
30 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1.   Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan 

karakteristik usia, jenis kelamin, universitas, penggunaan Go-Pay minmal 

2 (dua) kali dalam satu bulan terakhir, menggunakan merek e-money yang 

lain, alasan pemilihan Go-Pay sebagai alat pembayaran elektronik dan 

faktor yang mendorong menggunakan Go-Pay. Seluruh data tentang 

reponden disajikan dalam bentuk tabel. 

4.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan (lihat Tabel 4.1.) dapat 

diketahui bahwa sebesar 52% responden berjenis kelamin wanita dan 

sisanya 48% responden berjenis kelamin pria. 

Tabel 4.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis 

Kelamin 
Frekuensi 

Presentase 

(%) 

Pria 48 48,0 

Wanita 52 52,0 

Total 100 100,0 
Sumber: data primer diolah, 2019 

 

4.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan (lihat Tabel 4.2.) dapat 

diketahui bahwa 15% responden berusia 18-19 tahun, 29% responden 

berusia 20-21 tahun dan sisanya sebesar 56% responden berusia 22-23 

tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa yang 

menggunakan Go-Pay berusia antara 22-23 tahun. 
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Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Presentase (%) 

18-19 15 15,0 

20-21 29 29,0 

22-23 56 56,0 

Total 100 100,0 
   Sumber: data primer diolah, 2019 

 

4.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Universitas  

Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan (lihat Tabel 4.3.) dapat 

di ketahui bahwa sebesar 34% responden berasal dari Universitas Katolik 

Soegijapranata, 33% responden berasal dari Universitas Diponegoro, dan 

sisanya sebesar 33% berasal dari Universitas Negeri Semarang. 

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Universitas 

Universitas 

Responden 
Frekuensi 

Presentase 

(%) 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 

34 34,0 

Universitas 

Diponegoro 

33 33,0 

Universitas Negeri 

Semarang 

33 33,0 

Total 100 100,0 
   Sumber: data primer diolah, 2019 

 

4.1.4. Karakteristik Responden Bedasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Dari tabel tabulasi silang antara jenis kelamin dan usia (lihat Tabel 

4.4.) dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini 

adalah wanita yang berusia 22-23 tahun (24%), sedangkan paling kecil 

wanita berusia 18-19 tahun (9%). 
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Tabel 4.4. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 

Jenis 

Kelamin 

Usia Responden 
Total 

18-19 20-21 22-23 

F % F % F % F % 

Pria 6 6,0 10 10,0 32 32,0 48 48,0 

Wanita 9 9,0 19 19,0 24 24,0 52 52,0 

Total 15 15,0 29 29,0 56 56,0 100 100,0 

 Sumber: data primer diolah, 2019 

 

4.1.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Universitas 

Responden 

Dari tabel tabulasi silang antara jenis kelamin dan universitas (lihat 

Tabel 4.5.) dapat dikatakan bahwa responden dari penelitian ini diambil 

dari 34 mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata (pria 19% dan 

wanita 15%), 33 mahasiswa Universitas Diponegoro (pria 14% dan wanita 

19%), dan 33 mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang (pria 15% dan 

wanita 18%) 

Tabel 4.5. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Universitas 

Jenis 

Kelamin 

Nama Universitas 

Total 
Universitas 

Katolik 

Soegijapranata 

Universitas 

Diponegoro  

Universitas 

Negeri 

Semarang 

F % F % F % F % 

Pria 19 19,0 14 14,0 15 15,0 48 48,0 

Wanita 15 15,0 19 19,0 18 18,0 52 52,0 

Total 34 34,0 33 33,0 33 33,0 100 100,0 

Sumber: data primer diolah, 2019 

4.1.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Universitas dan Penggunaan 

Merek E-Money yang Lain 

Dari tabel tabulasi silang antara universitas responden dan 

penggunaan merek e-money yang lain (lihat Tabel 4.8.) dapat dikatakan 

bahwa sebanyak 69% responden menggunakan merek e-money yang lain 
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selain Go-Pay dan sisanya 31% responden tidak menggunakan merek e-

money selain Go-Pay.  

