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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh kepercayaan 

terhadap minat beli secara online pada toko tas felice id di aplikasi lazada. (2) 

Pengaruh persepsi risiko terhadap minat beli secara online pada toko tas felice 

id di aplikasi lazada. (3) Pengaruh kepercayaan, dan persepsi risiko terhadap 

minat beli secara online pada toko tas felice id di aplikasi lazada.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei 

yang dilakukan dengan cara membagikan kuesioner berbasis online dengan 

menggunakan google form. Populasi pada penelitian ini adalah pembeli aktif 

dalam 30 hari terakhir di lazada toko tas felice id. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan metode non probability sampling yaitu dengan teknik 

pengambilan sample convinence sampling sehingga peneliti memilih 

responden berdasarkan yang paling mudah ditemui atau didapatkan. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis 

adalah regresi berganda. 



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh positif 

kepercayaan terhadap minat beli secara online pada toko tas felice id di aplikasi 

lazada. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 2,989 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 (0,003<0,05), dan koefisien 

regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,314. (2) terdapat pengaruh positif 

persepsi risiko terhadap minat beli secara online pada toko tas felice id di 

aplikasi lazada. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 4,772 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), dan koefisien 

regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,484. (3) Kepercayaan, dan persepsi 

risiko berpengaruh positif terhadap minat beli secara online pada toko tas felice 

id di aplikasi lazada. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian diperoleh nilai 

F hitung sebesar 0,394 dengan signifikansi (0,000<0,05). 

Kata kunci : kepercayaan, persepsi risiko, minat beli 

 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi internet menjadi salah satu 

fenomena yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Hal tersebut membuat segala 

aktivitas masyarakat seperti transaksi jual beli dapat dilakukan secara online, 

termasuk kegiatan berbelanja. Semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia 

menjadikan pasar yang sangat bagus untuk pelaku industri e-commerce. Maka 

tidaklah heran jika di Indonesia bermunculan e-commerce dan marketplace besar 

dengan modal yang fantastis bagi ukuran industri di Indonesia, sebut saja Matahari 

Mall, Bukalapak, Lazada, Blibli, Tokopedia, Shopee dan lain-lain . 

Banyak customer yang sebelumnya belum pernah berbelanja online dan kini 

harus mengandalkan platform belanja digital untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Pada taun 2020, hampir seluruh pengguna internet di Indonesia tepatnya 88% telah 

membeli produk online. Perbedaan antara online shop dan offline shop yaitu pada 



online shop calon pembeli tidak dapat memeriksa barang yang mereka ingin beli 

secara langsung dan biasanya hanya dibantu oleh gambar ataupun deskripsi yang 

diberikan oleh penjual, sedangkan pada offline shop kita dapat melihat maupun 

menyentuh barang secara fisik. Tidak hanya itu pada online shop proses pembayaran 

juga menjadi kendala karena kebanyakan online shop mengharuskan dengan cara 

mentransfer sejumlah dana terlebih dahulu sebelum barang dapat diantar kerumah. 

Untuk itu tentu perlu adanya kepercayaan yang tinggi kepada online shop agar 

kita berani untuk melakukan pembayaran dengan cara seperti tersebut. Dalam hal ini 

banyak cara agar para konsumen dapat melakukan sebuah pembelian, diantaranya 

dengan cara offline dan online. Minat pembelian secara online dipengaruhi oleh 

perubahan teknologi. Transaksi online melibatkan berbagai informasi dan tindakan 

pembelian, dan niat pembelian akan tergantung kepada banyak faktor. 

Pembelian online masih dianggap berisiko dibandingkan dengan pembelian 

eceran. Semakin berisikonya pembelian online maka konsumen akan tidak berminat, 

tetapi apabila risiko rendah maka konsumen akan lebih berminat membeli secara 

online. Begitu pun juga sebaliknya semakin tingginya kepercayaan pelanggan secara 

online akan menyebabkan meningkatnya minat berbelanja secara online, semakin 

tinggi kepercayaan konsumen terhadap online akan berpengaruh dan menghasilkan 

niat membeli konsumen secara online yang lebih tinggi. Maka dari itu kepercayaan 

yang dimiliki oleh konsumen terhadap toko online tersebut akan berpengaruh 

terhadap tindakan-tindakan di masa depan tentang berbelanja secara online pada toko 

tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis perlu melakukan penelitian mengenai 

perilaku konsumen yang di fokuskan pada minat membeli secara online terhadap 

produk barang atau jasa, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Kepercayaan Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Beli Secara Online 

Pada Toko Tas Felice Id di Aplikasi Lazada”. 

