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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penelitian Rezkiawan (2008) menyatakan bahwa internet sebagai jaringan 

komputer dapat dipergunakan sebagai media perdagangan di era globalisasi. 

Transaksi jual beli pada awalnya dilakukan dengan cara penjual dan pembeli berada 

pada satu tempat. Saat ini mulai ada perkembangan proses jual beli yang dapat 

dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian mulai diperkenalkan e-commerce, 

yang merupakan suatu sarana untuk melakukan transaksi keuangan secara online. 

Sarana ini berkembang pesat sejak awal penggunaannya di tahun 1970-an. Penelitian 

Ellisa (2013) menyatakan bahwa E-commerce mengizinkan seseorang untuk menjual 

secara online. 

Penelitian Adi (2013) menyatakan bahwa kemajuan teknologi khususnya 

internet membuat keterbatasan jarak, waktu, dan biaya dapat teratasi dengan mudah. 

Implementasi teknologi dalam hal meningkatkan bisnis, penjualan dan pembelian 

produk adalah dengan menggunakan e-commerce. Kegiatan belanja online 

merupakan cara baru dalam melakukan transaksi. Dalam kegiatan ini pembeli dan 

penjual tidak perlu bertemu secara langsung seperti proses penjualan manual. 

Efisiensi waktu dan efektifitas dalam proses transaksi membuat konsumen tertarik 

untuk melakukan belanja online. Penjual akan menggunakan internet untuk 

menampilkan situs yang dimiliki sebagai toko dengan segala produk yang 

ditawarkan kepada konsumen. Kemudian konsumen sebagai pembeli akan melihat 

dan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan melalui situs tersebut. 
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Banyaknya penjual yang menawarkan produk online memberi kesempatan 

konsumen untuk memilih sebelum memutuskan untuk membeli. Salah satunya 

adalah dengan membandingkan karakteristik satu situs penyedia produk dengan situs 

lain untuk produk yang sama. Penelitian yang telah dilakukan Chung and Shin 

(2010) mengidentifikasi lima atribut karakteristik situs yang dipertimbangkan 

konsumen dalam memutuskan pembelian yaitu kemudahan belanja, desain situs, 

keamanan, dan komunikasi. 

Penelitian Fauziah dan Ina (2008) menyatakan bahwa calon pelanggan atau 

konsumen dapat menemukan website, membaca dan melihat produk, memesan dan 

membayar secara online. Bagi pihak konsumen, menggunakan e-commerce dapat 

membuat waktu berbelanja menjadi singkat. Konsumen tidak harus berlama-lama 

mengelilingi pusat pertokoan untuk mencari barang yang diinginkan. Namun 

demikian, dibalik populernya penjualan secara online, banyak pengguna internet 

yang masih ragu dalam melakukan transaksi, baik untuk membeli (customer) dan 

menjual barang di toko-toko virtual maupun melakukan transaksi keuangan pada 

sistem internet banking. Resiko dalam melakukan transaksi di internet sangat tinggi, 

karena beragamnya tujuan pengguna internet. Perangkat hukum yang menaungi 

keamanan dalam bertransaksi di internet belum memadai. 

Penelitian Ishak (2012) menyatakan bahwa kemudahan penggunaan situs 

mencerminkan detail informasi mengenai produk baik barang atau jasa, karena hal 

ini berpengaruh dengan kepuasan apabila situs sulit untuk dinavigasikan dan terdapat 

konten yang kurang relevan, maka pengguna akan mudah untuk pindah ke situs lain. 

Kemudahan adalah faktor penting dalam indutsri ritel serta bentuk belanja lainnya 

seperti katalog dan belanja online. 
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Penelitian Sukma (2013) menyatakan terdapat banyak faktor yang 

menyebabkan seseorang untuk berbelanja online di situs Internet. Biaya yang murah, 

kualitas jenis barang, kepercayaan, fasilitas kemudahan transaksi, sampai dengan 

beberapa faktor lainnya. Faktor yang akan diuji pada penelitian ini adalah trust 

(kepercayaan), security (keamanan), quality of service (kualitas pelayanan), dan 

perceived risk (resiko) dalam mempengaruhi keputusan pembelian melalui social 

networking websites. 

Seperti yang dilakukan oleh pemilik website www.scripthouse.co.id dengan 

alamat kantor di Jl. Pattimura-Dawung, Telp. 0817258176 Solo ini telah 

menggunakan internet sebagai media untuk berjual beli secara online dikhususkan 

penjualan produk-produk pembuatan aplikasi berbasis dekstop. Dengan latar 

belakang pengelola sebagai sarjana komputer, maka penjualan secara online dipilih 

untuk mendukung kecepatan, keefektifan, dan kemudahan dalam bertransaksi dan 

efisiensi biaya operasional. 

