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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini telah 

menguasai tata kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun 

organisasi. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah 

memunculkan banyak infrastruktur baru yang memberikan kemudahan bagi 

penggunanya serta bersifat global. Salah satu jaringan global yang sangat 

pesat perkembangannya adalah jaringan internet.  

Noor (2008) dalam Yutadi (2015) menyebutkan bahwa kemajuan 

dalam penyampaian informasi, hubungan yang tanpa batas, perubahan sosial, 

ekonomi dan budaya didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang 

terus berkembang. Pada masa sekarang ini internet menjadi primadona baru 

dalam melakukan berbagai hal, seperti untuk mendapatkan informasi yang 

lebih murah dan cepat, mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi, sebagai 

media promosi, komunikasi interaktif (email, video), sebagi alat untuk 

research dan development, dan pertukaran data. Dalam bidang perdagangan, 

media internet mulai dimanfaatkan untuk melakukan aktifitas bisnis karena 

kontribusinya terhadap efisiensi. Aktifitas bisnis melaui media internet 

populer disebut dengan electronic commerce (e-commerce).  

E-commerce merupakan sebuah konsep baru yang bisa digambarkan 

sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web internet 
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(Shim at all, 2000 dalam M. Suyanto, 2003:11) atau Proses jual beli atau 

pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk 

Internet (Turban et alldalam M. Suyanto, 2003:11). Proses penjualan dan 

pembelian yang dilakukan melalui internet tentunya lebih efisien dan cepat 

serta mudah dalam pemasaran produk dan jasa yang diproduksi oleh 

perusahaan. 

Seiring banyaknnya situs e-commerce yang bermunculan menawarkan 

berbagai macam produk kebutuhan manusia, dan semakin banyak orang yang 

tertarik untuk membeli barang/produk secara online. Dalam pembelian online 

melalui e-commerce, konsumen tidak dapat melihat produk secara langsung, 

oleh karena itu karakteristik dan spesifikasi produk harus jelas dan benar agar 

konsumen memiliki kepercayaan terhadap situs ecommerce tersebut yang 

pada akhirnya mempengaruhi minat konsumen menggunakan situs tersebut 

untuk melakukan transaksi pembelian. 

Banyak manfaat yang didapat individu maupun perusahaan jika 

melakukan e-commerce, seperti efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Namun, 

pada kenyataannya masyarakat Indonesia masih menyukai untuk melakukan 

transaksi secara tradisional atau face to face. Banyak dari individu yang 

menganggap bahwa terlalu besar risiko yang ditimbulkan apabila melakukan 

e-commerce. Pavlou (2003) menyatakan bahwa situs belanja dan infrastruktur 

internet yang tidak pasti, sehingga menyebabkan pelanggan memiliki risiko 

kehilangan uang dan privasinya. 
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Menurut HarianTI.com (diakses pada 2 April 2014) dalam Yutadi (2015) 

dalam Indonesia Netizen Survey 2013, netizen yang melakukan belanja 

online meningkat dari 15% pada tahun 2012 menjadi 20% pada tahun 2013 

ini. Indonesia Netizen Survey 2013 menemukan bahwa transfer antar 

rekening dan cash on delivery masih menjadi metode yang paling disukai 

oleh para netizen dengan porsi masing-masing 80,7% dan 27,1%. Adapun 

data pelanggan pengguna internet menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah 62,9 juta orang dari total 215 juta 

penduduk, jumlah pemakai ini masih tergolong sedikit. Menurut riset dari 

daily social dan daily transpayment gateway Indonesia memperkirakan 

pengguna internet akan mencapai angka 150 juta orang dalam kurun waktu 

lima tahun mendatang. Angka yang meningkat tajam ini mengisyaratkan 

bahwa prospek perkembangan e-commerce di Indonesia yang akan datang 

menjadi sangat cerah (Yutadi, 2015). Namun dengan adanya e-commerce ini, 

tidak sedikit individu yang khawatir bahwa dengan menggunakan e-

commerce akan menimbulkan risiko. Pihak e-commerce perlu menelaah ulang 

dan perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat 

individu untuk menggunkan e-commerce sehingga pihak yang menjalankan e-

commerce dapat mengetahui faktor-faktor yang menjadi masalah dan 

memperbaiki sistem yang ada.  

Penelitian mengenai minat menggunakan e-commerce banyak 

menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian pada variabel persepsi privasi, 

yang dilakukan oleh (Yutadi, 2015) hasilnya persepsi privasi berpengaruh 
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positif terhadap minat menggunakan e-commerce. Hal ini serupa dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Miyazaki dan Fernandez, 2001) dan 

(Trisnawati et all, 2012). 

Penelitian Persepsi keamanan yang dilakukan oleh (Yutadi, 2015) 

memiliki hasil bahwa persepsi keamanan tidak berpengaruh terhadap minat 

menggunakan e-commerce. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Zakaria (2013). 

