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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dijaman sekarang ini sangatlah canggih dan 

pesat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya inovasi masa kini. Pesatnya 

perkembangan teknologi saat ini menimbulkan sebuah pemikiran baru bagi 

pelaku bisnis, terutama dalam mengatasi rintangan ruang dan waktu yang 

selama ini menjadi masalah pada sistem penjualan secara konvensional. 

Kehadiran teknologi internet yang memberi manfaat komunikasi tanpa 

batasan membuat pengguna internet akan mudah dalam memperbesar 

jaringan pemasaran sebuah produk (Suhir, Suyadi, dan Riyadi,  2014). 

Di Indonesia transaksi bisnis melalui internet menjadi suatu 

fenomena yang sedang populer dan menimbulkan peningkatan penggunaan 

internet. Selain dibidang bisnis meningkatnya pengguna internet juga 

memberikan dampak bagi perilaku masyarakat dalam melakukan pembelian, 

baik pembelian barang maupun jasa hal ini dikarenakan banyak perusahan 

yang mempromosikan produknya di internet. Transaksi bisnis dan 

perdagangan yang berbasis e-commerce dan sistem pembayaran elektronik ini 

mulai tumbuh menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat khususnya yang 

bertempat tinggal di kota besar. Masyarakat memilih bertransaksi dengan 

menggunakan e-commerce karena berbagai macam alasan. Mulai dari 
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kemudahan bertransaksi, bisa menghemat waktu, kepercayaan dan beberapa 

faktor lainnya. 

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 (Susilowati, 

2016). 

Setiap orang memiliki perlindungan yang sangat serius terhadap 

privasi dari masing-masing individu. Informasi yang mereka berikan kepada 

penjual dalam e-commerce, mereka berikan dengan hati-hati (Hoffman, 1997 

dalam Marlien dan Probo, 2010). Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh 

Marlien dan Probo (2010) dan Yutadi (2014) menyebutkan bahwa privasi 

berpengaruh positif terhadap minat bertransaksi secara online.   

Ketika seseorang melakukan belanja secara online hal yang paling 

penting adalah kepercayaan terhadap penjual, karena dalam jual beli secara 

online pembeli tidak secara langsung bertemu dengan penjual. Hal ini yang 

membuat terkadang pembeli merasa tidak ragu untuk melakukan transaksi 

secara online. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto, Susilo, dan Riyadi 

(2015) menjelaskan bahwa kepercayaan mempunyai dampak positif terhadap 
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minat bertransaksi secara online. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Novitasari dan Baridwan (2014) juga menyatakan hal yang sama, bahwa 

kepercayaan mempunyai hubungan yang positif terhadap minat bertransaksi 

secara online. Menurut Ba dan Pavlou (2002) dalam Novitasari dan Baridwan 

(2014) mendefinisikan kepercayaan sebagai penilaian hubungan seseorang 

dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu sesuai dengan 

harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. 

Menurut Kusuma dan Susilowati (2007) mengungkapkan bahwa 

intensitas penggunaan dan interaksi antara pengguna dengan sistem juga 

dapat menunjukkan kemudahan penggunaan. Suatu sistem yang sering 

digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah 

dioperasikan, dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya. Penelitian 

tentang kemudahan yang dilakukan oleh Hardanti dan Saraswati (2013) 

menjelaskan bahwa kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

bertransaksi secara online. Namun hasil ini tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ardyanto, Susilo, dan Riyadi (2015), Suhir, Suyadi, dan 

Riyadi (2014) dan Sidharta dan Sidh (2014) yang menyatakan bahwa 

kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi secara online. 

Persepsi manfaat merupakan keyakinan konsumen tentang sejauh 

mana ia akan menjadi lebih baik dari transaksi online dengan situs web 

tertentu. Persepsi manfaat berpengaruh tinggi dalam melakukan belanja 

secara online dan menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi minat 

bertransaksi secara online. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan 
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Baridwan (2014) dan Suhir, Suyadi, dan Riyadi (2014) menjelaskan bahwa 

persepsi manfaat berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi secara 

online. Namun hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sidharta dan Sidh (2014) yang menyatakan persepsi manfaat tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi secara online. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suhir, Suyadi, dan Riyadi (2014) 

menyatakan bahwa persepsi risiko mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap minat untuk bertransaksi secara online. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini yaitu, persepsi risiko merupakan faktor yang 

memiliki peran penting dalam membentuk minat individu untuk 

menggunakan e-Commerce. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh 

Novitasari dan Baridwan (2014) dan Wardhana (2016) yang menyatakan 

bahwa persepsi risiko tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

untuk bertransaksi secara online. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka 

penulis mengambil judul penelitian “PENGARUH PRIVASI, 

KEPERCAYAAN, KEMUDAHAN, PERSEPSI MANFAAT, DAN 

PERSEPSI RISIKO TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI SECARA 

ONLINE (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta).” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah privasi berpengaruh terhadap minat bertransaksi secara online? 

2. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap minat bertransaksi secara 

online? 

3. Apakah kemudahan berpengaruh terhadap minat bertransaksi secara 

online? 

4. Apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat bertransaksi secara 

online? 

5. Apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap minat bertransaksi secara 

online? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menguji pengaruh privasi terhadap minat bertransaksi secara online. 

2. Menguji pengaruh kepercayaan terhadap minat bertransaksi secara online. 

3. Menguji pengaruh kemudahan terhadap minat bertransaksi secara online. 

4. Menguji pengaruh persepsi manfaat terhadap minat bertransaksi secara 

online. 

5. Menguji pengaruh persepsi risiko terhadap minat bertransaksi secara 

online. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan 

pengetahuan yang berhubungan dengan electronic commerce bagi para 

mahasiswa dan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Memberikan kontribusi agar mahasiswa mampu menambah 

pengetahuan dan mengembangkan teori. Dengan 

mengintegrasikan privasi, kepercayaan, kemudahan, persepsi 

manfaat dan persepsi risiko dalam pengembangan system e-

commerce. 

b. Bagi Masyarakat 

Memberikan pengetahuan tentang kemudahaan, manfaat, dan 

risiko yang akan terjadi dalam melakukan transaksi secara online. 

c. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan faktor apa saja 

yang terjadi jika kita melakukan transaksi secara online. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan yang diajukan dalam penyusunan skripsi ini 

untuk memberikan gambaran dari permasalahan pokok yang dicakup dalam 

uraian ringkas pada masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan ini 

sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang memuat teori-teori 

kerangka pemikiran penelitian sebelum dan pengembangan hipotesis. 

III. METODA PENELITIAN 

Bab ini memuat uraian tentang desain penelitian; populasi, sampel, 

dan metode pengambilan sampel; data dan sumber data; definisi 

operasional variabel dan pengukurannya; dan metode analisis data. 

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum hasil penelitian, pengujian 

kualitas pengumpulan data, hasil pengujian asumsi dan hasil pengujuan 

hipotesis. 

V. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran jurnal yang 

diajukan sebagai pedoman 

 


