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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan di bidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi 

mendukung perkembangan teknologi internet. Pemasaran di Internet 

cenderung menembus berbagai rintangan, batas bangsa, dan tanpa aturan-

aturan yang baku. Sedangkan pemasaran konvensional, barang mengalir 

dalam partai-partai besar, melalui pelabuhan laut, kontainer, distributor, 

lembaga penjamin, importir, dan lembaga bank (Dewi, 2011). 

Perkambangan teknologi telekomunikasi dan internet menyebabkan 

terjadinya perubahan kultur sehari-hari. Dalam era yang disebut information 

age ini, media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan 

komunikasi dan bisnis (Dias, 2012). Sarana internet adalah salah satu media 

informasi yang efektif dan efisien dalam penyampaian informasi yang dapat 

pula diakses oleh setiap orang, dimana saja dan kapan saja. Media Internet 

sangat berpengaruh dalam dunia bisnis dan perdagangan (Wiharjanto, 2012). 

Perkembangan di dunia usaha saat ini menjadikan informasi sebagai 

pilar penting dalam berjalannya kegiatan operasional dalam suatu usaha demi 

tercapainya demi tercapainya tujuan yang di inginkan oleh perusahaan 

tersebut (Wiharjanto, 2012). Dalam menjalankan bisnisnya seringkali 

memanfaatkan media internet sebagai media untuk pencarian terhadap 

informasi perusahaan dan promosi. Selain digunakan sebagai media informasi 
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dan promosi, internet juga digunakan sebagai proses pembelian dan penjualan 

produk, jasa, dan informasi secara online yang disebut sebagai e-commerce 

(Arthur Dias, 2012). 

E-commerce merupakan aktivitas atau transaksi perdagangan melalui 

internet. E-commerce tersebut terbagi atas dua segmen yaitu perdagangan 

antar pelaku usaha B2B (business to business e-commerce) dan perdagangan 

antar pelaku usaha dengan konsumen B2C (business to consumer                  

e-commerce). Segmen  business to business e-commerce  memang lebih 

mendominasi pasar saat ini karena nilai transaksinya yang tinggi, namun level 

business to consumer e-commerce juga memiliki pangsa pasar tersendiri yang 

potensial (Aribowo, 2013).  

Penerapan e-commerce dapat merubah kebiasaan pelanggan yang 

awalnya memesan dan membeli secara konvensional menjadi secara online. 

Waktu dan jarak tidak lagi menjadi masalah dalam bertransaksi, karena 

melalui internet pelanggan mendapatkan informasi tentang produk yang 

diinginkan bahkan melakukan transaksi kapanpun dan di mana pun. Sehingga 

perusahaan dapat memperluas jaringan pemasaran dan penjualannya, 

mencapai keunggulan kompetitif dan meningkatkan keuntungan (Montana, 

2010). Kemudahan inilah yang menjadi faktor utama berkembangnya           

e-commerce. 

Banyak kemudahan yang dapat ditemui dalam transaksi online, akan 

tetapi yang masih melekat di benak konsumen yaitu tingkat kepercayaan 

(trust) yang mereka tunjukan pada situs jual-beli (Dias, 2012). Konsumen 
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yang sudah percaya pada salah satu situs jual beli cenderung akan 

mengabaikan faktor resiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan jual beli 

secara online tersebut. Namun demikian, konsumen yang mengabaikan 

pengembangan kemampuan teknologi akan menimbulkan dampak negatif di 

masa depan, sehingga keterbukaan, sifat proaktif serta antisipatif merupakan 

alternatif yang dapat dipilih dalam menghadapi dinamika perkembangan 

teknologi (Aribowo, 2013). Trust terhadap penjual bergantung pada keahlian, 

kemampuan untuk menyenangkan, dan kesamaan penjual dengan konsumen. 

Reputasi menjadi faktor penting yang memberi kontribusi bagi kepercayaan 

konsumen terhadap organisasi penjualan. 

Kepercayaan (trust) dapat muncul karena adanya jaminan karena 

penjual kepada konsumen. Struktur jaminan mengacu pada penilaian adanya 

mekanisme keamanan jaringan sistem e-commerce yang memadai. Keyakinan 

terhadap struktur jaminan muncul karena pengguna yakin bahwa teknologi 

sistem e-commerce memberikan perlindungan sehingga konsumen yakin 

bahwa transaksi melalui internet dapat berjalan aman. 

Selain faktor struktur jaminan, faktor berikutnya yang mempengaruhi 

kepercayaan konsumen adalah persepsi terhadap reputasi penjual. Adi (2013) 

meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

dengan sistem pre order secara online (Studi Kasus Pada Online Shop 

Chopper Jersey). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa reputasi 

berdampak positif terhadap minat beli dan minat beli berdampak positif 

terhadap keputusan pembelian online. 
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Penjual dengan reputasi yang baik dapat mengurangi kekhawatiran 

konsumen mengenai pembelian dan meningkatkan minat konsumen serta 

meningkatkan pembelian. Dengan memperhatikan secara seksama reputasi 

penjual, resiko yang ditimbulkan dalam pembelian produk secara online akan 

dapat terminimalisir. 

Risiko merupakan suatu keadaan ketidakpastian yang dipertimbangkan 

seseorang untuk memutuskan iya atau tidak melakukan transaksi secara 

online. Risiko juga didefinisikan sebagai perkiraan subjektif individu untuk 

menderita kerugian dalam menerima hasil yang diinginkan. Dalam 

bertransaksi secara online terdapat dua bentuk ketidakpastian, yaitu 

ketidakpastian perilaku dan ketidakpastian lingkungan (Shomad, 2013). Oleh 

karena itu, diperlukan suatu kepercayaan (trust) dalam transaksi secara 

online. Trust merupakan dasar bagi aplikasi kegiatan bisnis yang 

menggunakan media internet termasuk melakukan transaksi melalui online 

store (Aribowo, 2013). 

