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ABSTRAK 

   

Permasalahan umum penelitian adalah tidak terdeteksinya variabel 

determinat minat (behavioral intention) penggunaan e-commerce dalam pembelian 

makanan siap saji di suatu daerah termasuk Kota Kecamatan Purwokerto Utara; 

padahal data determinan minat tersebut mutlak perlu untuk penyusunan model 

mengacu pada penyusunan program pengembangan penggunaan e-commerce dalam 

pembelian makanan siap saji di daerah tersebut.  Program pengembangan e-

commerce tersebut dewasa ini sangat perlu, sejalan dengan perkembangan sistem 

informatika yang tidak dapat dibendung oleh manusia siapapun.  Sejalan dengan itu 

tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis determinan minat penggunaan e-

commerce dalam pembelian makanan siap saji.  Sedang tujuan khusus penelitian 

adalah menganalisis pengaruh persepsi kegunaan, kemudahan penggunaan, persepsi 

kepercayaan, dan persepsi risiko penggunaan e-commerce terhadap minat 

penggunaan e-commerce dalam pembelian makanan siap saji. 

Penelitian ini menggunakan Technoly Acceptance Model (TAM) sebagai 

grand theory yang dimodifikasi dengan menambahkan 2 konstruk extended variable, 

sehingga terdapat 4 konstruk extended variable yang dianalisis sebagai determinat 

minat penggunaan e-commerce.  Metode penelitian yang diaplikasikan adalah survai, 

dengan proses pengambilan data secara online.  Teknik pengukuran variabel 

determinan menggunakan Likert’s Summated Rating.  Pendeteksian pengaruh 

masing-masing variabel determinan persepsi terhadap minat menggunakan e-

commerce, dilihat dari tingkat keeratan hubungan antara variabel persepsi tersebut 

dengan minat menggunakan e-commerce, dengan menerapkan metode analisis 

Korelasi Spearman.  Hasil penelitian bahwa dalam pembelian makanan siap saji di 

Kota Kecamatan Purwokerto secara individu terdapat pengaruh positip antara 

variabel determinan kegunaan penggunaan, kemudahan penggunaan, kepercayaan, 

dan tidak menimbulkan risiko negatip atas penggunaan e-commerce terhadap 

timbulnya minat penggunaan e-commerce. 

 

Kata kunci :  Minat, e-commerce, Technoly Acceptance Model 
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini kebutuhan sistem pasar online 

(online e-commerce) dalam pemasaran 

komoditas pakaian jadi dan makanan siap saji 

pada masyarakat sudah menjadi tuntutan hidup, 

bukan hanya sekedar gaya hidup.  Dilihat dari 

sudut konsumen, sistem pasar online (online e-

commerce) pada komoditas pakaian jadi ini bila 

dibandingkan dengan kondisi di toko/ 

supermarket, harga pembelian lebih murah dan 

model pakaian lebih kekinian (up to date), dan 

tidak perlu mengorbankan biaya, waktu/ 

kesempatan, dan tenaga untuk membelinya.  

Pada komoditas pangan siap saji bila 

dibandingkan memasak sendiri, bagi konsumen 

biaya lebih murah, karena bisa beli dalam 

jumlah kecil untuk 1 atau 2 orang dalam sekali 

santap, bila masak sendiri harus dalam jumlah 

besar, bisa saja rasa makanan lebih enak 

mengingat banyak konsumen dewasa ini yang 

tidak pintar masak, dan tidak perlu 

mengorbankan biaya, waktu/kesempatan, dan 

tenaga untuk masak sendiri atau pergi ke 

warung makan.  Sedang dilihat dari sudut 

penjual, biaya pemasaran pada sistem pasar 

online (online e-commerce) lebih efisien, karena 

tidak perlu menyediakan lokasi pemasaran yang 

besar, marketplace ditempatkan pada dunia 

maya. 

Uraian di atas tampak bahwa sistem online 

e-commerce dalam pemasaran komoditas 

pakaian jadi dan makanan siap saji merupakan 

potensi peningkatan efisiensi pemasaran yang 

menguntungkan pedagang dan sekaligus 

konsumen; maka perlu upaya untuk 

mengembangkannya.  Pada kesempatan ini 

pengusul tertarik untuk mengkaji penggunaan 

sistem online e-commerce dalam pembelian 

produk makanan siap saji dilihat dari aspek 

konsumen.  Penentuan aspek konsumen ini 

didasarkan atas pertimbngan bahwa proses 

pemasaran pada akhirnya lebih ditentukan oleh 

konsumen. Penentuan kajian pada komoditas 

makanan siap saji didasarkan atas pertimbangan 

bahwa disiplin ilmu peneliti adalah agribisnis. 

