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Abstrak

Trust (kepercayaan) telah dibuktikan oleh sebagian besar peneliti  sebagai 
faktor penting dalam mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam transaksi online 
dengan  sistem  electronic  commerce (e-commerce).  Berkaitan  dengan  transaksi 
bisnis e-commerce di Indonesia yang masih merupakan suatu fenomena yang baru 
dan  sudah  mulai  berkembang,  fenomena  yang  menarik  untuk  diteliti  adalah 
faktor-faktor yang mempengaruhi trust  (kepercayaan) konsumen terhadap sistem 
e-commerce. 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris apakah structural  
assurance (keamanan jaringan), situational normality (situasi normal), perceived 
reputation (persepsi  reputasi),  perceived  size (persepsi  ukuran),  dan  online 
transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi  online) memiliki pengaruh 
yang  signifikan  terhadap  trust (kepercayaan) konsumen  dalam  melakukan 
transaksi  perdagangan  online dengan  sistem  e-commerce,  khususnya  B2C 
(business to customer)  e-commerce. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 
sampel pengguna internet di indonesia yang sering mengakses situs  e-commerce 
dan/atau pernah bertransaksi di situs  e-commerce dengan  electronic mail survey 
(EMS). Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 103 responden. 
Peneliti  menggunakan  teknik  regresi  linear  berganda  untuk  menguji  data 
penelitian dengan menggunakan software SPSS versi 15.

Hasil  penelitian menunjukkan bahwa secara  simultan,  variabel  structural  
assurance (keamanan jaringan), situational normality (situasi normal), perceived 
reputation (persepsi  reputasi),  perceived  size (persepsi  ukuran),  dan  online 
transaction  self  efficacy (keyakinan  sendiri-transaksi  online)  berpengaruh 
terhadap  trust (kepercayaan)  konsumen  dalam  transaksi  B2C  di  sistem  e-
commerce.  Sedangkan  secara  parsial  menunjukkan  bahwa  variabel  situational  
normality (situasi  normal),  perceived reputation (persepsi reputasi),   perceived 
size (persepsi  ukuran)  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  trust  
(kepercayaan)  di  sistem  e-commerce,  dan  structural  assurance (keamanan 
jaringan),  online  transaction  self  efficacy (keyakinan  sendiri-transaksi  online) 
berpengaruh secara signifikan trust (kepercayaan) di sistem e-commerce. Dengan 
demikian,  structural assurance (keamanan jaringan) dan  online transaction self  
efficacy (keyakinan  sendiri-transaksi  online)  merupakan  variabel  yang   sangat 
penting  dalam  mempengaruhi  trust  (kepercayaan)  konsumen  e-commerce di 
Indonesia. 

Kata Kunci:  Structural assurance,  situational normality, perceived reputation, 
perceived size, online transaction self efficacy, trust, dan sistem e-commerce



Factors Affecting Customer’s trust to Business to Customer  Transaction
 in E-Commerce System 
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Abstract

Trust has been proven by many researchers as a critical factor in reducing  
uncertainty and risk in transaction online with electronic commerce system. With  
regard  to  relatively  new  phenomena  and  had  been  developing  e-commerce 
business exercises in Indonesia, there is any interesting phenomena to consider,  
for example, factors affecting customer’s trust  to e-commerce system.

The objective  of  this  research  is  to  find the empirical  evidence  whether  
structural assurance,  situational normality, perceived reputation,  perceived size,  
and online transaction self efficacy have significant effect to customer’s  trust in  
online  transaction  with  e-commerce  system,  especially  Business  to  Customer 
(B2C) e-commerce.  This  research makes use of  Indonesia internet  users,  who 
frequently  accessed  e-commerce’s  sites  and/or  ever  do  a  transaction  via  e-
commerce,  with electronic mail survey (EMS). This research had obtained 103,  
which can be analyzed. The data were analyzed by using multiple regression by  
SPSS 15  Software.

Result  of  the  study  indicates  that  simultaneously,  structural  assurance, 
situational normality, perceived reputation, perceived size, and online transaction 
self  efficacy significant influence to customer’s trust  to  B2C transaction in  e-
commerce  system.  Whereas,  partially  indicates  that  situational  normality,  
perceived reputation,  perceived size had no  significant influences to customer’s 
trust to B2C transaction in e-commerce system, and  structural assurance, online 
transaction self  efficacy had significant  influences to  customer’s  trust  to  B2C 
transaction in e-commerce system. On the other hand, web vendor’s strustural  
assurance and customer’s online transaction self efficacy are the important things  
in affecting customer’s trust to e-commerce in Indonesia.  