Penelitian mengenai variabel persepsi kepercayaan yang dilakukan 

oleh (Yutadi, 2015) dan Putri dan Novianti (2015) memiliki hasil bahwa 

persepsi kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan e-

commerce. Sedangkan (Shomad, 2012) hasilnya persepsi kepercayaan tidak 

berpengaruh terhadap minat menggunakan e-commerce. 

Penelitian variabel persepsi risiko, memiliki hasil persepsi risiko 

berpengaruh positif terhadap minat menggunakan e-commerce (Yutadi, 

2015). Menurut (Novitasari dan Baridwan, 2013) hasilnya persepsi risiko 

tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan e-commerce, sedangkan  

penelitian yang dilakukan oleh Shomad (2012) Persepsi risiko berpengaruh 

negatif terhadap minat menggunakan e-commerce. 

Penelitian variabel persepsi kegunaan, memiliki hasil persepsi 

kegunaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan e-commerce 

(Yutadi, 2015). Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri 

dan Novianti (2015), Hardanti, dan Saraswati (2013)  dan Shomad (2012). 
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Penelitian variabel persepsi kemudahan, memiliki hasil persepsi 

kemudahan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan e-commerce 

(Shomad, 2012). Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Yutadi 

(2015). Sedangkan (Yolanda, 2014) dan Putri dan Novianti (2015) hasilnya 

persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan e-

commerce. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti ingin mengetahui faktor 

apa saja yang dapat menyebabkan minat individu untuk menggunakan e-

commerce. E-commerce dalam hal ini mencakup transaksi jual beli, dan 

pemasaran dengan menggunakan media internet.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan 

Replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yutadi (2015) yang berjudul 

Pengaruh Persepsi Privasi, Persepsi Keamanan, Persepsi Kepercayaan, 

Persepsi Risiko, Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan 

Terhadap Minat Penggunaan E-commerce, perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan Yutadi (2015) adalah objek penelitian dan periode 

penelitian. Objek penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta pada periode 2016, sedangkan penelitian Yutadi dilakukan di 

Universitas Brawijaya pada periode 2015. Maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul: 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Individu Terhadap 

Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis E-commerce. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti 

merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah persepsi privasi berpengaruh terhadap minat individu 

menggunakan sistem e-commerce?  

2. Apakah persepsi keamanan berpengaruh terhadap minat individu 

menggunakan sistem e-commerce?  

3. Apakah persepsi kepercayaan berpengaruh terhadap minat individu 

menggunakan sistem e-commerce? 

4. Apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap minat individu 

menggunakan sistem e-commerce? 

5. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat individu 

menggunakan sistem e-commerce? 

6. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat individu 

menggunakan sistem e-commerce? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruhpersepsi privasi terhadap minat individu 

menggunakan sistem e-commerce. 

2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi keamanan terhadap minat 

individu menggunakan sistem e-commerce. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kepercayaan terhadap minat 

individu menggunakan sistem e-commerce. 

4. Untuk menganalisis pengaruh persepsi risiko terhadap minat individu 

menggunakan sistem e-commerce. 

5. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat individu 

menggunakan sistem e-commerce. 

6. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat 

individu menggunakan sistem e-commerce. 

D. Manfaat Penelitiaan 

1. Manfaat Teoritis: 

Manfaat penelitian adalah untuk memperluas ilmu penelitian, penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sumbangan ilmu untuk mendukung ilmu akuntansi 

khususnya pengaruh apa saja yang dapat mempengaruhi minat individu 

untuk menggunakan sistem e-commerce. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Manfaat Peneliti 

Dapat menjelaskan pengaruh apa saja yang dapat mempengaruhi minat 

individu menggunakan sistem e-commerce atau belanja online. Untuk 

menambah pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh pemahaman 

lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh dengan kenyataan yang 

terjadi, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi.  
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b. Manfaat Bagi Perusahaan  

Untuk memberikan sumbangan penelitian dalam menilai dan mengevaluasi 

sistem yang sedang berjalan dalam rangka menyempurnakan, 

mempertahankan, serta mengembangkan praktik-praktik yang dianggap 

telah memadai.  

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, 

khususnya mengenai topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam skripsi. 

E. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah pemahaman pemahaman dan untuk mencapai sasaran 

yang diinginkan, maka membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi minat individu untuk menggunakan sistem informasi 

akuntansi berbasis e-commerce. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latarbelakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan sistematik penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan teoritis mengenai  

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat individu terhadap 

penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis e-commerce. 

Selain itu juga akan dipaparkan mengenai penelitian terdahulu dan 

kerangka pemikiran penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian , populasi dan sampel, 

metode pengambilan sampel, jenis dansumber data dan teknik 

pengambilan data, variable penelitian dan definisi operasional, dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup tentang gambaran umum penelitian, hasil 

analisis data, dan pembahasan tentang hasilanalisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitianyang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