Secara konseptual perilaku individual 

(behaviors of individuals) penggunaan e-

commerce dalam pembelian suatu komoditas 

tidak akan terjadi secara seketika (atau tidak 

terjadi secara alami).  Pada Theory of Reasoned 

Action (TRA) yang dikemukakan oleh Fishen 

dan Ajzen (1975, dalam Davis, 1989), 

disebutkan bahwa minat/niat (intentions), 

keyakinan (belief), sikap (attitude), dan norma 

(norms) individu terhadap e-commerce 

merupakan predisposisi timbulnya perilaku 

(behaviors) penggunaan e-commerce individu 

tersebut dalam pembelian suatu komoditas, 

dengan kata lain variabel minat/niat, 

keyakinan/kepercayaan, sikap, dan norma 

terhadap E-commerce merupakan determinan 

bagi variabel perilaku (behaviors) penggunaan 

e-commerce.  Selanjutnya Theory of Reasoned 

Action (TRA) tersebut dikembangkan oleh Davis 

pada Tahun 1989 sehingga muncul Technology 

Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989).  TAM 

merupakan sistem model yang digunakan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan          e-commerce.  Sampai Tahun 

2019 dewasa ini TAM telah digunakan oleh 

banyak peneliti sebagai grand theory dalam 

mengkaji penerapan e-commerce. 

Pada prinsipnya pada TAM terdapat dua 

konstruk utama yang merupakan determinan 

sikap (attitude) dan atau minat (behavioral 

intention) penggunaan          e-commerce, yaitu : 

(1) Persepsi kegunaan (perceived usefulness), 

dan (2) persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease to use).  Selanjutnya minat 

penggunaan      e-commers ini merupakan 

predisposisi perilaku aplikasi penggunaan 

(actual system usage) e-commers (Davis, 1989).  

Uraian di atas menunjukkan bahwa kajian 

minat (behavioral intention) penggunaan e-

commerce dalam pembelian suatu komoditas, 

secara konseptual harus melalui analisis variabel 

determinan-nya.  Data variabel determinan 

minat tersebut mutlak perlu diperlukan untuk 

mendeteksi teknis pengembangan minat 

penggunaan e-commerce.  Selanjutnya 

berkembanganya minat tersebut merupakan 

predisposisi berkembangnya perilaku aplikasi 

penggunaan (actual system usage) E-commerce 

dalam pembelian suatu komoditas termasuk 

makanan siap saji pada suatu daerah. 
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Kajian minat penggunaan e-commerce 

dalam pembelian komoditas makanan siap saji 

pada penelitian skim Riset Peningkatan 

Kompetensi Unsoed Tahun 2019/2020 ini 

menggunakan Technology Acceptance Model 

(TAM) dari Davis (1989, dalam Simarmata, 

2015) sebagai grand theory, yang dimodifikasi 

dengan penambahan 2 (dua) extended variable 

yaitu variabel: (1) Persepsi kepercayaan 

(perceived trust), dan (2) persepsi risiko 

(perceived risk).  Kedua extended variable 

tersebut digunakan oleh Loana dan Tileng 

(2016) dalam penelitian situs e-commerce 

Layanan Pencarian dan Booking Tiket Pesawat 

Online di Indonesia.  Berarti dalam penelitian 

skim Riset Peningkatan Kompetensi Unsoed 

Tahun 2019 ini terdapat 4 (empat) extended 

variable yaitu variabel : (1) Persepsi kegunaan 

(2) persepsi kemudahan penggunaan, (3) 

persepsi kepercayaan, dan (4) persepsi risiko. 

Permasalahan umum yang muncul adalah 

tidak terdeteksinya variabel determinat minat 

(behavioral intention) penggunaan e-commerce 

dalam pembelian komoditas makanan siap saji; 

padahal data determinan minat tersebut mutlak 

perlu untuk dikembangkan ke arah penyusunan 

model mengacu pada penyusunan program 

pengembangan penggunaan e-commerce dalam 

pembelian komoditas makanan siap saji di suatu 

daerah, sebagaimana disajikan pada roadmap 

penelitian Lampiran 1.  Sedang permasalahan 

khusus yang muncul adalah : 

1. Apakah persepsi kegunaan e-commerce 

mempengaruhi minat penggunaan          e-

commerce dalam pembelian komoditas 

makanan siap saji ? 

2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan e-

commerce mempengaruhi minat penggunaan 

e-commerce dalam pembelian komoditas 

makanan siap saji ? 