Keywords:  Structural  assurance,  situational  normality,  perceived  reputation, 
perceived size, and online transaction self efficacy, trust, and  e-commerce system



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin meluasnya perdagangan global diikuti pula dengan berkembangnya 

teknologi dan jasa informasi, telekomunikasi, dan lain-lain yang tidak mengenal 

batas  negara.  Meningkatnya  perkembangan  teknologi  informasi,  khususnya 

internet  telah  mengubah berbagai  perilaku bisnis  perekonomian dunia  ditandai 

dengan mulai munculnya strategi pemasaran suatu bisnis yang berbasis internet. 

Negara  Indonesia  yang dalam hal  ini  telah  melibatkan  diri  dengan perputaran 

jadwal  pasar  bebas  dunia  tidak  bisa  menghindar  dari  kecenderungan  tersebut, 

sehingga dituntut untuk mampu memberikan layanan perdagangan yang makin 

efisien dan kompetitif.  Kehadiran internet yang masih dalam fase pertumbuhan 

dan masih akan terus  berubah serta  penuh ketidakpastian,  telah memperkokoh 

keyakinan akan pentingnya peranan media elektronik internet dalam pencapaian 

tujuan  finansial  perusahaan  atau  seorang  enterpreneur (merchant)  melalui 

modifikasi  dan  efisiensi  proses  bisnis,  yaitu  dengan  memanfaatkan  electronic 

commerce (e-commerce).

Sistem  e-commerce  merupakan  sistem  informasi  berbasis  internet  yang 

digunakan sebagai aplikasi bisnis banyak digunakan saat ini. Alasan penggunaan 

internet  sebagai  aplikasi  bisnis  dapat  disebabkan  karena  internet  merupakan 

platform yang terbuka (open platform) sehingga menghilangkan ketergantungan 

perusahaan  pada  vendor  tertentu  seperti  jika  menggunakan  sistem  tertutup 

(proprietary  systems)  (Rahardjo,  2002).  Aplikasi  bisnis  dengan  menggunakan 

media internet dapat mengatasi jarak antar pelaku bisnis, di mana salah satu ciri 



utama  perdagangan  global  adalah  keleluasaan  lalu  lintas  barang,  jasa  dan 

informasi  antar  negara.  Selain  itu,  kemampuan  internet  untuk  menjangkau 

pelanggan baru dan penghematan biaya yang cukup signifikan untuk distribusi 

dan pelayanan pelanggan merupakan keuntungan yang bisa didapat perusahaan 

dengan  memindahkan  roda  nilai  commerce ke  media  internet  (Tim  Litbang 

Wahana Komputer Semarang, 2002).

Model bisnis  e-commerce menekankan pertukaran informasi dan transaksi 

bisnis yang bersifat  paperless, yaitu melalui media  Electronic Data Interchange 

(EDI),  e-mail,  electronic bulletin boards,  electronic fund transfer, dan teknologi 

yang  berbasis  jaringan  lainnya  (Anggraini,  2009).  E-commerce merupakan 

penggunaan  jaringan  komputer  untuk  melakukan  pembelian  dan  penjualan 

barang, jasa dan informasi secara elektronis (Urbaczewski, 2002). 

E-commerce dilihat  dari  jenis  transaksinya  dikelompokkan  menjadi  dua, 

yaitu  Business  to  Business (B2B)  e-commerce,  yaitu  transaksi  perdagangan 

melalui internet antara dua atau lebih perusahaan dan Business to Customer (B2C) 

e-commerce, yaitu transaksi perdagangan melalui internet antara penjual dengan 

konsumen akhir (end user) (Ustadiyanto, 2001). Penelitian ini memfokuskan pada 

transaksi  B2C  e-commerce.  Akibat adanya  e-commerce inilah,  dunia teknologi 

dalam  bidang  pemasaran  pun  menjadi  lebih  canggih  dan  efisien  dalam  hal 

mempromosikan produk dan jasanya serta bertransaksi dengan konsumen melalui 

internet. Jadi, mulai dari proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga 

pengiriman  barang  dikomunikasikan  melalui  internet.  Dalam hal  ini,  biasanya 

setelah  konsumen  menyetujui  suatu  transaksi  pembelian,  ia  dapat  melakukan 

pembayaran  melalui  pemilihan  mekanisme  pembayaran  yang  terdapat  di  situs 

http://www.scribd.com/


web yang dibuat  oleh  berbagai  toko  online dan  dapat  diakses  oleh  konsumen 

selama  24  jam  sehari  dengan  menggunakan  media  elektronik,  seperti  laptop, 

komputer, PDA dengan handphone, dan media elektronik lainnya yang memiliki 

akses ke internet. Setelah proses pembayaran diterima dan diotorisasi, web vendor 

akan  mengirimkan  produk  yang  dipesan  melalui  mekanisme  pengiriman  dan 

pembayaran yang tertera dalam fasilitas pelayanan yang ada di situs web vendor. 

