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Abstrak
Pada era digital banyak perusahaan yang melakukan pemasaran secara online, customer
dalam melakukan pembelian dikarenakan kemudahan dalam berbelanja secara online, cukup
menggunakan handphone barang yang kita inginkan akan sampai kerumah tanpa harus datang
ke pasar tradisional, hal inilah yang menyebabkan belanja di Klikindomaret.com cukup di
minati. Gaya hidup seseorang cukup beragam tergantung aktivitas, minat, dan opini, persepsi
konsumen terhadap belanja online berbeda-beda, dan kepuasan yang dirasakan konsumen
terhadap pembelian secara online sangat beragam, sehingga hal ini dibutuhkan pembuktian
ulang. Terdapat 60 responden yang menggunakan layanan klikindmaret.com bersedia menjadi
sampel penelitian menggunakan pendekatan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian
yang menunjukan bahwa variabel gaya hidup dan kepuasan berpengaruh siginifikan terhadap
online repurchase intention, sedangkan persepsi tidak berpengaruh terhadap online
repurchase intention. Jadi, dalam peningkatan gaya hidup dan kepuasan nantinya akan
berdampak dalam meningkatkan online repurchase intention. Tetapi juga bisa dengan
mengembangkan persepsi.
Kata Kunci: gaya hidup, persepsi, kepuasan, online repurchase intention
Abstract
In the digital many companies do online marketing, customers make purchases because of the
ease of shopping online, just using the cellphone we want to go home without having to come
to the traditional market, this is enough to make shopping on Klikindomaret.com interest. A
person's lifestyle is quite diverse depending on activities, interests, and opinions, consumer
perceptions of online shopping are different, and the satisfaction that consumers feel about
online purchases is very diverse, so that this is needed for proof. There are 60 respondents
who use the Klikindmaret.com service willing to be a sample of research using a multiple
linear regression analysis approach. The results of the study show that lifestyle variables and
satisfaction have a significant effect on online repurchase intention, while the perception does
not affect the online repurchase intention. So, in improving lifestyle and satisfaction, it will
have an impact in increasing the online repurchase intention. But it can also be by developing
perceptions.
Keywords: lifestyle, perception, satisfaction, online repurchase intention.
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PENDAHULUAN
Perkembangan internet semakin meluas di berbagai aspek termasuk dalam dunia bisnis. Di
indonesia dampak dari kemajuan internet pada dunia bisnis dapat terlihat dalam pertumbuhan
pasar online yang sedang meningkat pesat. Indonesia menempati urutan nomer enam didunia
dalam hal jumlah pengguna internet (https://kominfo.go.id). Teknologi memungkinkan
perusahaan menjual barang atau produk secara online seperti halnya yang dilakukan
indomaret yang melakukan sebuah kreasi dan inovasi membuat suatu belanja online yang
dapat mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian cukup menggunakan layanan
KlikIndomaret.Com. Nilai lebih yang diberikan kepada konsumen antara lain: one stop online
shop, gratis biaya pengiriman, secure e-payment, pembayaran di semua gerai indomaret
(https://www.kliikindomaret.com). Seorang konsumen dapat dengan mudah memilih dan
membeli produk secara online melalui smartphone ataupun laptop kapanpun dan dimanapun
dia berada (Masitoh, Wibowo, & Sunaryo, 2018). Strategi perusahaan agar dapat terus
bersaing yaitu dengan membuat konsumen untuk mau membeli kembali produk yang sama di
waktu yang akan datang disebut dengan membuat dan meningkatkan niat pembelian ulang
(Kusuma & Suryani, 2017). Minat pembelian ulang didefinisikan sebagai perilaku yang
timbul sebagai reaksi terhadap suatu objek yang menunjukkan keinginan seorang pelanggan
untuk melakukan pembelian ulang (Priansa, 2017:169). Pesatnya perkembangan teknologi
informasi, saat ini ada perubahan tren dalam berbelanja karena perubahan gaya hidup
(Pebriani, Sumarwan, & Simanjuntak, 2018). Konsumen yang memiliki gaya hidup yang
sama akan mengelompok dengan sendirinya ke dalam satu kelompok berdasarkan apa yang
mereka minati untuk menghabiskan waktu senggang, dan bagaimana mereka membelanjakan