3. Apakah persepsi kepercayaan e-commerce 

mempengaruhi minat penggunaan e-

commerce dalam pembelian komoditas 

makanan siap saji ?, dan  

4. Apakah persepsi risiko penggunaan e-

commerce mempengaruhi minat penggunaan 

e-commerce dalam pembelian komoditas 

makanan siap saji ? 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada prinsipnya electronic commerce (e-

commerce) merupakan satu set dinamis 

teknologi aplikasi dalam proses bisnis, yang 

menghubungkan antara perusahaan dengan 

konsumen melalui transaksi elektronik, pada 

perdagangan barang, jasa, dan informasi; 

dengan kata lain e-commerce merupakan proses 

jual beli barang atau jasa yang dijalankan secara 

elektronik melalui suatu jaringan komunikasi 

digital (Prasetyaningrum dan Sejati, 2017).  

Definisi e-commerce berkembang dengan 

munculnya mobile commerce (m-commerce).  

Perbedaan antara e-commerce dengan m-

commerce, bahwa  e-commerce memanfaatkan 

mediasi jaringan komputer yang menggunakan 

kabel sehingga sifatnya stasioner, sedang m-

commerce memanfaatkan mediasi jaringan 

komputer tanpa kabel (nirkabel) seperti 

smartphone, tablet, dan personal digital 

assistant (PDA), sehingga proses transaksi 

marketing bisnis yang bisa dilakukan kapan saja 

dan dimana saja, tersedia lokasi geografis yang 

independen (bersifat mobile) (Hoang dan Hsiao, 

2010).  Namun demikian secara umum baik  e-

commerce maupun m-commerce sering disebut 

sebagai e-commerce. 

Analisis penerapan e-commerce sering 

menggunakan Model Penerapan Teknologi 

(Technology Acceptance Model atau TAM) dari 

Davis (1989) sebagai grand theory.  TAM oleh 

Davis (1989) terbukti mampu memberikan bukti 
kebenaran analisis secara empiris, baik pada 

penelitian dibidang teknologi keuangan, 

kesehatan, atau aplikasi kehidupan lainnya.  

Pada prinsipnya pada TAM terdapat dua 

konstruk utama yaitu persepsi kegunaan 

(perceived usefulness) dan persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use), yang 

merupakan determinan timbulnya sikap 

(attitude) dan atau minat (behavioral intention) 

penggunaan e-commerce.  Minat penggunaan e-

commers tersebut merupakan predisposisi 

timbulnya perilaku aplikasi penggunaan (actual 

system usage) e-commerce (Davis, 1989).  

Bagan struktur TAM disajikan pada Gambar 1. 

 



                                     V3 No 3, Juli 2020 
 
 
 
 

 

79 

 

 
Gambar 1 

Struktur Technology Acceptance Model (TAM)  

 

Penelitian on-line e-commerce yang 

menggunakan grand theory TAM ditemui oleh 

penulis hanya di bidang non pertanian yaitu 

bidang perbankan dan layanan pembelian tiket 

pesawat dan hotel.  Namun demikian implikasi 

yang diperoleh dapat diterapkan pada bidang 

pertanian termasuk pembelian makanan siap 

saji.  Penelitian Rusu dan Shen (2011) terhadap 

para pengguna e-banking, hasil penelitian 

menunjukkan terdapat 4 faktor yang 

teridentifikasi mempengaruhi niat/minat 

nasabah (consumer’s intention to use) 

penggunaan e-banking yaitu citra (image), 

keamanan (security), efikasi diri komputer 

(computer self-efficacy), dan kenyamanan 

(convenience).  Selanjutnya penelitian Abadi 

dan Nematizadeh (2012) tentang penerimaan e-

banking, dengan implikasi penelitian bahwa 

variabel persepsi kegunaan (perceived 

usefulness), persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease to use), dan persepsi tidak 

menimbulkan risiko secara statistik nyata 

berpengaruh positip terhadap minat untuk 

menggunakan (intention to use) e-banking.  

Sedang variabel persepsi kredibilitas (perceived 

credibility) berpengaruh secara tidak nyata 

(secara statistik tidak berpengaruh) terhadap 

minat untuk menggunakan (intention to use) e-

banking.  Penelitian lainnya dilakukan oleh 

Aderonke dan Ayo (2010) tentang determinan 

minat menggunakan sistem e-banking.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel persepsi 

kegunaan (perceived usefulness), persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease to use), 

persepsi kredibilitas (perceived credibility), dan 

efikasi diri komputer (computer self-efficacy) 

merupakan determinan minat untuk 

menggunakan (intention to use) e-banking.  