Modal yang dikeluarkan dalam pengelolaan web tersebut relatif lebih murah 

karena mengandalkan kemampuan otak sebagai seorang programmer. Namun 

demikian dengan memanfaatkan kemampuan serta perkembangan pasar yang 

demikian luas, tidak menutup kemungkinan pemilik web tersebut menjual produk-

produk yang dibutuhkan masyarakat dengan melihat kondisi pasar. Hasil penelitian 

sementara dengan pemilik web tersebut menyatakan bahwa selain menjual produk-

produk aplikasi komputer juga melayani pembelian segala jenis pakaian dan barang-

barang elektronik namun difokuskan untuk pakaian terutama batik, untuk elektronik 

adalah laptop, printer, dan aksesoris komputer lainnya. Hasil pengalaman yang 

selama ini dilakukan oleh pengelola web tersebut menyatakan bahwa masalah 

http://www.scripthouse.co.id/
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privasi, keamanan dan kepercayaan pelanggan terhadap pengelola web cukup baik 

dan sampai saat ini tidak ada masalah yang berarti yang berakibat merugikan satu 

dengan yang lainnya. Penggunaan media internet sebagai sarana online untuk 

berbelanja sampai saat ini masih sangat menjanjikan dan risiko terhadap keamanan 

sangat kecil karena semua memakai prinsip kehati-hatian dan pandai membaca 

situasi dan keadaan calon pelanggan. 

Kota Surakarta merupakan kota kecil dengan tingkat penduduk yang cukup 

padat dan didukung oleh instansi pendidikan yang cukup banyak. Hal ini yang 

menjadi alasan tingginya minat masyarakat Kota Surakarta untuk bertransaksi secara 

online, karena mampu mengatasi keterbatasan jarak, waktu, dan biaya. Disisi lain, 

sering terjadi persoalan hukum terkait dengan berbelanja secara online. Salah satu 

kasus yang sering terjadi adalah ketidakcocokan antara barang yang dipromosikan 

pada iklan di media online dengan barang yang sudah diterima oleh konsumen, 

sehingga muncul ketidakpercayaan konsumen untuk berbelanja secara online. Kasus 

lain yang sering muncul adalah penipuan, dimana konsumen sudah mengirimkan 

sejumlah uang namun barang yang dipesan tak kunjung diterima. Penggunaan media 

internet sebagai sarana untuk berbelanja secara online disamping menjanjikan suatu 

kemudahan namun juga terdapat resiko terjadinya keamanan. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

mengambil judul penelitian “PENGARUH PRIVASI, KEAMANAN, 

KEPERCAYAAN, DAN PENGALAMAN TERHADAP NIAT UNTUK 

BERTRANSAKSI SECARA ONLINE.” 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah privasi berpengaruh terhadap niat untuk bertransaksi secara online? 

2. Apakah keamanan berpengaruh terhadap niat untuk bertransaksi secara online? 

3. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap niat untuk bertransaksi secara online? 

4. Apakah pengalaman berpengaruh terhadap niat untuk bertransaksi secara online? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan dalam perumusan 

masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh privasi terhadap niat untuk bertransaksi secara online. 

2. Untuk menguji pengaruh keamanan terhadap niat untuk bertransaksi secara 

online. 

3. Untuk menguji pengaruh kepercayaan terhadap niat untuk bertransaksi secara 

online. 

4. Untuk menguji pengaruh pengalaman terhadap niat untuk bertransaksi secara 

online. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat untuk penulis, penelitian 

selanjutnya, ilmu pengetahuan, dan pengelola website www.scripthouse.co.id. 

 

 

http://www.scripthouse.co.id/
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1. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan  sekaligus 

sebagai praktek nyata di lapangan dari hasil belajar  selama ini. Hasil penelitian 

juga dapat dijadikan sebagai pengalaman untuk membuat suatu jenis usaha yang 

memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk bertransaksi secara efektif 

dan efisien serta menambah wawasan penulis dalam bidang sistem informasi 

akuntansi. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan awal sekaligus menyempurnakan 

hasil penelitiannya karena teknologi semakin berkembang pesat. Penelitian 

selanjutnya dapat secara terfokus untuk menambah subjek-subjek yang diteliti 

dan kasus-kasus yang muncul. 

3. Untuk ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih 

yang nyata bagi peningkatan ilmu pengetahuan bidang akuntansi khususnya 

kepada individu atau instansi yang akan atau sedang menjalankan transaksi 

secara online untuk meningkatkan kehati-hatian sehingga dapat mengurangi 

resiko terjadinya tindakan yang dapat merugikan kedua belah pihak. 

4. Untuk pengelola website www.scripthouse.co.id 

Penelitian ini dijadikan sebagai bahan pemikiran untuk lebih melayani 

pelanggan secara maksimal sehingga dapat mengurangi risiko keamanan yang 

muncul. 

 

http://www.scripthouse.co.id/
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E.  Sistematika Penulisan 

 Pelaksanaan kegiatan penelitian ini terbagi ke dalam lima bab dengan 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang membahas 

mengenai konsep relevan yang mendukung dalam penelitian ini antara 

lain: pengertian bertransaksi secara online, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran, dan perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, dan 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi variabel penelitian, metode pengujian instrumen, serta 

teknik analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini disajikan dan dijelaskan tentang hasil pengumpulan, analisis 

data, sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah 

dikemukakan, serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, serta 

saran untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. 