  



Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat dirumuskan 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat beli secara online pada toko tas 

felice id di aplikasi lazada? 

2. Apakah persepsi resiko berpengaruh terhadap minat beli secara online pada toko 

tas felice id di aplikasi lazada? 

3. Apakah kepercayaan dan persepsi resiko berpengaruh kepada simultan terhadap 

minat beli secara online pada toko tas felice id di aplikasi lazada? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap minat beli 

secara online pada toko tas felice id di aplikasi lazada. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi resiko terhadap minat beli 

secara online pada toko tas felice id di aplikasi lazada. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan dan persepsi resiko 

berpengaruh kepada simultan terhadap minat beli secara online pada toko tas felice 

id di aplikasi lazada. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pemasaran 

Menurut Kotler dan Amstrong (2015:27) pemasaran yaitu sebagai proses 

dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

pelanggan yang kuat untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. 



Manajemen Pemasaran 

Menurut Armstrong dan Kotler (2012) Manajemen pemasaran adalah 

serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan suatu nilai 

bagi para pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka agar 

tercipta suatu nilai dari para pelanggan tersebut. 

Perilaku Konsumen 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013:7) perilaku konsumen adalah 

tindakan yang langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan 

penghabisan produk/jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul 

tindakan,  

Kepercayaan 

Menurut Kotler & Keller (2016) kepercayaan adalah kesediaan pihak 

perusahaan untuk mengandalkan mitra bisnis. Kepercayaan tergantung pada 

sejumlah faktor interpersonal dan antar organisasi. Seperti kemampuan, 

integritas, kejujuran dan kebaikan. 

Persepsi Risiko 

Menurut (Suhir, 2014:4), persepsi risiko merupakan sebuah penilaian 

yang subjektif oleh seseorang terhadap kemungkinan dari sebuah kejadian 

kecelakaan dan seberapa khawatir individu dengan konsekuensi atau dampak 

yang ditimbulkan kejadian tersebut. 

  



Minat Beli 

Menurut Kotler & Keller (2013:137) minat beli didefinisikan sebagai perilaku 

konsumen yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan 

keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian 

Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berasal dari jawaban para 

responden atas pertanyaan dan pernyataan yang tertulis dalam kuisioner tersebut. 

Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer artinya sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang 

digunakan untuk penelitian ini yaitu tanggapan responden yang diperoleh dari 

penyebaran kuesioner. 

  

KEPERCAYAAN 

(X1) 

PERSEPSI 

RESIKO (X2) 

MINAT BELI  

(Y) 

H1 

H2 

H3 



Populasi dan Sampel 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pembeli aktif dalam 30 hari 

terakhir di lazada toko tas felice id, yang jumlahnya tidak diketahui secara 

pasti. Sedangkan sampel dalam penelitian ini diambil dengan menentukan 

jumlah sampel yang representative, tergantung pada jumlah indicator dikali 5 

sampai 10 menurut Ferdinand (2014:48). Maka jumlah yang dipakai dalam 

penelitian ini mengambil 120 sampel. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner 

berbasis online dengan menggunakan google form. Kuesioner digunakan untuk 

memperoleh data responden mengenai kepercayaan, persepsi risiko, dan minat beli. 

Skala pengukuran kuisioner menggunakan skala likert berupa : 1 = sangat tidak setuju 

(STS), 2 = tidak setuju (ST), 3 = Setuju (S), 4 = sangat setuju (SS). 

Proses Pengolahan Data 

Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses dalam memperoleh data 

ringkasan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, yang bertujuan untuk 

mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data lebih lanjut. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : kuisioner, editing, cooding, 

pengolahan data. 

Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, menggunakan metode statistik 

yang merupakan metode analisis data yang efektif dan efisien dalam suatu penelitian. 

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan uji prasyarat pembuktian hipotesis, adalah uji 

validitas dan uji reliabilitas. 

  



Teknis Pengujian Hipotesis dan Analisis Data 

Teknik pengujian hipotesis dan analisis data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji T (uji 

signifikan parsial), uji F (uji signifikan simultan), dan uji koefisien determinasi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Pengujian validitas memiliki tujuan guna mencari tahu apakah poin pertanyaan 

valid ataukah tidak. Dari sampel sebanyak 120 dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada tingkat signifikansi 

sebesar 0,05 maka diketahui nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,1793. Seluruh pertanyaan dan pernyataan 

untuk variabel kepercayaan, persepsi risiko, dan minat beli dinyatakan valid karena 

nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

Uji Reliabilitas 

Variabel Cronboach Alpha Keterangan 

Kepercayaan (X1)  0,697 Reliabel 

persepsi Risiko (X2)  0,735 Reliabel 

Minat Beli (Y)  0,796 Reliabel 

Sumber : Data SPSS 2021 

Berdasarkan tabel data diatas, nilai Cronbach Alpha pada variabel kepercayaan 

(X1), persepsi risiko (X2), dan minat beli (Y) memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 

0,60 sehingga dapat disimpulkan penelitian ini adalah reliabel. 

  



Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji Normalitas penelitian ini 

menggunakan tabel Kolmogorov Smirnov nilai sig. > 0.05 menunjukan bahwa data 

berdistribusi normal. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 120 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,55660335 
Most Extreme Differences Absolute ,074 

Positive ,036 
Negative -,074 

Kolmogorov-Smirnov Z ,805 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,535 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber : Data SPSS 2021 

Uji Multikolinieritas 

Pedoman model regresi yang bebas dari Multikolinearitas adalah apabila nilai 

VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terdapat gejala multikoloniearitas, 

begitu pula sebaliknya 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Kepercayaan (X1) 0,642 1,558 

Persepsi Risiko (X2) 0,642 1,558 

Sumber : Data SPSS 2021 

Berdasarkan analisis data diatas menunjukan bahwa variabel X1 memiliki 

Tolerance 0,642 dengan VIF 1,558. Pada penelitian ini variabel X2 memiliki 

Tolerance 0,642 dengan VIF 1,558. Dari kedua variabel tersebut diketahui bahwa nilai 



Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan guna mencari tahu apakah variabel 

tidaklah sama dalam seluruh observasi ataupun pengamatan. 

 

Sumber : Data SPSS 2021 

Berdasarkan hasil Scatterplot di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi 

homoskedastisitas karena terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak. 

  



Analisis Regresi Linear Berganda 

Sumber : Data SPSS 2021 

Berdasarkan hasil analisis Regresi Linier Berganda diatas, diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y = 7,839 + 0,314 X1 + 0,484 X2 

Kebermaknaan dari persamaan regresi linier berganda di atas mengandung implikasi: 

a. Konstanta  pada variable Y menunjukkan nilai 7,839. mengandung arti apabila 

variabel kepercayaan, dan persepsi risiko tidak ada, maka minat pembelian 

berada pada angka 7,839. 

b. Koefisien regresi X1 (kepercayaan) 0,314, yang berarti bahwa setiap 

penambahan satu poin variabel persepsi harga akan meningkatkan minat beli 

sebesar 0,314 kali. 

c. Koefisien regresi X2 (persepsi risiko) 0,484, yang berarti bahwa setiap 

penambahan satu poin variabel persepsi harga akan meningkatkan minat beli 

sebesar 0,484 kali. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7,839 3,868  2,027 ,045 

X1 ,314 ,105 ,269 2,989 ,003 

X2 ,484 ,101 ,429 4,772 ,000 

a. Dependent Variable: Y 



Uji T (Uji Signifikan Parsial) 

Uji T memiliki tujuan guna mencari tahu apakah masing-masing independent 

variable dengan sendiri-sendiri berpengaruh pada variable independent. 

