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ANALISIS FAKTOR MENINGKATNYA PENGGUNA SISTEM 

INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS E-COMMERCE TERHADAP 

TRUST PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA SURAKARTA 

 

Abstrak 

 

Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah salah satu bidang yang memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

UKM memiliki daya serap terhadap tenaga kerja karena sangat dekat dengan 

rakyat kecil. 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.Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 

pengaruh structural assurance terhadap trust, pengaruh perceived of risk terhadap 

trust, dan pengaruh perceived reputation terhadap trust. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskripsi kualitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

pada konsumen UKM di Kota Surakarta yang pernah melakukan pembelian 

dengan e-commerce. Metode analisis data menggunakan model analisis regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa structural assurance 

berpengaruh terhadap trust e-commerce, perceived reputation berpengaruh 

terhadap trust e-commerce, risk of perceived berpengaruh terhadap trust e-

commerce. 

 

Kata kunci : kepercayaan, jaminan struktural, risiko dirasakan, dan dianggap 

reputasi 

 

Abstract 

 

Small and medium enterprises (SMEs) are one of the fields that contribute 

significantly to spurring Indonesia's economic growth. SMEs have the ability to 

absorb labor because they are very close to the small people. Every industry both 

large and small have an interest in using e-commerce to advertise their products. 

However, consumers have more value towards SMEs compared to large 

industries, this is because SMEs are more pro poor compared to large industries. 

The advantage of SMEs compared to large industries is that SMEs want to accept 

purchases in small parties and even retail, the price is lighter compared to large 

industries even though the products are exactly the same as the products produced 

by SMEs this is because the taxes that must be paid by SMEs are lower than the 

taxes that must be paid by big industry.The purpose of this study was to examine 

the effect of structural assurance on trust, perceived effect of risk on trust, and 
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perceived reputation influence on trust. This research is a qualitative description 

research. The population and sample in this study were conducted on SMEs 

consumers in Surakarta City who had made purchases with e-commerce. Data 

analysis method uses multiple linear regression analysis model. The results 

showed that structural assurance influences e-commerce trust, perceived 

reputation influences e-commerce trust, risk of perceived influences on e-

commerce trusts. 

 

Keywords: trust, structural assurance, risk of perceived, and perceived reputation 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan 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 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).  
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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 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. 

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

mempengaruhi trust pada sistem e-commerce khususnya B2C (business to 

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”. 

2. METODE  

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dikategorikan dalam jenis 

penelitian kuantitatif. 



 

 

4 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna internet di Kota Surakarta. 

Sampel penelitiannya adalah pengguna internet yang pernah bertransaksi lewat e-

commerce. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive 

sampling.  

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari para responden. Data 

dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner tentang struktur 

perlindungan, resiko persepsian, dan persepsi reputasi terhadap trust pada 

konsumen yang pernah melakukan pembelian pada usaha kecil dan menengah 

yang ada di Kota Surakarta melalui e-commerce. 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Structural assurance berarti 

bahwa seseorang percaya pada struktur-struktur perlindungan (garansi, kontrak, 

regulasi, janji,  legal recourse, proses-proses atau prosedur) yang ditempatkan 

pada situs konduktif  untuk mendukung kesuksesan sebagai contoh safeguard, 

melindungi dari kehilangan privasi, kehilangan identitas atau kegagalan kartu 

kredit (McKnight and Chervany, 2001). Variabel ini diukur dengan menggunakan 

tujuh item pertanyaan dengan lima skala likert.  

Jawaban dari responden digunakan untuk menentukan structural assurance 

yang rendah untuk jawaban pada skala rendah dan sebaliknya structural 

assurance yang lebih tinggi untuk jawaban pada skala tinggi. 

Variabel structural assurance pada penilitian ini juga diukur dengan 

menggunakan instrumen yang telah dikembangkan oleh (Yoseph Kus Hendrata, 

2013) yang terdiri dari 7 item pertanyaan.  

Trust adalah sebagai kesediaan konsumen untuk bergantung pada penjual 

dan melakukan tindakan pembelian walaupun penjual dapat dengan mudah 

merugikan konsumen (Jarvenpaa dan Tractinsky, 1999 dalam Dharma, 2006). 

Variabel ini diukur dengan menggunakan lima item pertanyaan dengan 

menggunakan lima skala likert. 