Menurut estimasi eMarketer Inc, penyedia data statistik bisnis yang berbasis 

di New York, revenue dari sektor e-commerce khusus untuk kawasan Asia-Pasifik 

membumbung tinggi dari US$ 76,8 miliar pada akhir tahun 2001 menjadi US$ 

338,5 miliar pada akhir tahun 2004 dengan B2C memiliki andil sebesar US$ 38 

miliar  (Donny,  2002).  Estimasi  tersebut  didasarkan  salah  satunya  pada  terus 

bertumbuhnya jumlah pengguna internet. Menurut catatan WDR  research pada 

tahun 2000, pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 105% 

per tahun dan merupakan pertumbuhan paling tinggi di antara Negara-negara di 

Asia setelah Cina (Boerhanoeddin, 2003).  

Data hasil  beberapa riset  di  atas  menunjukkan bahwa transaksi  bisnis  e-

commerce di Indonesia walaupun masih merupakan suatu fenomena yang baru, 

tetapi sudah mulai berkembang. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya situs-

situs yang menawarkan barang dan/atau jasanya melalui internet. Beberapa contoh 

website  e-commerce di  Indonesia  adalah,  www.studiohandphone.com dan 

www.globalteleshop.com merupakan  situs  yang  menjual  telepon  seluler, 

www.bhinneka.com dan  www.glodokshop.com yang  menjual  komputer  dan 

barang-barang  elektronik,  www.gramedia.com  dan  www.buku135.com yang 

menjual buku-buku, www.toyzhunt.com yang menjual macam-macam permainan 

http://www.toyzhunt.com/
http://www.buku135.com/
http://www.glodokshop.com/
http://www.bhinneka.com/
http://www.globalteleshop.com/
http://www.studiohandphone.com/


anak-anak, dan masih banyak lagi.  Selain itu, beberapa perusahaan perbankan, 

seperti  BCA, Bank Niaga,  Bank Lippo, Bank Mega, dan Bank Danamon, dan 

perusahaan penerbangan seperti Garuda Indonesia juga sudah mulai menawarkan 

jasanya berupa e-banking dan e-payment.

Perkembangan teknologi  e-commerce  ini  akan  tetapi  diikuti  pula  dengan 

kerentanan  (vulnerable)  teknologi  informasi  yang  dapat  memperkecil porsi 

revenue e-commerce Indonesia, antara lain berupa  software bug,  hardware bug, 

serangan  cracker dan  hacker yang dapat  menimbulkan kegagalan atau bahkan 

kerusakan, serta kecurangan (fraud) oleh pengguna sistem terutama di sistem e-

commerce yang dalam bertransaksi tidak mempertemukan secara langsung antara 

penjual dan pembeli. ClearCommerce menyatakan bahwa sekitar 20% dari total 

transaksi kartu kredit  dari Indonesia di internet adalah  cyberfraud,  berdasarkan 

survey yang  dilakukan  terhadap  1137  merchants,  6  juta  transaksi,  40  ribu 

customer,  dimulai  pada  pertengahan  tahun  2000  hingga  2001  (Donny,  2002). 

Jarak  jauh  yang  memisahkan  konsumen  dan  situs  belanja  dan  infrastruktur 

internet  menghasilkan  ketidakpastian  dalam  bertransaksi  dengan  web  vendor 

sehingga  pelanggan  memiliki  risiko  kehilangan  uang  dan  privasinya  (Pavlou, 

2003). 

Hasil riset yang dilakukan oleh MarkPlus pada tahun 2000 terhadap 1100 

orang di Indonesia (dari Jabotabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan) 

menunjukkan  bahwa  90%  dari  total  responden  belum  pernah  atau  enggan 

bertransaksi online, dengan jawaban antara lain: tidak percaya atau kuatir (15,1%) 

dan tidak aman atau berisiko tinggi (13,6%) (Donny, 2002). Menurut survey yang 

dilakukan  oleh  CommerceNet  dalam  Handoko  (2001),  pembelanja  cenderung 



belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce, karena tidak dapat menemukan 

apa  yang  mereka  cari  di  e-commerce,  dan  belum  ada  cara  yang  mudah  dan 

sederhana  untuk  membayar.  Hasil  survey  tersebut  mengindikasikan  bahwa 

peluang pengembangan e-commerce masih cukup memprihatinkan. Pelanggan e-

commerce masih takut ada pencuri kartu kredit, rahasia informasi personal mereka 

menjadi  terbuka,  dan  kinerja  jaringan  yang  kurang  baik  (Handoko,  2001). 

Pelanggan yang semula berharap mendapatkan transaksi yang efisien dan efektif 

dari  e-commerce sering dikecewakan oleh kegagalan mendapatkan produk atau 

jasa yang diinginkan (Budi, 2006). 

