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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai 

macam perubahan. Sebagai contoh yang sangat terlihat adalah 

perkembangan di bidang teknologi. Teknologi merupakan hal yang tidak 

terlepaskan dari kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pekerjaan, sekolah 

maupun sekedar hiburan. Salah satu fenomena yang menarik dari 

perkembangan teknologi adalah munculnya internet (Putra, Astuti dan 

Riyadi 2015). 

Internet sebagai salah satu implementasi dari teknologi informasi 

dan telekomunikasi merupakan teknologi utama yang sedang dan terus 

dikembangkan. Banyak organisasi ataupun individu menyadari manfaat 

yang besar dari penggunaan internet ini, setiap organisasi ataupun individu 

juga selalu mengalami suatu perubahan. Saat ini perubahan dalam 

penyampaian informasi, hubungan tanpa batas, perubahan sosial, ekonomi 

dan budaya di dorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang terus 

berkembang sangat berpengaruh bagi organisasi maupun individu. 

Sejak internet dikembangkan untuk tujuan komersial, perusahaan 

mengadopsi dalam kegiatan operasional bisnisnya. Salah satu penggunaan 

internet adalah untuk pemasaran. Internet dapat digunakan untuk menjual 

berbagai produk yang siap dipasarkan. Hal ini dapat dicapai melalui 

penggunaan internet untuk mengiklankan produk guna meningkatkan 
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kesadaran produk dan profil perusahaan di antara konsumen potensial dalam 

suatu pasar. Internet dapat menampilkan profil perusahaan sebagai sarana 

promosi dalam dunia bisnis. Perusahaan menggunakan internet untuk 

memberikan informasi pada konsumen dan rekan kerjanya secara langsung 

tanpa melalui perantara. Online store merupakan salah satu contoh 

kehadiran perusahaan di internet (Aribowo dan Nugroho, 2013).  

Dalam bidang perdagangan, adanya teknologi internet 

memungkinkan transaksi bisnis tidak hanya dilakukan secara langsung, 

melainkan dapat menggunakan teknologi ini. Media internet sendiri mulai 

banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena 

kontribusinya terhadap efisiensi. Efisiensi merupakan salah satu 

keuntungan dalam transaksi melalui media internet karena penghematan 

waktu, baik karena tidak perlunya penjual dan pembeli bertemu secara 

langsung, tidak adanya kendala transportasi. Manfaat online store yang 

lain bagi konsumen adalah bahwa mereka dapat berbelanja tanpa 

meninggalkan rumah atau membandingkan harga suatu produk dari satu 

toko ke toko lainnya hanya dengan mengklik beberapa tombol. Aktivitas 

atau transaksi perdagangan melalui media internet ini dikenal dengan 

istilah electronic commerce atau e-commerce (Aribowo dan Nugroho, 

2013). 

Menurut Wardhana (2016) E-commerce singkatan dari Electronic 

Commerce yang artinya transaksi yang meliputi berbagai macam kegiatan 

bisnis mulai pembelian sampai penjualan yang dilakukan melalui media 
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jaringan berbasis internet. E-Commerce ini mencakup distribusi, 

penjualan, pembelian, marketing dan service dari sebuah produk yang 

dilakukan dalam sebuah sistem elektronika seperti Internet atau bentuk 

jaringan komputer yang lain. Online Shopping juga merupakan bentuk dari 

E-commerce.  

Peluang untuk bertransaksi elektronik melalui e-commerce sangat 

terbuka lebar, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi 

yang akan menjadi payung hukumnya. UU no 11/2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik pasal 9, pasal 10 (1), pasal 15, pasal 17 (1,2) secara 

jelas mengatur pelaku usaha agar menyelenggarakan transaksi elektronik 

secara andal, aman dan bertanggungjawab. Saat ini pemerintah 

memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHP 

tentang Penipuan jika terjadi tindak kriminal dalam e-commerce. Begitupun 

organisasi dan forum International (diantaranya : World trade Organization, 

United Nation Commision On International Trade Law, The European 

Union) telah mengagendakan dan menyusun berbagai konsep yang 

berkaitan dengan penerapan e-commerce di dunia perdagangan 

international. 