Penelitian Hoang dan Hsiao (2010) tentang 

minat konsumen dalam penggunaan m-

commerce antara lain menunjukkan adanya 

korelasi positip antara konstruk persepsi 

kegunaan (perceived usefulness) dengan minat 

menggunakan (behavioral intention to use) m-

commerce, dan antara konstruk persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease to use) 

dengan minat menggunakan m-commerce.  

Selaras dengan itu, penelitian Prasetyaningrum 

dan Sejati (2017) tentang analisis penerapan e-

commerce : Aplikasi Teknology Acceptance 

Model (TAM) pada UKM Kota Jayapura antara 

lain menginformasikan adanya hungan positip 

signifikan antara konstruk persepsi kegunaan 

dengan minat menggunakan e-commerce, dan 

antara konstruk persepsi kemudahan 

penggunaan dengan minat menggunakan e-

commerce.  Selanjunya, Loana dan Tileng 

(2016) melakukan penelitian situs e-commerce 

Layanan Pencarian dan Booking Tiket Pesawat 

Online di Indonesia, menggunakan Technology 

Acceptance Model (TAM) dari Davis (1989), 

dengan menambahkan dua extended variable 

yaitu variabel : (1) Persepsi kepercayaan 

(perceived trust), dan (2) persepsi risiko 

(perceived risk).  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh 

positip terhadap minat menggunakan e-

commerce dalam pencarian dan booking 

pesawat. 

 

METODE PENELITIAN 

Tujuan umum penelitian ini adalah 

menganalisis determinan minat penggunaan e-

commerce dalam pembelian komoditas makanan 

siap saji, dengan Model Penerapan Teknologi 

(Technology Acceptance Model atau TAM) dari 

Davis (1989) sebagai grand theory, yang 

dimodifikasi dengan konsep dari Loana dan 

Tileng (2016).  Bagan Struktur TAM : 

Modifikasi Davis (1989) disajikan pada Gambar 

2.   Pada Gambar 2 tersebut tampak terdapat 4 

extended variable yang dianalisis sebagai 
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determinan minat untuk menggunakan 

(intention to use) e-commerce dalam pembelian 

makanan siap saji, yaitu variabel : (1) Persepsi 

kepercayaan (perceived trust), dan (2) persepsi 

risiko (perceived risk), (3) persepsi kegunaan 

(perceived usefulness), dan (4) persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease to use). 

 

 
Gambar 2 

Struktur Technology Acceptance Model (TAM) 

 

Deskripsi variabel penelitian adalah : 

1) Persepsi kegunaan (perceived usefulness) 

adalah keyakinan individu anggota 

masyarakat bahwa menggunakan e-

commerce dalam transaksi pembelian 

komoditas makanan siap saji mampu 

meningkatkan kinerja pembelian, efisiensi 

waktu pengadaan, dan memperoleh jenis dan 

kualitas komoditas sesuai dengan yang 

dikehendaki  

2) Persepsi kemudahan penggunaan (perceived 

ease of use) adalah persepsi kepercayaan 

individu anggota masyarakat bahwa 

menggunakan e-commerce dalam proses 

pembelian komoditas makanan siap saji 

secara teknis mudah dilaksanakan 

3) Persepsi kepercayaan (perceived trust) 

adalah kepercayaan individu anggota 

masyarakat terhadap kebenaran penggunaan 

e-commerce dalam pembelian komoditas 

makanan siap saji, dengan kata lain bahwa 

transaksi menggunakan e-commerce adalah 

benar, mampu memanfaatkan ketersediaan 

kemajuan teknologi, dan kelebihan yang ada 

atas penggunaan e-commerce. 

4) Persepsi risiko (perceived risk) adalah 

kepercayaan individu anggota masyarakat 

bahwa penggunaan e-commerce dalam 

pembelian komoditas makanan siap saji 

tidak akan menimbulkan risiko negatip 

seperti misalnya penipuan oleh penjual atau 

penghantar makanan 

5) Minat (behavioral intention to use) untuk 

menggunakan e-commerce adalah kehendak, 

keinginan, atau kemauan individu anggota 

masyarakat untuk menggunakan e-

commerce dalam pembelian komoditas 

makanan siap saji.  Dalam minat tersebut 

terdapat aspek cognitive (logika), affective 

(kesukaan), dan psichomotori (keahlian) 

menggunakan e-commerce dalam transaksi 

pembelian makanan siap saji.  