Tabel 4.6. Responden berdasarkan Universitas dan Penggunaan Merek E-

Money yang Lain 

Nama Universitas 

Penggunaan Merek E-Money yang 

Lain 

Ya % Tidak % 

Universitas Katolik Soegijapranata  26 26,0 8 8,0 

Universitas Diponegoro 22 22,0 11 11,0 

Universitas Negeri Semarang 21 21,0 12 12,0 

TOTAL 69 69,0 31 31,0 
Sumber: data primer diolah, 2019 

4.1.7. Karakteristik Responden Berdasarkan Penggunaan Merek E-Money 

yang Lain 

Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan diperoleh hasil 

distribusi frekuensi berdasarkan penggunakan merek e-money yang lain 

(lihat Tabel 4.9.), dapat dikatakan bahwa penggunaan merek e-money 

paling tinggi adalah DANA (56%), sedangkan penggunaan merek e-money 

terendah adalah E-Money Mandiri (2%). Artinya bahwa sebagian besar 

responden masih menggunakan merek E-Money lainnya selain Go-Pay. 

Tabel 4.7. Responden Berdasarkan Penggunaan Merek E-Money yang Lain 

Merek E-Money Frekuensi 

OVO 50% 

DANA 56% 

T-CASH 6% 

LinkAja 6% 

Jenius 3% 

E-Money Mandiri 2% 

   Sumber: data primer diolah, 2019 
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4.1.8. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan 

Penggunaan Merek E-Money yang Lain. 

Dari tabel tabulasi silang antara jenis kelamin dan penggunaan 

merek e-money lainnya (lihat Tabel 4.8) dapat dikatakan bahwa wanita 

lebih banyak menggunakan merek e-money DANA yaitu sebesar 39%, 

artinya wanita cenderung lebih banyak menggunakan merek e-money yang 

lain selain Go-Pay dibanding pria. 

Tabel 4.8. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Penggunaan Merek E-

Money yang Lain 

Jenis 

Kelamin 
OVO DANA T-CASH Lainnya Total 

Pria 15% 17% 2% 2% 48% 

Wanita 35% 39% 4% 8% 52% 

Total 50% 56% 6% 10% 
Sumber: data primer diolah, 2019 

 

4.1.9. Karakteristik Responden Berdasarkan Alasan Menggunakan Go-Pay 

dan Faktor Pendorong Menggunakan Go-Pay 

Dari tabel tabulasi silang antara alasan menggunakan Go-Pay 

dengan faktor yang mendorong penggunaan Go-Pay (lihat Tabel 4.9.) 

dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden memilih menggunakan 

Go-Pay sebagai alat pembayaran elektronik karena banyaknya promo atau 

diskon dengan faktor pendorong dari diri sendiri sebesar (66%) jadi alasan 

pengguna menggunakan Go-Pay yaitu karena faktor dari diri mereka 

sendiri, namun juga terdapat faktor lain di luar diri sendiri yaitu faktor 

orang tua, sahabat/teman, dan lainnya. Lalu alasan ke dua responden 

menggunakan Go-Pay yaitu karena mudah untuk digunakan, artinya 

responden merasa tidak kesulitan untuk mempelajari dan menggunakan 

Go-Pay. Alasan ke tiga responden menggunakan Go-Pay yaitu karena 

proses transaksi cepat, artinya saat menggunakan Go-Pay transaksi 

pembayarannya tidak membutuhkan waktu yang lama. 
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Tabel 4.9. Alasan Menggunakan Go-Pay dan Faktor Pendorong Penggunaan 