Data di atas menunjukkan bahwa bertransaksi  e-commerce memiliki risiko 

yang  tinggi,  walaupun  demikian  sampai  saat  ini  masih  terdapat  partisipasi 

pelanggan dalam transaksi e-commerce. Berkaitan dengan hal ini, Jarvenpaa dan 

Tractinsky (1999) telah melakukan penelitian dan hasilnya adalah meningkatnya 

minat konsumen  untuk  berpartisipasi  di  dalam  e-commerce disebabkan  oleh 

terdapatnya  peningkatan  trust (kepercayaan)  konsumen  terhadap  web  vendor 

dengan memperkecil risiko dalam bertransaksi dengan web vendor. 

Gefen  et  al.  (2003)  menemukan  bahwa  konsumen  yang  sudah 

berpengalaman berbelanja di suatu situs e-commerce berminat untuk bertransaksi 

kembali  di  situs  e-commerce tersebut  adalah  berhubungan  dengan  trust  

(kepercayaan) dan dua keyakinan dalam TAM (Technology Acceptance Model), 

yaitu  perceived  usefulness (persepi  terhadap  manfaat  yang  diperoleh  dari 

teknologi)  dan  perceived  ease  of  use (persepsi  terhadap  kemudahan  dalam 

penggunaan teknologi) terhadap web vendor. Pavlou (2003)  menemukan bahwa 

perceived usefulness (persepi terhadap manfaat yang diperoleh dari teknologi) dan 



perceived  ease  of  use (persepsi  terhadap  kemudahan  dalam  penggunaan 

teknologi),  serta  trust (kepercayaan)  berpengaruh  terhadap  tingkat  partisipasi 

pelanggan  dalam  transaksi  e-commerce dengan  memperkecil  persepsi  risiko 

dalam bertransaksi dengan web vendor.  

Kim  et  al.  (2006)  dalam  penelitiannya  juga  menemukan  bahwa  trust 

(kepercayaan) secara tidak langsung berpengaruh terhadap minat konsumen untuk 

melakukan  pembelian  online dengan  memperkecil  risiko  dalam  bertransaksi 

online. Peneliti lain, yaitu Rofiq (2007) menemukan bahwa integrity (integritas) 

dan trust (kepercayaan) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat partisipasi 

pelanggan di dalam e-commerce. 

Beberapa peneliti berargumen bahwa membangun  trust (kepercayaan) dan 

memperkecil risiko menjadi faktor paling penting dalam bertransaksi di electronic 

commerce (Jarvenpaa  dan  Transtinsky,  1999,  McKnight  et  al.,  2002,  Pavlou, 

2003,  Gefen  et  al.  2003,  Rofiq,  2007,  Kim  et  al.,  2006  dan  Dharma,  2006). 

Berdasarkan beberapa pendapat dari penelitian di atas itulah, maka trust menjadi 

masalah yang penting dalam business to customer (B2C) e-commerce. 

Perkembangan  e-commerce, di samping memberikan banyak peluang bagi 

konsumen  dan  bisnis,  dalam  implementasinya  dan  pengendaliannya  juga 

merupakan tantangan penting yang dihadapi oleh pihak manajemen dan akuntan 

perusahaan, khususnya audit internal. Fungsi audit internal diharapkan meningkat 

juga dengan menghasilkan kinerja yang terasa manfaatnya bagi perusahaan atau 

organisasi  yang  semakin  kompleks  transaksi  bisnisnya,  yaitu  dengan 

menggunakan  performance  based  audit yang  tujuannya  mencari  peluang 



perbaikan kinerja pada proses yang diaudit yang memerlukan sumber daya yang 

besar dan mempunyai risiko terhadap kepercayaan pelanggan (Ibrohim, 2009).

Lingkungan bisnis elektronik akan menyebabkan akuntan tidak hanya akan 

menghasilkan opini atau pendapat audit, tetapi lebih pada memberikan pernyataan 

assurance (keyakinan) bahwa informasi yang dihasilkan atau disajikan oleh pihak 

tertentu  adalah  informasi  yang  berkualitas  dan  dapat  dipercaya  sehingga 

menimbulkan kepercayaan dalam bertransaksi (Santosa, 2002).

Jarvenpaa  dan  Tractinsky  (1999)  melakukan  penelitian  untuk  menguji 

pendapat  konsumen terhadap reputasi  (perceived  reputation/  persepsi  reputasi) 

dan ukuran (perceived size/  persepsi  ukuran) perusahaan berpengaruh terhadap 

trust (kepercayaan) mereka pada toko  online serta membandingkan hasilnya di 

dua negara, yaitu Australia dan Israel. Penelitian dilakukan terhadap pelanggan di 

dua situs  e-commerce,  yaitu amazon.com dan theinternetbookshop.com dengan 

menggunakan web survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perceived 

reputation (persepsi reputasi) dan  perceived size (persepsi ukuran) berpengaruh 

secara signifikan terhadap  trust  (kepercayaan) konsumen di sistem  e-commerce. 