Penelitian Skim Riset Peningkatan 

Kompetensi Unsoed Tahun 2019/2020 tentang 

determinan minat penggunaan e-commerce 

dalam pembelian komoditas makanan siap saji 

ini, akan dilaksanakan di Kecamatan 

Purwokerto Utara.   Hal ini berdasar atas 

pertimbangan bahwa dewasa ini pengguna e-

commerce dalam pembelian suatu komoditas 

masih terbatas pada individu masyarakat yang 

kondisi ekonominya tergolong kelas menengah 

ke atas, dengan tingkat pendidikan dan 

pengetahuan relatip tinggi; yang banyak terdapat 

di Kawasan Perkotaan Kecamatan Purwokerto 

Utara. 

Selaras dengan tujuan penelitian di atas, 

metode penelitian yang diterapkan adalah 

survai, dengan unit populasi/sampel adalah 

golongan ekonomi yang berpendapatan tetap per 

bulan dan mampu mengaplikasikan program e-

commerce.  Pada penelitan pendahuluan (Bulan 

Oktober 2019) diketahui bahwa unit populasi 

tersebut tersebar pada seluruh kelurahan di 

Wilayah Kecamatan Purwokerto Utara dan tidak 

terdapat data statistik jumlah unit populasi 

tersebut.   

Berkenaan dengan itu dan mengingat 

pada saat kegiatan survai ini bertepatan dengan 

massa knock down covid 19, maka teknik 

pengambilan data dilakukan secara online yang 

dilengkapi dengan wawancara langsung 

(offline) kepada beberapa unit sampel sebagai 
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kros cek dan kelengkapan data.  Penunjang 

kelancaran proses online digunakan program 

WA.  Selanjutnya, mengingat terbatasnya dana 

dan waktu penelitian dan kondisi populasi relatif 

seragam (standar deviasi populasi relatif kecil, 

karena adanya persyaratan unit sampel 

sebagaimana disajikan di atas), maka ditentukan 

jumlah sampel sebanyak minimal 44 orang 

dengan teknik pengambilan sampel dilakukan 

secra random.  Uraian di atas menunjukkan 

bahwa sampel yang akan diambil representatip 

terhadap populasinya 

Variabel yang diamati pada penelitian ini 

terutama adalah variabel persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan penggunaan, persepsi 

manfaat, persepsi risiko, dan minat 

menggunakan e-commerce.  Kelima variabel 

tersebut merupakan variabel sosial yang 

pengukurannya secara langsung di lapang tidak 

dapat menggunakan skala ukur interval dengan 

penggunaan statistik parametrik.  Berkenaan 

dengan itu pengukuran kelima variabel di atas 

menggunakan skala ukur ordinal dengan 

penggunaan alat ukur Likert’s Summated Rating 

(statistik nonparametric).  

Selanjutnya, untuk mendeteksi pengaruh 

masing-masing variabel persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan pengunaan, persepsi 

manfaat, dan persepsi risiko terhadap minat 

menggunakan e-commerce, dilihat dari tingkat 

keeratan hubungan antara variabel persepsi 

tersebut dengan minat menggunakan e-

commerce; dengan menerapkan metode analisis 

Korelasi Spearman. 

. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Minat Penggunaan E-Commerce 

Minat penggunaan penggunaan e-

commerce dalam pembelian komoditas makanan 

siap saji pada masyarakat kota Kecamatam 

Purwokerto ternyata secara keseluruhan berada 

pada posisi sedang, dari 44 sampel memperoleh 

jumlah skor 134 atau rata-rata tiap sampel skor 

3,05, lihat Tabel 1 dan Gambar 3. 

Tabel 1.  Jumlah skor minat penggunaan e-

commerce dalam pembelian makanan  siap saji 

dan determinanya pada masyarakat Kota 

Purwokerto Utara,   Tahun 2020 

 
Items Skor 

A 

( 1 ) 

Skor 

B 

(2) 

Skor 

C 

(3) 

Skor 

D 

(4) 

Skor 

E 

(5) 

Jumlah 

Skor 

Y 5 18 36 60 15 134 

X1. 2 22,67 35 57,33 23,33 105,33 

X2. 4 8 3 88 75 176 

X3. 1 14 21 76 50 162 

X4. 1,5 21 30 70 22,5 145 

Y.= Minat penggunaan e-commerce 

X1.= Persepsi kegunaan penggunaan  

X2.= Persepsi kemudahan penggunaan (mudah dan tidak 

merepotkan)  

X3.= Persepsi kepercayaan penggunaan 

X4.= Persepsi tidak timbul risiko negatip atas 

penggunaan 

 

 
Gambar 3 

Posisi tingkat minat penggunaan e-commerce I 

dalam pembelian makanan siap saji 
 

Keterangan :  