Go-Pay 

Alasan menggunakan Go-

Pay 

Faktor yang Mendorong Penggunaan 

Go-Pay 
Total 

Diri 

Sendiri 

Orang  

Tua 

Sahabat

/Teman 

Lainnya 

Mudah untuk digunakan 59% 3% 11% 1% 74% 

Proses transaksi cepat. 58% 4% 9% 1% 72% 

Banyak promo atau diskon 66% 9% 13% 1% 89% 

Lainnya 8% 0% 0% 0% 8% 

  Sumber: data primer diolah, 2019 

 

4.1.10. Analisis Deskripsi Tanggapan Responden 

Tanggapan responden terhadap variabel persepsi manfaat, persepsi 

kemudahan, persepsi risiko dan keputusan penggunaan dalam penelitian 

ini disajikan dalam bentuk tabel. Analisis deskriptif dalam penelitian ini 

menggunakan rentang skala. Rentang skala dapat diukur dengan rumus: 

Rentang Skala =  
(Nilai Terbesar − Nilai Terkecil)

Kelas Interval
 

=  
(5 − 1)

5
 

=  0,8 

Rumus di atas bertujuan untuk menentukan rentang skor terendah 

hingga skor tertinggi pada hasil penilaian responden yang menggunaan 

Go-Pay, sehingga didapat hasil rentang skala sebagai berikut: 

a. Skor rata-rata 1,0 – 1,8 = Sangat Tidak Baik 

b. Skor rata-rata 1,8 – 2,6 = Tidak Baik 

c. Skor rata-rata 2,6 – 3,4 = Netral  

d. Skor rata-rata 3,4 – 4,2 = Baik 

e. Skor rata-rata 4,2 – 5,0 = Sangat Baik 
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Tabel berikut berisi total skor dan rata-rata skor jawaban dari 100 

responden di dalam penelitian ini. 

Tabel 4.10. Deskripsi Tanggapan Responden Tentang Persepsi 

Manfaat, Persepsi Kemudahan dan Persepsi Risiko 

 
Persepsi  

SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total 

Skor 

Skor 

Rata-rata 

(skor/100) 

  Persepsi Manfaat Manfaat menggunakan Go-Pay 4,15 

1 

Saya merasa lebih cepat melakukan 

transaksi menggunakan Go-Pay 
41 57 2 0 0 439 4,39 

2 

Dengan menggunakan Go-Pay 

pekerjaan saya menjadi lebih efektif. 
26 62 12 0 0 414 4,14 

3 

Dengan adanya Go-Pay produktifitas 

saya menjadi meningkat. 
18 58 23 1 0 393 3,93 

  Persepsi Kemudahan Kemudahan penggunaan Go-Pay 4,16 

1 

Saya dapat dengan mudah mempelajari 

Go-Pay 47 49 4 0 0 443 4,43 

2 

Saya dapat bertransaksi dimana saja 

dengan menggunakan Go-Pay 
33 55 12 0 0 421 4,21 

3 

Saya dapat melakukan top-up (isi 

ulang) dengan mudah 13 61 24 2 0 385 3,85 

  Persepsi Rendahnya Risiko Rendahnya risiko saat menggunakan Go-Pay 3,75 

1 

Saya merasa menggunakan Go-Pay 

tidak memiliki risiko yang tinggi 
11 68 21 0 0 390 3,90 

2 

Saya merasa bertransaksi 

menggunakan Go-Pay memiliki 

keamanan yang tinggi 11 65 22 2 0 385 3,85 

3 

Saya tidak merasa khawatir saldo Go-

Pay saya dapat berkurang tanpa sebab. 6 54 25 15 0 351 3,51 

TOTAL 206 529 145 20 0 3621 4,02 

Sumber: data primer diolah, 2019 

a. Tanggapan responden terhadap Persepsi Manfaat 

Responden menyatakan bahwa Go-Pay adalah alat pembayaran 

elektronik yang dapat memberikan manfaat ketika menggunakannya, hal 

ini ditunjukkan dengan hasil rata-rata skor persepsi manfaat sebesar 4,15, 

angka tersebut memiliki arti bahwa responden merasa menggunakan Go-
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Pay dapat membuat transaksi berjalan menjadi lebih cepat, membuat 

pekerjaan menjadi efektif, dan meningkatkan produktifitas responden. 