Menurut Aribowo dan Nugroho (2013) minat untuk bertransaksi 

adalah ukuran tingkat kekuatan niat seseorang untuk melakukan perilaku 

tertentu dalam hal ini adalah bertransaksi, niat untuk bertransaksi 

ditentukan bersama-sama oleh attitude dan norma sosial. Niat untuk 

bertransaksi secara luas sebagai kesungguhan konsumen untuk 
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menggunakan alat pembayaran elektronik yang berhubungan dengan web 

retailer, seperti pembagian informasi bisnis, pemeliharaan hubungan 

bisnis, dan pelaksanaan transaksi bisnis. Dalam wawancara awal terhadap 

responden yang dipilih secara acak dari populasi, niat untuk bertransaksi 

sedikit banyak dapat dipengaruhi oleh dua variabel yaitu variabel Trust 

dan variabel Perceived Of Risk. Sedangkan niat untuk bertransaksi 

menggunakan e-commerce adalah ukuran tingkat kekuatan niat seseorang 

untuk melakukan perilaku tertentu dalam hal ini adalah bertransaksi 

menggunakan e-commerce, dalam artian bertransaksi secara online. 

Berbelanja melalui internet (online) telah menjadi alternatif 

tersendiri bagi konsumen untuk melakukan transaksi jual beli. Jumlah 

pembelanja melalui internet juga mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Bagi sektor bisnis hal ini merupakan terobosan guna memajukan 

bisnisnya. Penjual online banyak yang memanfaatkan media internet guna 

menunjang bisnisnya seperti sebagai media promo. Bahkan ada beberapa 

toko online yang hanya memiliki bisnis di dunia maya saja, mereka tidak 

memiliki toko fisik yang dipergunakan untuk memamerkan produknya. 

Melihat banyaknya pengguna internet serta penggunaannya yang sudah 

mulai berkembang menunjukan bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai 

menerima berkembangnya teknologi terutama di sektor bisnis. Pesatnya 

pertumbuhan tren belanja melalui internet dikarenakan bisnis di internet 

tidak memerlukan modal terlalu banyak dan cukup mudah dalam 

pengembangannya. 
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Namun, pada kenyataannya fasilitas ini tidak sepenuhnya 

digunakan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia masih 

menyukai untuk melakukan transaksi secara tradisional atau face to face. 

Banyak dari individu yang menganggap bahwa terlalu besar resiko yang 

ditimbulkan apabila melakukan e-commerce tersebut. Pihak yang 

menjalankan e-commerce ini sendiri perlu untuk menelaah ulang dan perlu 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi minat individu 

untuk menggunakan transaksi secara elektronik ini sehingga pihak yang 

menjalankan e-commerce atau pihak penjual akan memperbaiki sistem 

yang ada (Nangi dan Sukaatmadja, 2015). 

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 berpengaruh 

signifikan terhadap minat keputusan pembelian online. Menurut Nangi 

dan Sukaatmadja (2015) kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan 

yang memungkinkan individu dengan sukarela untuk menjadi pelanggan 

terhadap penyedia layanan e-commerce setelah mempertimbangkan 

karakteristik dari penyedia layanan e-commerce. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Aribowo dan Nugroho (2013) terdapat pengaruh positif 

Trust terhadap Niat untuk Bertransaksi menggunakan E-commerce. Trust 
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telah dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara 

penjual dan pembeli agar kepuasan konsumen dapat terwujud sesuai 

dengan yang diharapkan.  

