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ABSTRAKSI
Perkembangan teknologi yang semakin canggih memungkinkan seseorang untuk
melakukan pembelian belanja online di situs e-commerce sebagai mediator. Ecommerce kegiatan yang tidak langsung tatap muka dengan pembeli dan penjual,
dalam jual beli online di e-commerce akan membuat anggapan risiko. Banyaknya
masalah penipuan yang terjadi dalam jual beli online hal ini berpengaruh terhadap
penjual maupun pembeli, dengan munculnya kasus tersebut akan membuat pembeli
dan penjual lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli melalui media online. Tujuan
penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh intensitas konsumsi berita penipuan ecommerce dan intensitas komunikasi kelompok rujukan terhadap tingkat minat beli
pada situs belanja online Tokopedia. Teori yang digunakan adalah Uses and
Gratification. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif dengan metode
penelitian explanatory survey. Pengambilan sampel yang dipakai Non-Probability
Sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 responden dengan karakterisitik
laki-laki dan perempuan yang berdomisili di kecamatan Tembalang kota Semarang.
Analisis data menggunakan uji regresi linier.
Hasil penelitian memperlihatkan ada pengaruh intensitas konsumsi berita
penipuan e-commerce terhadap tingkat minat beli pada situs belanja online Tokopedia.
Hal ini didukung dari perhitungan koefisien korelasi variabel X1 sebesar -0,507 dan
koefisien regresi X1 sebesar 0,356 yang menyatakan bahwa tiap pertambahan variabel
X1 maka Y akan bertambah atau berpengaruh sebesar 0,356 atau 35,6%. Hasil
hipotesis ke dua menunjukan ada pengaruh intensitas komunikasi kelompok rujukan
terhadap tingkat minat beli pada situs belanja online Tokopedia dibuktikan dengan
hasil koefisien korelasi untuk variabel X2 sebesar 0,675 dan koefisien regresi X2
sebesar 0,582 yang menyatakan bahwa tiap pertambahan variabel X2 maka Y akan
bertambah atau berpengaruh sebesar 0,582 atau 58,2%. Hasil variabel intensitas
konsumsi berita penipuan e-commerce dan intensitas komunikasi kelompok rujukan
menunjukkan keduanya memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel tingkat
minat beli pada situs belanja online tokopedia. Adapun, hasil uji SPSS diperoleh
Ry(1,2) (0,757) yang berarti bahwa terdapat hubungan antara intensitas konsumsi

berita penipuan e-commerce dan intensitas komunikasi kelompok rujukan dengan
minat beli pada situs belanja online Tokopedia. Berdasarkan hasil perhitungan
diperoleh nilai probabilitas sig. F = 0,000 (p<0,05) yang berarti bahwa ada pengaruh
simultan atau bersama-sama intensitas konsumsi berita penipuan e-commerce dan
intensitas komunikasi kelompok rujukan dengan minat beli pada situs belanja online
Tokopedia.
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ABSTRACT
The development of increasingly advanced technology allows a person to make
online shopping purchases on an e-commerce site as a mediator. E-commerce
activities that are not directly face-to-face with buyers and sellers, in online buying
and selling in e-commerce will make a risk assumption. The number of fraud problems
that occur in online buying and selling this affects both sellers and buyers, with the
emergence of such cases will make buyers and sellers more cautious in making trades
through online media. The purpose of this study is to explain the influence of ecommerce fraud news consumption intensity and communication intensity of reference
group on purchasing interest level on tokopedia online shopping site. The theory used
is Uses and Gratification. The type of research that quantitative research uses with
explanatory survey research methods. Sampling used non-probability sampling. The
sample in this study amounted to 30 respondents with male and female
characterization based in Tembalang sub-district of Semarang. Analyze data using
linear regression tests.
The results showed there was an influence of e-commerce fraud news
consumption intensity and communication intensity of reference group on purchasing
interest level on tokopeida onine shopping site. This is supported by the calculation of
the X1 variable correlation coefficient of 0.400 and the X 1 regression coefficient of
0.296 which states that each increase in variable X 1 then Y will increase or affect by
0.296 or 29.6%. The results of the second hypothesis showed there was an influence
of e-commerce fraud news consumption intensity on purchasing interest level on
tokopedia online shopping site as evidenced by the correlation coefficient for variable
X2 of 1,056 which showed a large rated r-value of the r-value table (0.361) and the X2
correlation coefficient of 0.475 which states that each X2 variable increase will have
an effect of 0.475 or 49.5%. The results of variable e-commerce fraud news
consumption intensity and the intensity of referral group communication suggest both
have a significant relationship to variable level on tokopedia online shopping site.
Meanwhile, spss test results obtained by Ry(1,2) (0.806) have a calculated value
greater than the number value in the table (0.361).
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