b. Tanggapan Responden terhadap Persepsi Kemudahan 

Responden menyatakan bahwa Go-Pay adalah alat pembayaran 

elektronik yang dapat digunakan dengan mudah ketika menggunakannya, 

hal ini ditunjukkan dengan hasil rata-rata skor persepsi kemudahan sebesar 

4,16, angka tersebut memiliki arti bahwa responden merasa mudah 

mempelajari Go-Pay, dapat bertransaksi dimana saja dengan menggunakan 

Go-Pay dan juga dapat melakukan isi ulang (top-up) dengan mudah.  

 

c. Tanggapan Responden terhadap Persepsi Rendahnya Risiko 

Responden menyatakan bahwa menggunakan Go-Pay memiliki 

risiko yang rendah, hal ini dapat ditunjukkan dengan hasil rata-rata skor 

persepsi rendahnya risiko sebesar 3,75, angka tersebut memiliki arti bahwa 

responden merasa menggunakan Go-Pay tidak memiliki risiko yang tinggi, 

dan keamanan saat menggunakan Go-Pay tinggi. Namun dapat dilihat pada 

poin ke 3 terdapat 15 responden yang menyatakan Tidak Setuju terhadap 

pernyataan “Saya tidak merasa khawatir saldo Go-Pay saya dapat 

berkurang tanpa sebab” artinya bahwa responden masih merasa khawatir 

jika suatu saat saldo mereka dapat berkurang tanpa sebab. 

Dapat disimpulkan bahwa hasil tanggapan responden terhadap ke 

tiga variabel diatas yaitu persepsi manfaat sebesar 4,15, persepsi 

kemudahan sebesar 4,16, dan persepsi rendahnya risiko 3,75. Hasil dari ke 

tiga variabel di atas yang paling besar adalah variabel persepsi kemudahan 

sebesar 4.16. Artinya bahwa di dalam penelitian ini persepsi kemudahan 

merupakan faktor utama dalam mempengaruhi keputusan penggunaan Go-

Pay. 
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Tabel 4.11 Deskrisi Tenggapan Responden Tantang Keputusan Penggunaan 

  Keputusan Pemakaian SS S N TS STS 

Total 

Skor 

Skor 

Rata-rata 

1 

Saya menggunakan Go-

Pay untuk melakukan 

pembayaran transaksi. 40 48 12 0 0 428 4,28 

2 

Go-Pay menjadi 

prioritas pilihan saya. 17 65 18 0 0 399 3,99 

3 

Saya memutuskan 

menggunakan Go-Pay 

di masa yang akan 

datang. 15 57 26 2 0 385 3,85 

TOTAL 72 170 56 2 0 1212 4,04 
   Sumber: data primer diolah, 2019 

Tanggapan responden terhadap Keputusan Penggunaan: 

Responden menyatakan memutuskan untuk menggunakan Go-Pay 

sebagai alat pembayaran elektronik, hal ini ditunjukkan dengan hasil rata-

rata skor keputusan penggunaan sebesar 4,04, angka tersebut memiliki arti 

bahwa responden akan menggunakan Go-Pay untuk melakukan 

pembayaran transaksi, Go-Pay menjadi prioritas responden, dan 

memutuskan untuk menggunakan Go-Pay di masa yang akan datang. 