Y. = Minat penggunaan e-commerce 

X1.= Persepsi kegunaan penggunaan (efisien waktu)  

X2.= Persepsi kemudahan penggunaan (mudah dan tidak 

merepotkan) 

X3.= Persepsi kepercayaan penggunaan 

X4.= Persepsi tidak timbul risiko negatip penggunaan 

 

Pengamatan lebih lanjut ternyata posisi 

tingkat minat berada pada kategori sedang di 

atas berkaitan erat dengan kondisi jumlah 

sampel yang berada pada tingkat minat sedang 

hanya 34,09 %, dan tingkat minat tinggi hanya 

6,81 % dari jumlah sampel, sedang jumlah 

sampel lainnya (59,1 %) berada pada posisi 

tingkat minat rendah dan sangat rendah.  Hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan e-commerce 

dalam pembelian makanan siap saji masih 

terbatas pada kondisi sosial masyarakat tertentu, 

yaitu orang orang yang masih bujangan hidup di 

rumah kos, atau orang yang pada saat itu 

membujang sementara (sedang bekerja jauh dari 

rumah tangga sendiri), dan pada keluarga yang 

jumlah anggota keluarga sangat kecil yaitu 2 

sampai dengan 3 jiwa. 
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Selanjutnya bila kondisi skor tingkat 

minat penggunaan e-commerce dalam 

pembelian makanan siap saji di atas dikaitkan 

dengan kondisi skor variabel determinanya, 

ternyata variabel determinan persepsi kegunaan 

atas penggunaan (X1) merupakan kendala 

timbulnya minat penggunaan e-commerce, 

sedang persepsi kemudahan penggunaan (X2), 

persepsi kemudahan penggunaan (X3), dan 

persepsi tidak menimbulkan risiko atas 

pernggunaan e-commerce (X4) mendukung 

timbulnya minat penggunaan e-commerce (lihat 

Tabel 1 dan Gambar 3 di atas).   

Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

(56,82 %) masyarakat pada Wilayah Kota 

Kecamatan Purwokerto Utara masih merasa 

belum memerlukan jasa e-commerce.  Ini 

menunjukkan bahwa penggunaan e-commerce 

dalam pembelian makanan siap saji masih 

terbatas pada kondisi sosial masyarakat tertentu 

saja sebagaimana disebutkan di atas.  Hal ini 

bisa saja terjadi karena pada masa penelitian ini 

dilaksanakan penerimaan keluarga secara umum 

relatif rendah sebagai dampak terlaksananya 

endemi covid 19.   Data penelitian tersebut juga 

menunjukkan bahwa variabel determinan minat 

di atas (X1, X2, X3, dan X4) benar benar 

merupakan variabel konstruk minat yang harus 

dicermati dalam menganalisis minat 

penggunaan e-commerce dalam pembelian 

makanan siap saji sebagaimana dikemukakan 

oleh Davis (1989), dan Loana dan Tileng 

(2016). 
 

Pengaruh Persepsi Kegunaan Penggunaan  
Hasil pengukuran variabel persepsi 

kegunaan atas penggunaan e-commerce (X1) 

dalam pembelian makanan siap saji berada 

dalam kategori rendah, sedang pengukuran 

variabel minat penggunaan e-commerce dalam 

pembelian komoditas makanan siap saji (Y) 

berada dalam kategori sedang mendekati rendah 

(Lihat Tabel 1` dan Gambar 3 di atas).  Hal ini 

terjadi karena sebagian besar (56,82 %) 

masyarakat pada Wilayah Kota Kecamatan 

Purwokerto Utara masih merasa belum 

memerlukan jasa e-commerce. Penggunaan e-

commerce dalam pembelian makanan siap saji 

masih terbatas pada kondisi sosial masyarakat 

tertentu saja sebagaimana disebutkan di atas.  

Hal ini bisa saja terjadi karena pada masa 

penelitian ini dilaksanakan penerimaan keluarga 

secara unum relatif rendah sebagai dampak 

terlaksananya endemi covid 19.    

Selanjutnya hasil analisis hubungan 

antara kedua variabel tersebut dengan 

menggunakan metode analisis Korelasi 

Spearman, menunjukkan adanya korelasi positip 

antara kedua variabel tersebut dengan tingkat 

keeratan korelasi 0,626.  Berarti bahwa dalam 

pembelian makanan siap saji, semakin kuat 

persepsi kegunaan atas penggunaan e-

commerce, akan semakin kuat pula minat untuk 

menggunakan e-commerce. 