Variabel trust pada penilitian ini juga diukur dengan menggunakan 

instrumen yang telah dikembangkan oleh (Yoseph Kus Hendrata, 2013) yang 

terdiri dari 6 item pertanyaan.   
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teknik statistik yang digunakan untuk mencari koefisien korelasi adalah teknik 

product moment dari Pearson, dengan menggunakan alat bantu komputer dengan 

program SPSS 17.00 for windows. 

Dengan rumus sebagai berikut  

r = 
    

  




2222 )()(

)()(

yynxxn

yxxyn
   (Sugiyono, 2003: 45) 

Keterangan : 

r = Koefisien korelasi 

 x  = Jumlah masing-masing butir 

 y  = Jumlah skor total 

 xy  = Jumlah antara skor x dan y 

n  = Jumlah subyek 

 Instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel, 

sebaliknya tidak valid apabila nilai  r hitung < r tabel atau valid apabila 

signifikansi < 0,05 dan tidak valid apabila signifikansi > 0,05. 

Untuk mengetahui nilai validitas dan reliabilitas untuk variabel stuctural 

assurance digunakan 7 pertanyaan, perceived reputation digunakan 5 pertanyaan, 

risk of perceived digunakan 4 pertanyaan, dan trust digunakan 6 pertanyaan 

dengan besar sampel 100 responden dan uji dilakukan dengan alat bantu 

perhitungan SPSS 17  for windows.  

Tabel 1 Uji Validitas Variabel Structural Assurance 

Pertanyaan rxy rtabel Keterangan 

1 0,872 0,128 Valid 

2 0,551 0,128 Valid 

3 0,427 0,128 Valid 

4 0,872 0,128 Valid 

5 0,872 0,128 Valid 

6 0,551 0,128 Valid 

7 0,535 0,128 Valid 

   Sumber : Data diolah, 2016 
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Tabel 2 Uji Validitas Variabel Perceived Reputation 

Pertanyaan rxy rtabel Keterangan 

1 0,753 0,128 Valid 

2 0,791 0,128 Valid 

3 0,567 0,128 Valid 

4 0,791 0,128 Valid 

5 0,753 0,128 Valid 

 Sumber : Data diolah, 2016 

Hasil uji validitas untuk variabel perceived reputation menunjukkan 

keseluruhan item pertanyaan menunjukkan valid karena memiliki nilai r hitung 

lebih besar dari r tabel (0,128).  

Tabel 3 Uji Validitas Variabel Risk of Perceived 

Pertanyaan rxy rtabel Keterangan 

1 0,813 0,128 Valid 

2 0,811 0,128 Valid 

3 0,779 0,128 Valid 

4 0,788 0,128 Valid 

 Sumber : Data diolah, 2016 

Perhitungan validitas variabel risk of perceived menunjukkan keseluruhan 

item pertanyaan yang ada pada variabel risk of perceived dapat dinyatakan valid 

karena memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Sehingga keseluruhan item 

pertanyaan yang ada pada variabel tersebut dapat diikutsertakan dalam penelitian. 

Tabel 4 Uji Validitas Variabel Trust 

Pertanyaan rxy rtabel Keterangan 

1 0,572 0,128 Valid 

2 0,659 0,128 Valid 

3 0,534 0,128 Valid 

4 0,784 0,128 Valid 

5 0,683 0,128 Valid 

6 0,694 0,128 Valid 

 Sumber : Data diolah, 2016 
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 Keseluruhan item pertanyaan dalam variabel trust dinyatakan valid karena 

memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga dapat diikutsertakan 

dalam pengolahan data selanjutnya. 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat ukur 

dapat diandalkan atau dipercaya. Masing-masing pernyataan diuji konsistensinya 

terhadap variabel penelitian dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. Teknik ini 

dipilih karena merupakan pengujian konsistensi yang cukup sempurna. Pengujian 

ini menggunakan bantuan komputer program SPSS 17.00 for windows. 

Persamaan Croanbach Alpha, sebagai berikut :  

r 11 =
























2

1

2

1
1 

 b

K

K
     (Sugiyono, 2003: 35) 

 

Dimana : 

r 11   = Reliabilitas instrumen 

K   = Banyaknya butir pertanyaan 

 2

b  = jumlah varian butir 

2

t  = Varian total 

Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai Croanbach Alpha > 0, 

60. 