 

4.2. Hasil Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 

analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi 

untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel dari ekuitas merek 

mempengaruhi keputusan penggunaan, hasilnya sebagai berikut: 

4.2.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Berikut ini (Tabel 4.12.) adalah hasil analisis regresi linier berganda antara 

persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi rendahnya risiko 

terhadap keputusan penggunaan Go-Pay. 
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Tabel 4.12 Hasil Regresi Linier Berganda 

Model B 

(Constant) 0,565 

Persepsi Manfaat 0,256 

Persepsi Kemudahan 0,425 

Persepsi Risiko 0,272 

     Dependent Variable: Keputusan Penggunaan 

Hasil perhitungan koefisien regresi linier berganda di atas 

memperlihatkan nilai koefisien konstanta (α) adalah sebesar 0,565 

koefisien variabel bebas (X1) sebesar 0,256, (X2) sebesar 0,425 dan (X3) 

sebesar 0,272, sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y  = α + b1X1+b2X2+b3X3 

Y = 0,565 + 0,256 X1 + 0,425 X2 + 0,272 X3 

Berdasarkan persamaan di atas diketahui nilai positif konstanta 

sebesar (0,565) yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas 

(persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko), 

menggambarkan bahwa arah pengaruh antara variabel bebas (persepsi 

manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko) dengan variabel terikat 

(keputusan penggunaan). Variabel bebas yang mencakup persepsi 

manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko memiliki arah yang 

sama atau positif dengan variabel terikat yaitu keputusan penggunaan. 

Nilai positif pada konstanta berarti bahwa jika seseorang tidak memiliki 

persepsi apapun terhadap penggunaan Go-Pay, orang tersebut akan tetap 

menggunakan Go-Pay. 
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4.3. Hasil Uji Hipotesis 

4.3.1. Uji t 

Berikut ini (Tabel 4.13.) adalah hasil Uji t antara persepsi manfaat, 

persepsi kemudahan, dan persepsi risiko terhadap keputusan penggunaan. 

Tabel 4.13. Hasil Uji t 

Model 
t 

hitung 

Sig 

hitung 

t  

tabel 

Sig 

tabel 

(Constant) 0,691 0.491   

Persepsi Manfaat 2,394 0,019 1,985 0,025 

Persepsi Kemudahan 3,957 0,000 1,985 0,025 

Persepsi Risiko 3,112 0,002 1,985 0,025 

      Dependent Variable: Keputusan Penggunaan. 

Hipoteses pengujian t test yaitu: 

1. Ho: b1=b2=b3=0, artinya tidak terdapat hasil positif dari variabel bebas 

(persepsi manfaat, persepsi kemudahan dan persepsi rendahnya risiko) 

terhadap variabel terikat (keputusan penggunaan). 

2. Ha: b1>0 , b2>0 , b3>0, artinya terdapat hasil positif  dari variabel bebas 

(persepsi manfaat, persepsi kemudahan dan persepsi rendahnya risiko) 

terhadap variabel terikat (keputusan penggunaan). 

Berdasarkan hipotesis yang sudah ada, maka setelah penelitian ini 

diuji menggunakan uji t (one tail) menunjukkan nilai t hitung persepsi 

manfaat (2,394) > t tabel (1,985) yang memiliki arti bahwa Ho yang 

menyatakan persepsi manfaat tidak berpengaruh ditolak, yang artinya Ha 

diterima yaitu persepsi manfaat berpengaruh terhadap keputusan 

penggunaan Go-Pay. Dengan demikian dinyatakan terdapat pengaruh 

persepsi manfaat terhadap keputusan menggunakan Go-Pay oleh 

mahasiswa di Kota Semarang sehingga hipotesis H1 diterima. 
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Nilai t hitung persepsi kemudahan (3,957) > t tabel (1,985) 

memiliki arti bahwa Ho yang menyatakan persepsi kemudahan tidak 

berpengaruh ditolak, yang artinya Ha diterima yaitu persepsi kemudahan 

berpengaruh terhadap keputusan penggunaan Go-Pay. Dengan demikian 

dinyatakan terdapat pengaruh persepsi kemudahan terhadap keputusan 

menggunakan Go-Pay oleh mahasiswa di Kota Semarang, sehingga 

hipotesis H2 diterima.  