Kondisi demikian ini semakin 

memperkuat teori Model Penerapan Teknologi 

(Technology Acceptance Model atau TAM) dari 

Davis (1989).  Pada prinsipnya pada TAM 

terdapat dua konstruk utama yaitu persepsi 

kegunaan (perceived usefulness) dan persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease of use), 

yang merupakan determinan timbulnya minat 

(behavioral intention) penggunaan e-commerce.  

Berdasar atas uraian di atas diambil 

pernyataan bahwa dalam pembelian makanan 

siap saji di wilayah Kota Purwokerto variabel 

determinan persepsi kegunaan atas penggunaan 

e-commerce (X1) berpengaruh positip terhadap 

minat penggunaan e-commerce (Y). 

  

Pengaruh Kemudahan Penggunaan (X2) 

Hasil pengukuran persepsi kemudahan 

penggunaan e-commerce (X2) dan minat 

penggunaan e-commerce dalam pembelian 

komoditas makanan siap saji (Y) disajikan pada 

Tabel 1 dan Gambar 3 di atas.  Pada tabel dan 

gambar tersebut tampak bahwa minat 

penggunaan e-commerce dalam pembelian 

komoditas makanan siap saji (Y) berada dalam 

kategori sedang, dan persepsi kemudahan 

penggunaan e-commerce (X1) berada dalam 

kategori sedang mendekati tinggi.  Hal ini 

berarti bahwa sebagian besar anggota 

masyarakat Kota Kecamatan Purwokerto Utara 

menganggap bahwa aplikasi e-commerce secara 

teknis mudah dilaksanakan, karenanya minat 
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penggunaan e-commerce dalam pembelian 

makanan siap saji tergolong sedang juga, dan 

masih terbatas pada golongan masyarakat 

tertentu saja sebagaimana dikemukakan di atas. 

Selanjutnya hasil analisis hubungan 

antara kedua variabel tersebut dengan 

menggunakan metode analisis Korelasi 

Spearman, menunjukkan adanya korelasi positip 

antara kedua variabel tersebut dengan tingkat 

keeratan korelasi 0,511.  Berati dalam 

pembelian makanan siap saji, semakin kuat 

persepsi kemudahan penggunaan aplikasi 

program e-commerce, akan semakin kuat pula 

minat untuk menggunakan e-commerce. 

Kondisi demikian ini semakin 

memperkuat teori TAM dari Davis (1989).  Pada 

prinsipnya pada TAM terdapat dua konstruk 

utama yaitu persepsi kegunaan (perceived 

usefulness) dan persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use), yang 

merupakan determinan timbulnya minat 

(behavioral intention) penggunaan e-commerce.  

Berdasar atas uraian di atas diambil 

pernyataan bahwa dalam pembelian makanan 

siap saji di wilayah Kota Purwokerto variabel 

determinan persepsi kemudahan penggunaan 

aplikasi program e-commerce (X2) berpengaruh 

positip terhadap minat penggunaan e-commerce 

(Y). 

 

Pengaruh Persepsi Kepercayaan 

Hasil pengukuran persepsi kepercayaan 

penggunaan e-commerce (X3) dan minat 

penggunaan e-commerce dalam pembelian 

komoditas makanan siap saji (Y) disajikan pada 

Tabel 1 dan Gambar 3 di atas.  Pada tabel dan 

gambar tersebut tampak bahwa minat 

penggunaan e-commerce dalam pembelian 

komoditas makanan siap saji (Y) berada dalam 

kategori sedang, demikian pula persepsi 

kepercayaan penggunaan e-commerce (X1) 

berada dalam kategori sedang. 

Selanjunya hasil analisis hubungan 

antara kedua variabel tersebut dengan 

menggunakan metode analisis Korelasi 

Spearman, ternyata menunjukkan adanya 

korelasi positip antara kedua variabel tersebut 

dengan tingkat keeratan korelasi ….. %.  Hal ini 

berati bahwa dalam pembelian makanan siap 

saji, semakin kuat persepsi kepercayaan 

penggunaan e-commerce (X1) terhadap 

penggunaan e-commerce maka akan semakin 

kuat pula minat penggunaan e-commerce (Y).  

Kondisi demikian ini semakin meguatkan 

konsep dari Loana dan Tileng (2016) dalam 

memodifikasi teori Davis (1989), yang pada 

prunsipnya  terdapat 4 extended variable 

sebagai determinan minat untuk menggunakan 

(intention to use) e-commerce, yaitu variabel : 

(1) Persepsi kepercayaan (perceived trust), dan 

(2) persepsi risiko (perceived risk), (3) persepsi 

kegunaan (perceived usefulness), dan (4) 

persepsi kemudahan penggunaan (perceived 

ease to use).  