uangnya (Suryani, 2008:73). Gaya hidup merupakan bagian dari perilaku konsumen (Farida,
2014). Konsumen yang memiliki gaya hidup lebih mengira akan memperoleh kegunaan dari
pada memperoleh resiko dalam melakukan pembelian secara online (Kim, Cho, & Rao,
2000). Perubahan pola berfikir dan bertambahnya pengetahuan serta wawasan menjadikan
seorang konsumen lebih kritis dalam melakukan pembelian baik itu produk ataupun
jasa(Wingsati & Prihandono, 2017). Persepsi adalah reaksi yang muncul dari akibat suatu
rangsangan terhadap suatu objek yang lebih jauh bereaksi pada keputusan (Fahmi, 2016:11).
Rangsangan yang sama nantinya akan membentuk berbagai persepsi yang berbeda (Newman
& Japarianto, 2014). Persepsi manfaat dari media sosial merupakan faktor penentu kepuasan
konsumen dalam menggunakkan kembali media sosial (Bhattacherjee, 2001). Persepsi
konsumen yang baik terhadap suatu produk akan menimbulkan reaksi atau perasaan puas atau
tidak puas seseorang yang melakukan pembelian secara online. Kepuasan merupakan
perasaan seseorang senang atau kecewa setelah membuat perbandingan antara kinerja produk
yang di persepsikan (hasil atau outcome) yang dihubungkan dengan harapannya (Adisaputro,
2010:67). Kepuasan dapat diukur dan dilihat melalui kesesuaian antara harapan dan kenyataan
(Adiputra & Sutopo, 2016; Nurhayati & Murti, 2012; Purnami & Nurcaya, 2015). Pelayanan
penyedia sosial yang baik dapat mempengaruhi tingkat kepuasan yang berdampak secara
signifikan terhadap pembelian secara online (Pratminingsih, Lipuringtyas, & Rimenta, 2013).
Kepuasan konsumen secara individu berpengaruh positif terhadap niat pembelian kembali
secara online. Persepsi konsumen terhadap kemudahan penggunaan laman web mempunyai
hubungan positif dengan dengan niat pembelian kembali secara online. Sedangkan gaya hidup
bersih dan gaya hidup yang mengarah ke harga berpengaruh positif terhadap pembelian secara
online (Mohamed, Hussein, Zamzuri, & Haghshenas, 2014). Persepsi berpengaruh signifikan
terhadap penggunan internet dan niat pembelian secara ulang (Lin & Lu, 2000). Persepsi
manfaat belanja online yang effisien berpengaruh positif terhadap niat pembelian ulang (Chiu,
Chang, Cheng, & Fang, 2009). Persepsi konsumen tentang kemudahan penggunaan internet
dan kesenangan yang dirasakan berpengaruh secara signifikan terhadap niat pembelian secara
online. Namun, manfaat yang dirasakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat
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pembelian secara online (Ramayah & Ignatius, 2005). Kepuasan tidak berpengaruh segnifikan
terhadap niat pembelian ulang, hal ini di karenakan pelanggan yang puas dalam melakukan
belanja online belum tentu melakukan kembali niat pembelian secara (Pebriani et al., 2018).
kepuasan pelanggan pada penggunaan media online berpengaruh signifikan terhadap niat
konsumen melakukan pembelian ulang pada laman online Xyz.Com di Myanmar (Kyauk &
Chaipoopirutana, 2014). kepuasan menunjukkan bahwa kepuasan dalam belanja online
berhubungan positif dengan niat pembelian ulang secara online (Akhter, 2010).
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya hidup, persepsi, kepuasan
terhadap online repurchase intention di indomaret Citrodiwangsan Kabupaten Lumajang.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mencari hubungan antar variabel
yang terdiri dari dua varibel atau lebih yang bersifat kausal atau hubungan bersifat sebab
akibat. Pendekatan ini menggunakan jenis penelitian regresi linear berganda. Populasi dalam
penelitian ini customer yang belanja di indomaret citrodiwangsan kabupaten lumajang
menggunakan layanan klikindomaret.com periode April 2019. Terdapat 60 responden yang
menggunakan klikindomaret.com terpilih sebagai sampel penelitian dengan menggunakan
teknik nonprobaility sampling. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah:
a. Responden berusia diatas 17 tahun.
b. Responden yang menggunakan layanan KlikIndomaret.Com.
c. Responden yang menggunakan layanan KlikIndomaret.Com di Indomaret
Citrodiwangsan Kabupaten Lumajang.
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner, dokementasi,
observasi, dan wawancara. Langkah analisis data penelitian ini terdiri dari Uji Instrumen, Uji
Asumsi Klasik, dan Uji Statistik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel

Gaya Hidup

Persepsi

Kepuasan

Online Repurchase
Intention

Pernyataan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Product Moment
0,697
0,756
0,571
0,731
0,622
0,669
0,670
0,809
0,785
0,763
0,757
0,751
0,629
0,727
0,811
0,784

Cronbach’s Alpha

0,752

0,617

0,694

0,666

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2019
Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada masing-masing variabel telah
memenuhi kriteria dalam pengujian validitas. Dapat disimpulkan bahwa instrumen beserta
seluruh butir pernyataan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat dan dapat dikatakan valid
digunakan sebagai alat ukur karena dapat menggali data dan informasi yang diperlukan. Pada
tabel 1 juga menunjukkan bahwa setiap variabel independen yaitu gaya hidup, persepsi dan
kepuasan serta variabel dependen yaitu online repurchase intention dimana semuanya
mempunyai nilai koefisien cronbach’s alpha berada pada interval 0,601 – 0,80 yang
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termasuk dalam kriteria reliabel. Sehingga setiap butir pernyataan yang digunakan dalam
kuesioner penelitian ini terbukti handal karena dapat memberikan hasil yang tidak berbeda
jika dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama pada waktu yang berlainan.
Hasil Uji Asumsi Klasik. Hasil pengujian normalitas dengan pendekatan grafik normality
probability plot di atas, dapat diketahui bahwa data memiliki distribusi atau penyebaran yang
normal, hal ini dapat dilihat dari penyebaran titik berada disekitar sumbu diagonal grafik,
yang berarti model regresi sudah berdistribusi normal.
Tabel 2 Hasil Pengujian Multikolonieritas
No

Variabel

Tolerance

Batas
Tolerance

VIF

Batas
VIF

1

Gaya Hidup (X1)

0,546

1

1,832

10

2

Persepsi (X2)

0.754

1

1.326

10

3

Kepuasan (X3)

0,468

1

2.137

10

Keterangan
Bebas
Multikolinieritas
Bebas
Multikolinieritas
Bebas
Multikolinieritas

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Kuesioner 2019
Pada tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan sebagai prediktor model
regresi menunjukkan nilai VIF yang cukup kecil, dimana semuanya berada di bawah 10 dan
nilai tolerance mendekati 1. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang digunakan dalam
penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas, jadi semua variabel independen
dalam penelitian ini adalah variabel yang saling independen, sehingga dapat dilanjutkan
dalam pengujian regresi linier berganda.
Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik sebaran pada Scater Plot
tidak menunjukkan pola tertentu dan penyebarannya di atas dan dibawah angka nol, sehingga
model regresi yang digunakan tidak mengalami heteroskedastisitas, yang menunjukkan bahwa
tidak terdapat gangguan yang berarti dalam model regresi ini.
Dalam penelitian ini menjelaskan variabel independen yaitu gaya hidup, persepsi, dan
kepuasan yang mempengaruhi variabel dependen yaitu online repurchase intention, yang di
jelaskan dalam bentuk gambar berikut ini:

Gaya Hidup

Persepsi

Kepuasan
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Gambar 1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Kuesioner 2019
Hipotesis
Hipotesis pertama gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap online repurchase intention
(hipotesis diterima, nilai β=0,176 dan p=0,019). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian
terdahulu, konsumen yang memiliki gaya hidup bersih lebih mengira akan memperoleh
kegunaan dari pada memperoleh resiko dalam melakukan pembelian secara online dan
konsumen yang memiliki gaya hidup harga lebih mengira akan memperoleh kegunaan dari
pada resiko yang akan di dapat dalam pembelian secara online (Kim et al., 2000), dan
kepuasan konsumen secara individu berpengaruh positif terhadap niat pembelian kembali
secara online. Persepsi konsumen terhadap kemudahan penggunaan laman web mempunyai
hubungan positif dengan dengan niat pembelian kembali secara online. Sedangkan gaya hidup
bersih dan gaya hidup yang mengarah ke harga berpengaruh positif terhadap pembelian secara
online (Mohamed et al., 2014).
Hipotesis kedua persepsi tidak berpengaruh terhadap online repurchase intention (hipotesis
ditolak, nilai β=0,117 dan p=0,373). Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya,
persepsi tentang kemudahan penggunaan internet dan manfaat yang di peroleh tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap niat pembelian secara online (Liat & Wuan, 2014).
Tetapi Penelitian lain yang tidak sependapat, Persepsi berpengaruh signifikan terhadap
penggunan internet dan niat pembelian secara ulang (Lin & Lu, 2000), dan penelitian lain
yang tidak sependapat, persepsi konsumen tentang kenyamanan belanja melalui media online
berpengaruh siginifikan terhadap niat pembelian ulang secara online (Jiang, Yang, & Jun,
2013), dan persepsi manfaat belanja online yang effisien berpengaruh positif terhadap niat
pembelian ulang (Chiu et al., 2009).
Hipotesis ketiga kepuasan berpengaruh signifikan terhadap online repurchase intention
(hipotesis diterima, nilai β=0,222 dan p=0,042). Hasil penelitian ini sesuai penelitian
terdahulu, kepuasan pelanggan pada penggunaan media online berpengaruh signikan terhadap
niat konsumen melakukan pembelian ulang pada laman onlinexyz.com di Myanmar (Kyauk &
Chaipoopirutana, 2014), dan kepuasan dalam belanja online berhubungan positif dengan niat
pembelian ulang secara online (Akhter, 2010). Sedangkan penelitian lain yang bertentang
dengan peneliti, kepuasan tidak berpengaruh segnifikan terhadap niat pembelian ulang, hal ini
di karenakan pelanggan yang puas dalam melakukan belanja online belum tentu melakukan
kembali niat pembelian secara online (Pebriani et al., 2018).
Hasil uji determinasi (R2) menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,412 ini berarti
besarnya pengaruh variabel gaya hidup, persepsi, dan kepuasan terhadap online repurchase
intention sebesar 41%, sedangkan sisanya sebesar 59% dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak temasuk dalam penelitian.
Pembahasan
a. Pengaruh Gaya Hidup terhadap Online Repurchase Intention
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup berpengaruh positif terhadap online
repurchase intention pada pengguna layanan klikindomaret.com di Indomaret Citrodiwangsan
Kabupaten Lumajang, artinya jika gaya hidup meningkat maka akan meningkatkan online
repurchase intention, dan sebaliknya, jika gaya hidup menurun maka akan menurunkan online
repurchase intention. Gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap online repurchase
intention karena para customer dalam berbelanja di klikindomaret.com agar dapat membantu
aktivitas atau kegiatan mereka tanpa harus pergi belanja ke pasar tradisional atau pasar
konvensional. Minat para customer sangat beragam, klikindomaret.com banyak memberikan
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pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, dan semua yang berkaitan
dengan minat mulai dari membeli.
b. Pengaruh Persepsi terhadap Online Repurchase Intention
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mempunyai hubungan positif tetapi tidak
berpengaruh terhadap online repurchase intention pada pengguna layanan klikindomaret.com
di Indomaret Citrodiwangsan Kabupaten Lumajang. Artinya jika persepsi meningkat atau
menurun maka tidak akan mempengaruhi online repurchase intention. Persepsi merupakan
opini atau pendapat customer yang telah menerima sensasi dari suatu produk. Persepsi tidak
berpengaruh terhadap online repurchase intention pada pengguna layanan klikindomaret.com
di Indomaret Citrodiwangsan Kabupaten Lumajang dikarenakan customer beranggapan
bahwa dalam minat membeli kembali secara online tidak tergantung pada persepsi dari
belanja di klikindomaret.com, tetapi ada beberapa faktor yang dapat menjadikan customer
tersebut mempunyai online repurchase intention di antaranya karena diskon, promosi, gaya
hidup, dan customer yang malas berbelanja ke pasar tradisional.
c. Pengaruh Kepuasan terhadap Online Repurchase Intention
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan berpengaruh positif terhadap online
repurchase intention pada pengguna layanan klikindomaret.com di Indomaret Citrodiwangsan
Kabupaten Lumajang, artinya jika kepuasan meningkat maka akan meningkatkan online
repurchase intention, dan sebaliknya, jika kepuasan menurun maka akan menurunkan online
repurchase intention. Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa senang, dan
kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi atau telah membandingkan suatu produk,
maka perusahaan harus mampu meningkatkan kepuasan customer serta mempertahankan
kepuasan customer agar mereka merasakan bila produk sesuai dengan harapan maka customer
akan merasa puas. Dengan adanya kepuasan maka seorang customer akan melakukan online
repurchase intention pada pengguna layanan klikindomaret.com.
KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup dan kepuasan berpengaruh signifikan
terhadap online repurchase intention. Hal ini berarti jika gaya hidup dan kepuasan meningkat
maka akan meningkatkan online repurchase intention, dan sebaliknya jika gaya hidup dan
kepuasan menurun maka akan menurunkan online repurchase intention. Sedangkan persepsi
tidak berpengaruh terhadap online repurchase intention. Hal ini berarti meningkat atau
menurunnya persepsi tidak akan mempengaruhi online repurchase intention. Jadi dalam
peningkatan layanan perlu adanya peningkatan atas gaya hidup dan kepuasan sehingga
nantinya akan memberikan dampak dalam upaya meningkatkan online repurchase intention.
Tetapi harus tetap ada perbaikan dan pengembangan terhadap persepsi.
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