Hasil tersebut juga tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan di dua negara 

yang diteliti. Tidak adanya perbedaan yang signifikan karena dua negara tersebut 

memiliki budaya yang relatif sama, sehingga dalam penelitian ini mengabaikan 

perbedaan individual dan kolektivisme. 

Gefen  et  al.  (2003)  melakukan penelitian untuk mengamati  dampak dari 

trust  (kepercayaan) dan TAM (Technology Acceptance Model), yaitu  perceived 

usefulness (persepi  terhadap  manfaat  yang  diperoleh  dari  teknologi)  dan 

perceived  ease  of  use (persepsi  terhadap  kemudahan  dalam  penggunaan 



teknologi)  terhadap  minat konsumen  untuk  bertransaksi  di  situs  e-commerce. 

Penelitian  ini  juga  meneliti  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  trust 

(kepercayaan)  di  sistem  e-commerce,  yaitu  structural  assurance (keamanan 

jaringan),  situational normality (persepsi situasi normal), dan  knowledge based-

familiarity (pengetahuan terhadap  web vendor).  Penelitian dilakukan dengan  e-

mail survey dengan subjek penelitian adalah para pembelanja  online yang sudah 

berpengalaman  yang  merupakan  mahasiswa  S1  dan  S2  dari  sekolah  bisnis  di 

bagian tengah Atlantik, Amerika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa structural  

assurance (keamanan  jaringan)  dan  situational normality (situasi  normal) 

berpengaruh kuat terhadap trust (kepercayaan) konsumen di sistem e-commerce.

McKnight et al. (2002) melakukan penelitian mengenai trust (kepercayaan) 

e-commerce dengan  salah  satu  tujuan  penelitiannya  adalah  untuk  melihat 

pengaruh structural assurance (keamanan jaringan) terhadap trust (kepercayaan) 

pelanggan  e-commerce.  Penelitian  dilakukan  dengan  experiment  online  survey 

terhadap  mahasiswa  undergraduate  dan  graduate  di  tiga  universitas  besar  di 

Amerika.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa structural assurance (keamanan 

jaringan) berpengaruh secara signifikan terhadap  trust  (keperrcayaan) pelanggan 

e-commerce. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gefen et al. 

(2003) seperti yang telah diuraikan di atas. 

Faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  trust (kepercayaan)  pengguna 

internet terhadap sistem e-commerce di atas diuji pada setting luar negeri. Dharma 

(2006)  melakukan penelitian mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi  trust  

(kepercayaan)  terhadap  sistem  e-commerce dengan  sampel  penelitian  adalah 

seluruh pengguna internet di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji adalah structural  



assurance (keamanan jaringan) diadaptasi dari penelitian McKnight et al. (2002), 

situational  normality (situasi  normal)  diadaptasi  dari  penelitian  Gefen  et  al. 

(2003), serta perceived reputation (persepsi reputasi) dan perceived size (persepsi 

ukuran) yang diadaptasi dari penelitian Jarvenpaa dan Tractinsky (1999). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa structural assurance (keamanan jaringan) dan 

perceived reputation (persepsi reputasi) secara signifikan berpengaruh terhadap 

trust (kepercayaan) pengguna internet Indonesia terhadap situs  e-commerce, dan 

variabel  lain  yakni  situational  normality (situasi  normal)  dan  perceived  size 

(persepsi ukuran) tidak signifikan mempengaruhi trust (kepercayaan). 

Trust (kepercayaan)  merupakan  kombinasi  dari  teknologi,  layanan,  dan 

proses  bisnis  di  mana  ketiadaan  kepercayaan  maka  tidak  ada  bisnis.  Menurut 

Utoyo (2003) kepercayaan di dunia  online lebih dinamis dibanding dunia fisik, 

dilihat dari beberapa fakta, antara lain fraud dunia online 12 kali lebih besar dari 

off line, sementara kepercayaan di dunia fisik dihasilkan oleh koneksi pribadi dan 

kedalaman hubungan atau  relationship.  Trust (kepercayaan) menjadi katalisator 

bagi transaksi penjual dan pembeli yang membuat konsumen memiliki harapan 

besar  untuk  puas  terhadap  hubungan  tukar-menukar  tersebut  (Pavlou,  2003). 

Trust (kepercayaan) terhadap  web vendor menentukan putusan konsumen untuk 

melakukan hubungan dengan penyedia bisnis e-commerce (Friedman et al. 2000). 

Kekurang-percayaan  terhadap  web  vendor akan  menghalangi  konsumen 

menggunakan produk web vendor (Bhattacherjee, 2002). 