Tidak hanya kepercayaan yang diperlukan pembeli dalam 

bertransaksi secara online, melainkan pantas tidaknya informasi untuk 

tujuan pengguna seperti akurasi, format dan keterkaitannya menjadi mutu 

dari kualitas informasi yang terdapat pada site. Kualitas informasi di dalam 

e-commerce terkait secara langsung dengan kelengkapan, ketepatan waktu 

dan mudah dipahami. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki, Astuti, Susilo 

(2015) menyatakan bahwa kualitas informasi memiliki pengaruh terhadap 

minat beli konsumen. Adanya pengaruh yang signifikan menunjukkan 

bahwa dengan semakin baiknya kualitas informasi memiliki pengaruh 

terhadap minat beli konsumen.  

Faktor penting lainnya adalah kemudahan menggunakan 

Internet. Menurut Wahyuningtyas dan Widiastuti (2015), Persepsi 

kemudahan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Persepsi 

kemudahan ini akan berdampak pada perilaku, yaitu semakin tinggi 

persepsi seseorang tentang kemudahan menggunakan sistem, semakin 

tinggi pula tingkat pemanfaatan teknologi informasi. Suatu sistem yang 

sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih dikenal, 

lebih mudah dioperasikan, dan lebih mudah digunakan oleh 

penggunanya. Penelitian tentang persepsi kemudahan yang dilakukan 
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oleh Ardyanto, Susilo dan Riyadi (2015), Suhir, Suyadi, dan Riyadi 

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

kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi 

menggunakan sistem e-commerce. 

Dengan adanya kemudahan tersebut kini masyarakat semakin 

diberikan ruang untuk mengakomodasi berbagai macam kegiatan berbasis 

internet seperti transaksi jual beli. Perdagangan elektronik atau lebih 

dikenal dengan e-commerce menjadi sebuah terobosan dalam dunia 

ekonomi (Wardhana, 2016). Perkembangan teknologi yang semakin maju 

membuat internet menjadi salah satu media yang tidak hanya untuk 

berkomunikasi, tapi juga media berbelanja. Manfaat e-commerce bagi 

perusahaan atau organisasi adalah dapat menjangkau wilayah pemasaran 

yang luas tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk pemasangan 

iklan. Konsumen juga dapat memilih barang atau jasa yang diinginkan 

selama 24 jam tanpa batas waktu serta bagi calon konsumen yang berada 

cukup jauh dari lokasi, tidak perlu datang langsung untuk membeli barang 

yang di inginkan hal ini akan lebih menghemat waktu dan biaya (Suhir, 

Suyadi dan Riyadi, 2014). 

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 

menggunakan sistem e commerce. Namun hasil ini tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sidharta dan Sidh (2014) yang menyatakan 

persepsi manfaat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat bertransaksi 

menggunakan sistem e commerce. 

Dengan semakin banyaknya pengguna internet, diharapkan dapat 

mempengaruhi perilaku masyarakat dalam  melakukan pembelian barang 

atau jasa, yaitu dari pembelian secara konvensional ke penggunaan sistem 

e-commerce. Membuka transaksi bisnis melalui internet bukan berarti 

terhindar dari kejahatan oleh pihak lain, sebagaimana bertransaksi secara 

konvensional. Potensi kejahatan berupa penipuan, pembajakan kartu kredit 

(carding), pentransferan dana illegal dari rekening tertentu dan sejenisnya 

sangatlah besar apabila sistem keamanan (security) infrastruktur e-

commerce masih lemah. Hal ini merupakan resiko yang harus dihadapi 

oleh konsumen saat melakukan transaksi menggunakan sistem e-

commerce. 

Persepsi resiko didefinisikan sebagai persepsi konsumen atas 

ketidakpastian dan konsekuensi yang akan dihadapi setelah melakukan 

aktifitas tertentu (Suhir, Suyadi dan Riyadi, 2014). Penelitian yang 

dilakukan oleh Suhir, Suyadi dan Riyadi (2014) menyatakan bahwa persepsi 

resiko mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap minat untuk 

bertransaksi secara online. Persepsi  risiko  merupakan  faktor  yang  
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memiliki  peran  penting  dalam  membentuk  minat individu  untuk  

menggunakan e-commerce.  