Berdasar atas uraian di atas diambil 

pernyataan bahwa dalam pembelian makanan 

siap saji di wilayah Kota Purwokerto variabel 

determinan persepsi kepercayaan penggunaan e-

commerce (X3) berpengaruh positip terhadap 

minat penggunaan e-commerce (Y). 

 

Pengaruh Persepsi Tidak Timbul Risiko 

Negatip Penggunaan  
Hasil pengukuran variabel persepsi tidak 

timbul risiko negatip atas penggunaan e-

commerce (X4) dan variabel minat penggunaan 

e-commerce dalam pembelian komoditas 

makanan siap saji (Y) keduanya berada dalam 

kategori sedang (Lihat Tabel 1` dan Gambar 3 

di atas).  Selanjutnya hasil analisis hubungan 

antara kedua variabel tersebut dengan 

menggunakan metode analisis Korelasi 

Spearman, menunjukkan adanya korelasi positip 

antara kedua variabel tersebut dengan tingkat 

keeratan korelasi 0,775.  Hal ini berati bahwa 

dalam pembelian makanan siap saji, semakin 

kuat persepsi tidak timbulnya risiko negatip atas 

pembelian menggunakan e-commerce, akan 

semakin kuat pula minat untuk menggunakan e-

commerce. 

Kondisi demikian ini semakin 

meguatkan konsep Loana dan Tileng (2016) 

dalam memodifikasi teori Davis (1989), yang 

pada prunsipnya  terdapat 4 extended variable 

sebagai determinan minat untuk menggunakan 

(intention to use) e-commerce, yaitu variabel : 
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(1) Persepsi kepercayaan (perceived trust), dan 

(2) persepsi risiko (perceived risk), (3) persepsi 

kegunaan (perceived usefulness), dan (4) 

persepsi kemudahan penggunaan (perceived 

ease to use).   Disamping itu juga menguatkan 

penelitian hasil penelitian Rusu dan Shen (2011) 

terhadap para pengguna e-banking, hasil 

penelitian menunjukkan terdapat 4 faktor yang 

teridentifikasi mempengaruhi niat/minat 

nasabah (consumer’s intention to use) 

penggunaan e-banking yaitu citra (image), 

keamanan (security), efikasi diri komputer 

(computer self-efficacy), dan kenyamanan 

(convenience).  Selanjutnya juga selaras dengan 

hasil penelitian Abadi dan Nematizadeh (2012) 

tentang penerimaan e-banking, yang menelorkan 

implikasi penelitian bahwa variabel persepsi 

kegunaan (perceived usefulness), persepsi 

kemudahan penggunaan (perceived ease to use), 

dan persepsi tidak menimbulkan risiko secara 

statistik nyata berpengaruh positip terhadap 

minat untuk menggunakan (intention to use) e-

banking.   

Berdasar atas uraian di atas diambil 

pernyataan bahwa dalam pembelian makanan 

siap saji di wilayah Kota Purwokerto variabel 

determinan persepsi tidak timbul risiko negatip 

atas penggunaan e-commerce (X4) berpengaruh 

positip terhadap timbulnya minat penggunaan e-

commerce (Y). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasar atas hasil penelitian dan 

pembahasan di atas, ditarik kesimpulan bahwa 

dalam pembelian makanan siap saji di Kota 

Kecamatan Purwokerto secara individu terdapat 

pengaruh positip antara variabel determinan 

kegunaan penggunaan, kemudahan penggunaan, 

kepercayaan, dan tidak menimbulkan risiko 

negatip atas penggunaan e-commerce terhadap 

timbulnya minat penggunaan e-commerce. 

 

Saran 

Berdasar atas pengalaman selama 

penelitian disajikan saran bahwa dalam 

mengkaji tentang minat (behavioral intention to 

use) untuk menggunakan e-commerce 

hendaknya jangan hanya memasukkan variabel 

determinan persepsi kegunaan (perceived 

usefulness), persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use), persepsi kepercayaan 

(perceived trust), dan persepsi risiko (perceived 

risk), sebagaimana dalam modifikasi konsep 

Model Penerapan Teknologi (Technology 

Acceptance Model atau TAM) dari Davis (1989) 

dan Loana dan Tileng (2016) saja, namun juga 

memasukkan variabel internal personal 

konsumen seperti umur, tingkat pendidikan dan 

pengetahuan, jumlah penerimaan keluarga, dan 

jumlah serta keragaman tanggungan keluarga. 
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