Jarvenpaa  dan  Tractinsky  (1999)  mendefinisikan  trust (kepercayaan)  di 

sistem e-commerce  sebagai kesediaan konsumen untuk bergantung pada penjual 



dan  melakukan  tindakan  walaupun  penjual  dapat  dengan  mudah  merugikan 

konsumen. 

Gefen et al. (2003) memperoleh bukti empiris bahwa structural assurance 

(keamanan  jaringan)  dan  situational  normality  (situasi  normal)  berpengaruh 

terhadap  timbulnya  trust (kepercayaan)  terhadap  sistem  e-commerce.  Faktor 

structural  assurance (keamanan  jaringan)  merupakan  penilaian  adanya 

mekanisme  keamanan  jaringan  sistem  e-commerce yang  memadai  (Dharma, 

2006). 

Keamanan sistem yang memadai dalam bertransaksi di sistem e-commerce 

sangat diperlukan, seperti keamanan metoda pembayaran yang merupakan salah 

satu  hal  yang  penting  (urgent)  bagi  konsumen.  Hal  tersebut  penting  sekali 

diperhatikan karena terbukti mulai bermunculan kasus-kasus dalam  e-commerce 

yang berkaitan dengan keamanan transaksi, mulai dari pembajakan kartu kredit 

(carding  fraud),  banking  fraud,  stock  exchange  fraud,  hak  atas  kekayaan 

intelektual, akses ilegal ke sistem informasi (hacking), perusakan website sampai 

dengan pencurian data (Magfirah, 2004). 

Berbagai kasus risiko keamanan di atas dapat menyebabkan kerugian bagi 

konsumen,  padahal  jaminan  keamanan  dalam bertransaksi  perdagangan  online 

sangat diperlukan untuk menumbuhkan trust (kepercayaan). Hal ini diperkuat oleh 

penelitian Dharma (2006), yang menandakan bahwa keyakinan terhadap adanya 

mekanisme  kontrol  dan  prosedur  keamanan  seperti  enkripsi,  authentification, 

sertifikasi  pengamanan  dari  pihak  ketiga  yang  memadai  terhadap  situs  e-

commerce akan menimbulkan trust  (kepercayaan) pengguna internet. Keyakinan 

terhadap  struktur  muncul  karena  pengguna  yakin  bahwa  teknologi  sistem  e-



commerce memberikan perlindungan sehingga konsumen yakin bahwa transaksi 

melalui internet dapat berjalan aman (McKnight et al., 2002).

Situational  normality (situasi  normal)  berarti  situs  e-commerce memiliki 

interface yang umum dan serupa dengan situs sejenis (Dharma, 2006). Seseorang 

akan cenderung memiliki  trust (kepercayaan) yang tinggi ketika interaksi yang 

terjadi sesuai dengan keadaan yang umum terjadi (Gefen et al., 2003). Dalam hal 

ini, bukti bahwa situational normality (situasi normal) berpengaruh terhadap trust 

(kepercayaan)  e-commerce dalam  Gefen  et  al.  (2003)  bertentangan  dengan 

penelitian Dharma (2006). Dharma (2006) menduga bahwa tidak signifikannya 

pengaruh situational normality (situasi normal) terhadap trust (kepercayaan) di e-

commerce karena  sedikitnya  pengalaman  dan  pengetahuan  konsumen  untuk 

membandingkan  toko  online di  Indonesia,  di  mana  jumlah  toko  online di 

Indonesia  relatif  masih  sedikit  dibandingkan  dengan  di  Amerika,  tempat 

penelitian Gefen et al. (2003) dilakukan.

Jarvenpaa dan Tractinsky (1999) telah meneliti bahwa perceived reputation 

(persepsi  reputasi)  dan  perceived  size (persepsi  ukuran)  suatu  situs  belanja 

berpengaruh terhadap  trust  (kepercayaan)  di  e-commerce.  Dalam hal  ini,  baik 

buruknya reputasi perusahaan atau pebisnis e-commerce serta ukuran perusahaan 

berpengaruh  terhadap  trust  (kepercayaan)  konsumen  e-commerce.  Trust 

(kepercayaan)  terhadap  penjual  bergantung  pada  keahlian,  kemampuan  untuk 

menyenangkan  dan  kesamaan  penjual  dengan  konsumen  (Doney  dan  Canon, 

1997).  Dalam  konteks  internet,  website  menggantikan  penjual  (Jarvenpaa  dan 

Tractinsky, 1999).



