 

a. Dependent Variable: E-Loyalty     

 

 Berdasarkan persamaan regresi kedua yang dapat dilihat dalam tabel di atass, 

menunjukan bahwa nilai koefisien regresi dari variabel E-Trust bernilai positif yakni 

sebesar 0,637. Hal ini menunjukan bahwa variabel E-Trust berhubungan positif dengan 

variabel E-Loyalty. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi E-Trust maka akan 
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meningkatkan E-Loyalty. Maka secara menyeluruh, persamaan regresi dua tahap yang 

dihasilkan adalah. 

ET = 0,085EW + 0,711EB 

EL = 0,637 

Dimana: 

ET= E-Trust 

EB= E-WEB 

EW= E-WOM 

EL = E-Loyalty 
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3.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Pada bagian akan dipaparkan pembahasan akan hasil analisis yang telah 

dilakukan. Hasil analisis tersebut dapat dijelaskan dalam pembahasan seperti berikut: 

 Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara E-WOM 

terhadap E-Trust telah terbukti, semakin tinggi E-WOM maka E-Trust akan meningkat. 

Hal ini dibuktikan melalui penelitian dengan hasil penghitungan nilai t hitung sebesar 

6,901 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,984 yang menunjukan bahwa E-WOM 

memiliki hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap E-Trust. Hasil 

uji tersebut diperkuat dengan hasil penghitungan koefisien determinasi yaitu sebesar 

32,7% artinya adalah variabel E-Trust dapat dijelaskan oleh variabel E-WOM sebesar 

32,7%, sehingga hipotesis satu yang berbunyi “terdapat pengaruh positif antara E-

WOM terhadap E-Trust” diterima. 

 Berdasarkan hipotesis pertama, dapat diketahui bahwa E-Trust responden yang 

pernah berkunjung dan membeli di Tokopedia disebabkan oleh E-WOM yang 

ditawarkan Tokopedia. E-WOM testimoni postif pelanggan, konsumen 

merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli di Tokopedia, dan konsumen 

mengajak orang lain untuk membeli di Tokopedia. 

 Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara E-WEB 

terhadap E-Trust telah terbukti, semakin tinggi E-WEB maka E-Trust akan meningkat. 

Hal ini dibuktikan melalui penelitian dengan hasil penghitungan nilai t hitung sebesar 

11,909 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,984 yang menunjukan bahwa E-WEB 
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memiliki hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap E-Trust. Hasil 

uji tersebut diperkuat dengan hasil penghitungan koefisien determinasi yaitu sebesar 

59,1% artinya adalah variabel E-Trust dapat dijelaskan oleh variabel E-WEB sebesar 

59,1%, sehingga hipotesis satu yang berbunyi “terdapat pengaruh positif antara E-WEB 

terhadap E-Trust” diterima. 

 Berdasarkan hipotesis kedua, dapat diketahui bahwa E-Trust responden yang 

pernah berkunjung dan membeli di Tokopedia disebabkan oleh E-WEB yang 

ditawarkan Tokopedia. E-WEB tersebut seperti informasi yang update dan akurat, 

keamanan privasi yang terjaga, kemudahan dalam menggunakan website, dan desain 

visual yang menarik, . Persepsi responden menunjukan bahwa E-WEB yang dimiliki 

Tokopedia menyebabkan responden merasa ingin berkunjung dan membeli di 

Tokopedia. 

 Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara E-Trust 

terhadap E-Loyalty telah terbukti, semakin tinggi E-Trust maka E-Loyalty akan 

meningkat. Hal ini dibuktikan melalui penelitian dengan hasil penghitungan nilai t 

hitung sebesar 8,184 yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,984 yang menunjukan 

bahwa E-Trust memiliki hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

E-Loyalty. Hasil uji tersebut diperkuat dengan hasil penghitungan koefisien 

determinasi yaitu sebesar 40,6% artinya adalah variabel E-Loyalty dapat dijelaskan 

oleh variabel E-Trust sebesar 40,6%, sehingga hipotesis satu yang berbunyi “terdapat 

pengaruh positif antara E-Trust terhadap E-Loyalty” diterima. 
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 Berdasarkan hipotesis ketiga, dapat diketahui bahwa kuatnya E-Loyalty 

responden yang beberapa kali berkunjung dan membeli di Tokopedia salah satunya 

disebabkan oleh E-Trust seperti tersebut seperti integritas dan kejujuran yang dimiliki 

Tokopedia, dapat memenuhi kebutuhan konsumen, pelayanan yang baik, dan tanggap 

terhadap keluhan pelanggan. Persepsi responden menunjukan bahwa E-Trust yang 

dimiliki Tokopedia menyebabkan responden merasa ingin berkunjung dan membeli di 

Tokopedia. 

 Hasil uji model regresi pertama nilai koefisien regresi variabel E-WOM 

terhadap E-Trust bernilai positif yaitu sebesar 0,85. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

E-WOM berhubungan positif dengan variabel E-Trust, atau dapat dikatakan bahwa 

banyak E-WOM yang ditawarkan Tokopedia makan akan meningkatkan E-Trust. 

Begitu pula  dengan nilai koefisien regresi E-WEB yang juga benilai positif yakni 

sebesar 0,711. Hal ini menunjukan bahwa variabel E-WEB berhubungan positif dengan 

variabel E-Trust, atau dapat dikatakan semakin besar E-WEB akan meningkatkan E-

Trust. 

 Sedangkan hasil uji hipotesis regresi kedua menunjukan nilai koefisien regresi 

variabel E-Trust terhadap variabel E-Loyalty sebesar 0,637. Hal ini menunjukan bahwa 

variabel E-Trust berhubungan positif dengan variabel E-Loyalty, atau dapat dikatakan 

semakin besar E-Trust akan meningkatkan E-Loyalty.  

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa variabel E-WEB 

memiliki nilai koefisien lebih tinggi dari variabel E-WOM terhadap E-Trust (0,711 > 
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0,85). Yang berarti variabel E-WEB lebih mendominasi variabel E-Trust. Hal ini dapat 

terjadi karena E-WEB yang ditawarkan Tokopedia lebih mempengaruhi konsumen  

seperti informasi yang update dan akurat, keamanan privasi yang terjaga, kemudahan 

dalam menggunakan website, dan desain visual yang menarik. Sedangkan variabel E-

WOM meskipun berhubungan positif dengan variabel E-Trust namun hubungannya 

kurang mendominasi E-Trust.. Hal ini dikarenakan responden yang merasa sedikit 

kurang kecewa terhadap testimoni negatif Tokopedia.  

 Berdasarkan hasil analisis regresi dua tahap, dapat diketehaui bahwa variabel 

E-Trust sebagi variabel intervening karena dari variabel E-WOM dan E-WEB 

memberikan hubungan yang positif  terhadap E-Trust, dan variabel E-Trust 

memberikan pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap variabel E-Loyalty.  
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