Nilai t hitung persepsi risiko (3,112) > t tabel (1,985) memiliki arti 

bahwa Ho yang menyatakan persepsi risiko tidak berpengaruh ditolak, 

yang artinya Ha diterima yaitu persepsi risiko berpengaruh terhadap 

keputusan penggunaan Go-Pay. Dengan demikian dapat dinyatakan 

terdapat pengaruh persepsi rendahnya risiko terhadap keputusan 

menggunakan Go-Pay oleh mahasiswa di Kota Semarang, sehingga 

hipotesis H3 diterima. Hasil pengujian tersebut menunjukkan hasil yang 

rasional karena seluruh tabel t memiliki nilai positif dan tabel signifikan 

memiliki nilai kurang dari 0,05. 

 

4.3.2. Uji F 

Berikut ini (tabel 4.14.) adalah hasil Uji F antara variabel persepsi 

manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko terhadap keputusan 

penggunaan. 

Tabel 4.14. Hasil Uji F 

Model 
F 

hitung 

Sig 

hitung 

F 

tabel 

Sig 

tabel 

Regression 73,075 0 2,70 0,5 

     Dependent Variable: Keputusan Penggunaan 
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Hipotesis uji F yaitu: 

1. Ho: b1=b2=b3=0 artinya semua variabel bebas (persepsi manfaat, persepsi 

kemudahan dan persepsi rendahnya risiko) tidak ada pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (keputusan penggunaan) sehingga hasil 

yang didapat tidak simultan, atau 

2. Ha: b1≠b2≠b3≠0 artinya semua variabel bebas (persepsi manfaat, persepsi 

kemudahan dan persepsi rendahnya risiko) memiliki pengaruh terhadap 

variabel terikat (keputusan penggunaan) sehinga hasil yang didapat 

merupakan hasil yang simultan. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan tiga variabel 

bebas yang telah didapatkan dari uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung 

(73,075) > F tabel (2,70), dengan signifikansi 0. Dapat disimpulkan bahwa 

Ho yang menyatakan variabel-variabel bebas tidak berpengaruh secara 

simultan ditolak, yang artinya Ha dapat diterima yaitu variabel bebas yang 

mencakup persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi rendahnya 

risiko berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat yaitu 

keputusan penggunaan Go-Pay. Dengan demikian dinyatakan bahwa 

terdapat pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi 

rendahnya risiko secara bersama-sama terhadap keputusan penggunaan 

Go-Pay oleh mahasiswa di Kota Semarang sehingga H4 diterima. 

 

4.3.3. Uji Koefisien Deteminasi 

Berikut ini (Tabel 4.15.) adalah hasil Uji Koefisien Determinasi 

antara persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan persepsi risiko terhadap 

keputusan penggunaan. 
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Tabel 4.15. Hasil Koefisien Determinasi 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

1 0,695 0.683 

Keterangan: Predictors (Constant), Persepsi 

Manfaat, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi 

Risiko terhadap Keputusan Penggunaan. 

 

Nilai R² dalam penelitian ini adalah 0,695. Nilai dari koefisien 

determinasi adalah R² x 100% yaitu 69,5% menjelaskan bahwa variasi 

keputusan penggunaan dipengaruhi oleh persepsi manfaat, persepsi 

kebutuhan, dan persepsi risiko sebesar 69,5% dan sisanya yaitu sebesar 

30,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persepsi manfaat, persepsi 

kemudahan, dan persepsi risiko. Artinya kemampuan persepsi manfaat, 

persepsi kemudahan, dan persepsi risiko dalam menjelaskan variasi 

keputusan pemakaian cukup besar akan tetapi masih terdapat faktor 

lainnya misalkan dalam penelitian Pavlou, (2003) menggunakan 

kepercayaan sebagai variabel independen, Priyono, (2017) menggunakan 

kepuasan dan reputasi sebagai variabel independen, dan juga dalam 

penelitian Gunawan, (2019) terdapat minat menggunakan sebagai varabel 

independen.   