 Reputasi  adalah  keyakinan  konsumen  bahwa  organisasi  yang  menjual 

barang atau jasa akan jujur dan peduli kepada konsumen mereka (Donney dan 

Cannon, 1997). Reputasi menjadi faktor penting yang memberi konstribusi bagi 

trust  (kepercayaan)  konsumen  terhadap  organisasi  penjualan  (Anderson  dan 

Weitz,1989,  Ganesan,  1994,  Donney  dan  Cannon,  1997,  dan  Jarvenpaa  dan 

Tractinsky,  1999).  Hasil  penelitian  Jarvenpaa  dan  Tractinsky  (1999)  bahwa 

perceived reputation (persepsi reputasi) berpengaruh terhadap trust (kepercayaan) 

e-commerce  didukung  oleh  hasil  penelitian  Dharma  (2006)  yang  menyatakan 

bahwa  kesaksian  konsumen  tentang  pengalaman  bertransaksi  di  toko  online 

merupakan  salah  satu  hal  yang  dilakukan  situs  e-commerce untuk 

mempersepsikan dirinya memiliki reputasi baik. 

Perceived  size (persepsi  ukuran)  dimaksudkan  bahwa  penjual  telah 

menginvestasikan  sumber  daya  yang  besar  untuk  bisnisnya  sehingga  akan 

menghasilkan  kerugian  bila  melakukan  tindakan  yang  tak  dapat  dipercaya 

(Jarvenpaa dan Tractinsky, 1999). Bukti bahwa  perseived size (persepsi ukuran) 

berpengaruh terhadap trust (kepercayaan) di sistem e-commerce dalam penelitian 

Jarvenpaa  dan  tractinsky  (1999)  bertentangan  dengan  hasil  penelitian  Dharma 

(2006).  Hal  ini  menurut  Dharma  (2006)  disebabkan  oleh  dua  hal.  Pertama, 

kesalahan  dalam  penerjemahan  perseived  size (persepsi  ukuran)  yang 

dikembangkan  oleh  Jarvenpaa  dan  Tractinsky  (1999)  dengan  makna  awalnya 

dalam bahasa  inggris.  Kedua,  karena  negara  tempat  penelitian  Jarvenpaa  dan 

Tractinsky  (1999),  yaitu  Australia  dan  Israel,  informasi  mengenai  skala 

perusahaan cukup memadai terutama sampel penelitian,  yaitu amazon.com dan 

theinternetbookshop.com  sehingga  pengguna  internet  memahami  apakah 



perusahaan tersebut besar atau kecil, sedangkan di Indonesia informasi mengenai 

skala usaha perusahaan e-commerce belum memadai.

Penelitian ini mengacu pada model penelitian Dharma (2006) yang meneliti 

mengenai  pengaruh  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  trust (kepercayaan) 

pengguna  internet  di  sistem  e-commerce.  Peneliti  ingin  melakukan  penelitian 

kembali mengenai pengaruh variabel  structural assurance (keamanan jaringan), 

situational  normality (situasi  normal),  perceived reputation (persepsi  reputasi), 

dan  perceived  size (persepsi  ukuran)  terhadap  trust  (kepercayaan)  pengguna 

internet  di  sistem  e-commerce.  Hasil  penelitian  Dharma  (2006)  membuktikan 

bahwa  structural  assurance (keamanan  jaringan)  dan  perceived  reputation 

(persepsi  reputasi)  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  trust (kepercayaan) 

pengguna internet Indonesia terhadap situs  e-commerce, dan variabel lain yakni 

situational normality (situasi normal) dan  perceived size (persepsi ukuran) tidak 

signifikan mempengaruhi trust (kepercayaan). 

Pada  penelitian  ini,  peneliti  menambahkan  satu  variabel,  yaitu  variabel 

online transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi  online).  Kim  et al. 

(2006)  melakukan penelitian yang menguji  pengaruh faktor  online transaction 

self efficacy  (keyakinan sendiri-transaksi  online) terhadap  trust (kepercayaan) di 

sistem e-commerce. Penelitian ini dilakukan melalui  online survey terhadap 220 

mahasiswa management system yang telah melakukan pembelian online dalam 6 

(enam) bulan terakhir,  dengan data yang memenuhi syarat dari 218 responden. 

Hasil penelitian Kim  et al.  (2006) menunjukkan bahwa  online transaction self  

efficacy (keyakinan  sendiri-transaksi  online)  berpengaruh  secara  signifikan 

terhadap trust (kepercayaan) di sistem e-commerce.



Penelitian mengenai self efficacy (keyakinan sendiri) secara umum (general  

self efficacy) telah banyak dilakukan dalam hubungannya dengan sistem informasi 

dan  ilmu  keperilakuan  (behavioral  sciences),  seperti  di  bidang  pendidikan, 

kesehatan, dan tugas organisasi (Compeau dan Higgins 1995, Rustiana, 2004, dan 

Engko,  2006).  Self  efficacy (keyakinan  sendiri)  dalam  hubungannya  dengan 

transaksi online seperti e-commerce, masih sedikit dilakukan.