Sumber : Data SPSS 2021 

a. Uji t (parsial) pada variabel kepercayaan (X1) 

Berdasarkan data diatas, diperoleh nilai sig sebesar 0,003 < 0,05, maka H0 

ditolak pada tingkat signifikansi 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel 

kepercayaan (X1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

minat beli secara online di toko tas Felice id. 

b. Uji t (parsial) pada variabel persepsi risiko (X2) 

Berdasarkan data diatas, diperoleh nilai sig sebesar 0,000 < 0,05, maka H0 

ditolak pada tingkat signifikansi 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel 

kepercayaan (X1) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

minat beli secara online di toko tas Felice id. 

Uji F (Uji Signifikan Simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 505,181 2 252,591 37,995 ,000b 

Residual 777,810 117 6,648   
Total 1282,992 119    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Sumber : Data SPSS 2021 

Berdasarkan tabel diatas besarnya nilai signifikansi adalah 0,000 berarti < 0,05. 

Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga variable bebas 

Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7,839 3,868  2,027 ,045 

X1 ,314 ,105 ,269 2,989 ,003 

X2 ,484 ,101 ,429 4,772 ,000 

a. Dependent Variable: Y 



yang terdiri dari Kepercayaan (X1), dan Persepsi Risiko (X2) berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel Minat Beli (Y). 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,627a ,394 ,383 2,578 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data SPSS 2021 

Berdasarkan tabel di atas uji koefisien determinasi dapat diambil dari 

perhitungan SPSS diperoleh nilai R Square = 0.394 yang berarti bahwa sebesar 39,4% 

minat beli dapat dijelaskan oleh variabel kepercayaan (X1), dan persepsi risiko (X2). 

Sedangkan sisanya 60,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang diteliti. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah ada pengaruh 

kepercayaan, persepsi risiko terhadap minat beli secara online di toko tas felice id. 

Menurut perhitungan dan analisa di atas maka bisa di simpulkan bahwa: 

1. Kepercayaan berpengaruh terhadap minat beli secara online di toko tas Felice Id. 

Pernyataan tersebut memiliki arti yaitu semakin kuat kepercayaan konsumen, 

maka akan semakin tinggi juga minat beli konsumen. 

2. Persepsi risiko berpengaruh terhadap minat beli secara online di toko tas Felice Id. 

Arah pengaruh variabel tersebut adalah positif. Pernyataan tersebut menunjukkan 

bahwa menurunya tingkat resiko yang dipersepsikan oleh konsumen tidak 

membuat peningkatan terhadap minat beli online di toko tas Felice Id. 



3. Kepercayaan, dan persepsi risiko secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

minat beli secara online di toko tas Felice Id. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat 

diberikan sebagai berikut: 

1. Kepada toko tas Felice Id di sarankan memperbaiki berbagai kekurangan yang ada 

seperti meningkatkan kepercayaan konsumen dengan cara memperbaiki segala 

kekurangan yang ada seperti perlunya verifikasi yang lebih baik ke konsumen. 

Meminimalisir risiko yang ada dengan memberikan informasi yang lebih jelas 

tentang penjualan melalui deskripsi produk ataupun cara pembelanjaan kepada 

konsumen, sehingga konsumen paham mengenai proses transaksi di toko tas Felice 

Id dengan aman. Sehingga kepercayaan konsumen pada toko tas Felice Id semakin 

meningkat dan menumbuhkan minat beli konsumen. 

2. Kepada toko tas Felice Id dapat meningkatkan penjualan melalui e-commerce lain, 

agar lebih bisa menjual banyak produk, dan konsumen lebih tau atau lebih mudah 

dalam bertransaksi. 

3. Kepada toko tas Felice Id sebaiknya meningkatkan penjualan produk local, agar 

lebih bisa bersaing dengan kompetitor lainnya.  

4. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan 

metode lain dalam meneliti kepercayaan, dan persepsi risiko terhadap minat beli, 

misalnya melalui wawancara mendalam terhadap responden, sehingga informasi 

yang diperoleh dapat lebih bervariasi dan lebih jelas 
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