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Aribowo dan Nugroho (2013). Dalam penelitian tersebut dibahas tentang 

pengaruh trust dan perceived of risk terhadap niat untuk bertransaksi 

menggunakan e-commerce. Penelitian ini mengembangkan dari penelitian 

tersebut. Perbedaannya penelitian ini memberikan sebuah struktur yang 

didalamya mengkaji 5 variabel dalam kaitanya dengan minat 

digunakannya sistem e-commerce. Faktor-faktor tersebut antara lain 

pengaruh trust (kepercayaan), information quality (kualitas informasi), 

kemudahan, manfaat, dan resiko.  Berdasarkan uraian pada latar 

belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “ANALISIS PENGARUH TRUST, 

INFORMATION QUALITY, KEMUDAHAN, MANFAAT, DAN 

RESIKO TERHADAP MINAT PEMBELI DALAM 

MENGGUNAKAN SISTEM E-COMMERCE (Studi Empiris Pada 

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan untuk membatasi 

permasalahan yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah trust berpengaruh terhadap minat pembeli dalam 

menggunakan  sistem e-commerce? 

2. Apakah information quality berpengaruh terhadap minat pembeli 

dalam menggunakan sistem e-commerce? 

3. Apakah kemudahan menggunakan internet berpengaruh terhadap 

minat pembeli dalam menggunakan sistem e-commerce? 

4. Apakah manfaat penggunaan e-commerce berpengaruh terhadap minat 

pembeli dalam menggunakan sistem e-commerce? 

5. Apakah resiko berpengaruh terhadap minat pembeli dalam 

menggunakan sistem e-commerce? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai minat penggunaan e-commerce ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh trust terhadap minat 

pembeli dalam menggunakan sistem e-commerce. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh information quality 

terhadap minat pembeli dalam menggunakan sistem e-commerce. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemudahan menggunakan 

internet  terhadap minat pembeli dalam menggunakan sistem e-

commerce. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh manfaat e-commerce 

terhadap minat pembeli dalam menggunakan sistem e-commerce.  
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5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh resiko terhadap minat 

pembeli dalam menggunakan sistem e-commerce.   

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan 

pengetahuan yang berhubungan dengan electronic commerce bagi para 

mahasiswa dan masyarakat. Selain itu untuk memberikan pengetahuan 

sejauh mana pengaruh Trust, Information Quality, Kemudahan, Manfaat, 

dan resiko terhadap minat pembeli dalam menggunakan sistem e-

commerce. Dan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang 

berminat dengan masalah serupa. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Mahasiswa  

Memberikan kontribusi agar mahasiswa mampu menambah 

pengetahuan dan mengembangkan teori. Dengan mengintegrasikan 

trust(kepercayaan), information quality(kualitas informasi), 

kemudahan, manfaat, dan resiko dalam pengembangan sistem e-

commerce.  

b. Bagi Masyarakat  

Memberikan pengetahuan tentang kemudahan, manfaat, dan resiko 

yang akan terjadi dalam melakukan transaksi secara online. 
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c. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan faktor apa saja 

yang terjadi jika kita melakukan transaksi menggunakan e-

commerce.  

E. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah  pemahaman dan penelaahan penelitian, maka 

dibuat rancangan penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

   Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

   Bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi tentang 

pengertian teori penelitian, E-Commerce, Minat pembeli 

menggunakan sistem e-commerce, pengertian 

trust(kepercayaan), information quality(kualitas informasi), 

kemudahan, manfaat, resiko, penelitian terdahulu, kerangka 

penelitian dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

   Bab ini membahas tentang desain penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, pengukuran variabel dan metode analisis 

data. 
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, statistik 

deskriptif, analisis data dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan 

penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari 

berbagai pihak yang berkepentingan. 