Tabel 5 Rangkuman Uji Reliabilitas Kuesioner 

Nama Variabel  Cronbach α Kesimpulan 

Stuctural Assurance 0,815 Reliabel 

Perceived Reputation 0,784 Reliabel 

Risk of Perceived 0,806 Reliabel 

Trust 0,696 Reliabel 

 Sumber : Data diolah, 2016 

Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple regression). 

Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut ini: 

T = α + β1SA + β2PR + β3POR + € 
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Keterangan:  

T  = Trust 

α  = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi 

SA = Structural Assurance 

PR = Perceived Reputation 

POR = Perceived of Risk 

€  = Standar Error 

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. (Ghozali, 

2012:98). Uji F dilakukan dengan membandingkan signifikansi nilai F. Jika hasil 

F-hitung > F-tabel maka model yang dirumuskan sudah tepat (googness of fit). 

(Ghozali,2009) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

varian dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas. (Ghozali, 2011:97). 

Berdasarkan hasil analisis dengan regresi linier berganda diperoleh hasil 

seperti pada tabel berikut. 

Tabel 6 Hasil Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien regresi t statistik Sig. t 

Konstanta 0,576 0,809 0,412 

Structural Assurance 0,307 13,822 0,000 

Perceived Reputation 0,612 16,173 0,000 

Risk of Perceived 0,172 4,192 0,000 

R square 0,929     

F statistik 416,145    

Sig. F 0,000     

Sumber : Data diolah, 2016 



 

 

9 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS 17 for windows 

diperoleh hasil nilai a, b1, b2, dan b3 adalah sebagai berikut. 

Y = 0,576 + 0,307 X1 + 0,612 X2+ 0,172 X3  

Dari persamaan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut. 

a0 = 0,576 adalah konstanta yang menggambarkan nilai rata-rata trust jika variabel 

structural assurance, perceived reputation, dan risk of perceived adalah nol,  

b1 = 0,307. Jika variabel stuctural assurance meningkat 1 skor, maka trust akan 

meningkat sebesar 0,189 skor. Tanda parameter b1 dalam penelitian di atas adalah 

positif. Artinya bahwa hubungan structural assurance positif (searah), jika makin 

baik structural assurance, maka trust juga akan semakin baik. 

b2 = 0,612. Jika variabel perceived reputation meningkat 1 skor, maka trust akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,612 skor. Tanda parameter b2 dalam penelitian 

di atas adalah positif. Artinya bahwa hubungan perceived reputation positif 

(searah), jika makin baik perceived reputation, maka trust juga akan semakin 

baik. 

b3 = 0,172. Jika variabel risk of perceived meningkat 1 skor, maka trust  akan 

meningkat sebesar 0,172 skor. Tanda parameter b3 dalam penelitian di atas adalah 

positif. Artinya bahwa hubungan risk of perceived positif (searah), makin tinggi 

risk of perceived maka trust juga akan semakin meningkat. 

Hasil out put perhitungan uji F test, dengan bantuan SPSS 17 for windows 

didapatkan F hitung sebesar 416,145 pada level of significant   = 0,05 sedangkan 

nilai signifikansi dari hasil SPSS diperoleh sebesar 0,000. Nilai F hitung > F tabel, 

maka dapat diartikan bahwa variabel structural assurance, perceived reputation, 

dan risk of perceived secara bersama-sama berpengaruh terhadap trust.  

Determinasi (R
2
)  dengan bantuan program SPSS 17 for windows, 

menunjukkan nilai R
2
 = 0,929. Artinya 92,9% variabel yang dipilih/masuk ke 

dalam model sudah tepat, yaitu variansi variabel structural assurance, perceived 

reputation, dan risk of perceived dapat menerangkan variabel trust. Sisanya 7,1% 

diterapkan oleh variabel residualnya 

Hipotesis pertama berbunyi “structural assurance berpengaruh terhadap 

trust e-commerce”. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t untuk variabel 
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structural assurance sebesar 13,822 lebih besar dari t tabel 1,984. Nilai t sebesar 

13,822 > 1,984, artinya structural assurance berpengaruh terhadap trust e-

commerce. 

Hipotesis kedua berbunyi “Perceived Reputation berpengaruh terhadap trust 

e-commerce”. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t untuk variabel Perceived 

Reputation sebesar 16,173 lebih besar daripada t tabel. Nilai t sebesar 16,173 > 

1,984, artinya Perceived Reputation berpengaruh terhadap trust e-commerce.  