Transaksi pembelian dengan menggunakan internet telah merambah 

berbagai bidang kehidupan tidak terkecuali bidang bisnis dan perdagangan 

(Jauhari, 2010). Berkembangnya internet menjadi sarana yang efisien untuk 

membuka jalur pemasaran model baru bagi seluruh perusahaan penghasil jasa 

maupun produk. Di samping biayanya relatif murah, dengan memanfaatkan 

internet penyebaran informasi akan lebih cepat dan jangkauannya lebih luas 

(Supardi, 2009). 
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Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah salah satu bidang yang 

memberikan kontribusi yang segnifikan dalam memacu pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga 

kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil (Sripo, 2010). Di 

samping itu, industri besar juga membutuhkan e-commerce dalam 

memasarkan produk yang dihasilkannya. Setiap industri baik besar maupun 

kecil sama-sama memiliki kepentingan dalam memanfaatkan e-commerce 

untuk mengiklankan produknya. Namun demikian, konsumen memiliki nilai 

pandang lebih terhadap UKM dibandingkan dengan industri besar, hal ini 

dikarenakan UKM lebih memihak ke rakyat kecil dibandingkan dengan 

industri besar. Kelebihan UKM dibandingkan dengan industri besar adalah 

UKM mau menerima pembelian dalam partai kecil bahkan eceran, harga 

lebih ringan dibandingkan dengan industri besar walaupun produknya sama 

persis dengan produk yang dihasilkan UKM hal ini dikarenakan pajak yang 

harus dibayarkan oleh UKM lebih rendah dibandingkan pajak yang harus 

dibayarkan oleh industri besar. 

Penelitian mengenai e-commerce pernah dilakukan sebelumnya oleh 

Hendrata et.al., (2013) tentang pengaruh structural assurance dan perceived 

reputation terhadap trust pengguna internet di sistem e-commerce. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa variabel structural assurance berpengaruh 

terhadap trust e-commerce, sedangkan perceived reputation tidak 

berpengaruh signifikan terhadap trust e-commerce.  
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Penelitian mengenai e-commerce juga pernah dilakukan oleh Firdayanti 

(2012) tentang persepsi risiko melakukan e-commerce dengan kepercayaan 

konsumen dalam membeli produk fashion online. Persepsi terhadap risiko 

secara langsung mempengaruhi kepercayaan konsumen, jika persepsi 

terhadap risiko tinggi maka terjadi distrust atau ketidakpercayaan yang 

mengakibatkan keragu-raguan dan kemungkinan untuk meninggalkan online 

shop atau transaksi, dan jika persepsi terhadap risiko rendah maka akan 

terjadi trust yang selanjutnya berefek pada komitmen serta kesetiaan 

pelanggan. 

Kedua penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang e-commerce. 

Penulis melakukan penelitian yang sama dengan kedua penelitian tersebut, 

namun penelitian yang dilakukan penulis sekarang memiliki beberapa 

perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Perbedaannya 

adalah (1) penelitian sekarang meneliti tentang e-commerce pada UKM, 

sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang e-commerce pada 

mahasiswa dan pengguna internet, (2) Penelitian sekarang meneliti tentang 

pengaruh persepsi reputasi, resiko persepsi, dan struktur jaminan terhadap 

trust dan penelitian sebelumnya meneliti tentang structural assurance dan 

perceived reputation terhadap trust pengguna internet di sistem e-commerce. 

Penelitian lainnya juga menyatakan tentang pengaruh negatif  resiko terhadap 

kepercayaan dalam situs jual beli secara online. 

Berdasarkan uraian di atas, telah diuraikan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi trust pada sistem e-commerce khususnya B2C (business to 
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consumer e-commerce) pada setting lokasi dan waktu yang berbeda. Dari 

uraian yang ada, penulis termotivasi untuk meneliti penelitian dengan judul 

“ANALISIS FAKTOR MENINGKATNYA PENGGUNA SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS E-COMMERCE TERHADAP 

TRUST PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA 

SURAKARTA”. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin meneliti beberapa 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah  terdapat  pengaruh  antara  structural assurance terhadap trust? 

2. Apakah  terdapat  pengaruh  antara perceived of risk terhadap trust? 

3. Apakah  terdapat  pengaruh  antara  perceived reoutation terhadap trust? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk menguji pengaruh structural assurance terhadap trust. 

2. Untuk menguji pengaruh perceived of risk terhadap trust. 

3. Untuk menguji pengaruh perceived reoutation terhadap trust. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi: 
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1. Bagi UKM 

Penelitian ini memberikan masukan ataupun nilai tambah pada 

perusahaan yang menerapkan sistem e-commerce dan pada perusahaan 

baru yang berkembang. 

2. Bagi Akademis atau Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai kepustakaan pendidikan atau 

referensi untuk penelitian yang sejenis, khususnya di bidang pemasaran. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi 

bagi penelitian berikutnya yang menggunakan judul yang sama sebagai 

bahan penelitian.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian dengan sistematika sebagai 

berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis 

atau jawaban sementara dari peneliti. 

BAB III: METODE PENELITIAN  
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Bab ini berisi uraian metode penelitian yang terdiri dari: desain penelitian,  

populasi; sampel, teknik pengambilan sampel data, sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, uji kualitas 

data, dan metode analisis data.  

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang ruang lingkup karakteristik responden penelitian, 

pengujian hipotesis, dan uraian analisis data yang berisi hasil pengolahan data 

serta pembahasan terhadap hasil tersebut.  

BAB V: PENUTUP  

Bab ini merupakan simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan 

saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 