Hipotesis ketiga berbunyi “Risk of Perceived berpengaruh terhadap trust e-

commerce”. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t untuk Risk of Perceived 

sebesar 4,192 lebih besar daripada t tabel. Nilai t sebesar 4,192 > 1,984, artinya 

Risk of Perceived berpengaruh terhadap trust e-commerce. 

Hasil out put perhitungan Collinerity Statistics dengan bantuan program 

SPSS 17 for windows menunjukkan nilai tolerance variabel structural assurance 

sebesar 0,653 (lebih besar dari 0,01) dan nilai inflation variable (VIF) 1,532 

(lebih kecil dari 10), nilai tolerance variabel perceived reputation sebesar 0,666 

(lebih besar dari 0,01) dan nilai inflation variable (VIF) 1,501 (lebih kecil dari 

10), dan nilai tolerance variabel risk of perceived sebesar 0,656 (lebih besar dari 

0,01) dan nilai inflation variable (VIF) 1,524 (lebih kecil dari 10). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel 

independen dalam model regresi. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 7 Hasil Uji multikolinieritas 

  Collinearity Statistics 

Model Tolerance VIF 

1     (Constant)     

Structural assurance 0,653 1,532 

Perceived Reputation 0,666 1,501 

Risk of Perceived 0,656 1,524 

       Sumber : Data diolah, 2016 

Hasil out put perhitungan uji Heteroskadestisitas menggunakan uji Glejser 

dengan bantuan program SPSS 17.00 for windows menunjukkan nilai signifikansi 

structural assurance 0,746, perceived reputation 0,215, dan risk of perceived  
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0,988. Semua data tersebut nilainya di atas 0,05, ini berarti model regresi yang 

digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Signifikansi 

Strutural Assurance  0,746 

Perceived Reputation 0,215 

Risk of Perceived 0,988 

   Sumber : Data diolah, 2016 

 

Data penelitian dari kelima variabel yaitu variabel structural assurance 

(X1), perceived reputation (X2), risk of perceived (X3), dan trust (Y) yang 

diperoleh dari 100 responden melalui kuesioner, setelah dianalisa dengan 

menggunakan program SPSS 17.00 for windows ternyata menunjukkan pola 

distribusi normal. Hal ini ditunjukkan oleh out put perhitungan dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov test (K-S). Hasil uji Kolmogorov-Smirnov test 

(K-S) menunjukkan bahwa keenam variabel tersebut normal karena 

Unstrandardized d Residual Asymp. Sig (2 tailed) menunjukkan nilai 0,090 lebih 

dari 0,05, dan Normal Parameters
a.b

 Mean 0,0000000. 

4. PENUTUP 

Nilai t untuk variabel structural assurance sebesar 13,822 lebih besar dari t 

tabel 1,984. Nilai t sebesar 13,822 > 1,984, artinya structural assurance 

berpengaruh terhadap trust e-commerce. 

Nilai t untuk variabel Perceived Reputation sebesar 16,173 lebih besar 

daripada t tabel. Nilai t sebesar 16,173 > 1,984, artinya Perceived Reputation 

berpengaruh terhadap trust e-commerce.  

Nilai t untuk Risk of Perceived sebesar 4,192 lebih besar daripada t tabel. Nilai 

t sebesar 4,192 > 1,984, artinya Risk of Perceived berpengaruh terhadap trust e-

commerce. 

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yang mungkin 

mempengaruhi hasil penelitian ini, diantaranya:  
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Sampel penelitian ini pengguna e-commerce di Kota Surakarta dan jumlah 

kuesioner yang didapat masih belum cukup mewakili seluruh populasi. Sehingga 

generalisasi hasil penelitian ini tidak sepenuhnya  mewakili populasi.   

Tidak dipisahkannya kriteria responden yang bertransaksi dengan e-commerce 

murni atau partial e-commerce.   

Penelitian selanjutnya disarankan untuk, Sampel diperbanyak ruang 

lingkupnya sehingga memungkingkan variasi jawaban kuisoner responden, 

Dipisahkannya kriteria responden yang bertransaksi dengan e-commerce murni 

dengan partial e-commerce, Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan 

datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel lain 

misalnya keamanan jaringan, komunikasi atau design web e-commerce. 
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