 Bandura  (1977)  dan  Stephens  dan  Shotick  (2002)  mendefinisikan  self  

efficacy (keyakinan sendiri) sebagai kepercayaan seseorang atau individu tentang 

kemungkinan mereka untuk dapat berhasil melakukan tindakan yang diperlukan 

guna menghasilkan  outcome  yang diinginkan.  Self  efficacy (keyakinan sendiri) 

untuk diaplikasikan pada transaksi online, dapat didefinisikan sebagai keyakinan 

seseorang  terhadap  kemampuannya  untuk  mengatur  dan  melaksanakan  segala 

tindakan penting  yang  diperlukan oleh  konsumen guna  mencapai  tujuan  yang 

diinginkan  dalam pembelian  secara  online (Kim  et  al. 2006).  Dalam  hal  ini, 

seseorang yang percaya akan kemampuannya dalam menghadapi masalah atau 

risiko  dari  perbuatannya akan cenderung tidak  takut  atau  lebih  percaya  untuk 

melakukan sesuatu. 

Ketidakpastian yang melekat di electronic commerce membuat para peneliti 

berargumen  bahwa  membangun  trust  (kepercayaan)  dan  memperkecil  risiko 

menjadi faktor paling penting dalam bertransaksi di electronic commerce (Pavlov, 

2003, Gefen et al. 2003, Jarvenpaa dan Tractinsky, 1999, McKnight et al., 2002, 

Dharma,  2006,  dan Kim et  al.  2006).  Berdasarkan hal  tersebut,  maka peneliti 

berpendapat bahwa faktor  structural assurance (keamanan jaringan), situational  

normality  (situasi  normal),  perceived reputation (persepsi reputasi),   perceived 



size (persepsi  ukuran),  dan  online  transaction self  efficacy  (keyakinan sendiri-

transaksi  online)  merupakan  variabel  yang  menarik  untuk  diteliti  dalam 

hubungannya  dengan  trust (kepercayaan)  konsumen  di  Indonesia  dalam 

melakukan transaksi Business to Customer (B2C) e-commerce.

Peneliti  memiliki  suatu  keinginan  untuk  melanjutkan  sekaligus 

mengembangkan  penelitian  mengenai  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap 

trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi B2C di sistem e-commerce dengan 

menggunakan acuan utama pada penelitian yang dilakukan oleh Jarvenpaa dan 

Tractinsky (1999), McKnight  et  al. (2002), Gefen  et al. (2003), Dharma (2006) 

dan  Kim  et  al.  (2006).  Variabel  yang  akan  diuji  merupakan  gabungan  dari 

beberapa variabel yang digunakan oleh penelitian sebelumnya dengan perincian 

sebagai berikut:

a. Structural  assurance (keamanan  jaringan)  (McKnight  et  al.,  2002  dan 

Dharma, 2006)

b. Situational normality (situasi normal) (Gefen et al., 2003 dan Dharma, 2006)

c. Perceived reputation (persepsi reputasi) (Jarvenpaa dan Tractinsky, 1999 dan 

Dharma, 2006)

d. Perceived  size (persepsi  ukuran)  (Jarvenpaa  dan  Tractinsky,  1999  dan 

Dharma, 2006)

e. Online transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi  online) (Kim et 

al., 2006)

Penelitian  ini  akan  melanjutkan  penelitian  sebelumnya,  khususnya  yang 

telah  dilakukan Dharma  (2006)  yang akan mengambil  sampel  pada  pengguna 

internet di Indonesia yang sering mengakses situs  e-commerce dan/atau pernah 



bertransaksi  di  situs  e-commerce,  berbeda  dengan  penelitian  lain  sebelumnya 

(Jarvenpaa dan Tractinsky, 1999, McKnight et al., 2002, Gefen et al., 2003, dan 

Kim et al., 2006) yang mengambil sampel di luar negeri. 

Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  trust (kepercayaan)  pada  sistem  e-

commerce di atas telah diuji pada  setting  luar negeri. Penelitian serupa dengan 

setting Indonesia  belum banyak  dilakukan.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang 

permasalahan  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  sebuah  penelitian 

dengan  judul  “FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP 

TRUST KONSUMEN DALAM TRANSAKSI  BUSINESS TO CUSTOMER 

DI SISTEM E-COMMERCE” dengan studi terhadap seluruh pengguna internet 

di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah  structural  assurance (keamanan  jaringan)  berpengaruh  secara 

signifikan terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi 

B2C di sistem e-commerce?

2. Apakah  situational normality (situasi normal) berpengaruh secara signifikan 

terhadap  trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi  B2C di 

sistem e-commerce?

3. Apakah perceived reputation (persepsi reputasi) berpengaruh secara signifikan 

terhadap  keperayaan  (trust)  konsumen  dalam melakukan  transaksi  B2C  di 

sistem e-commerce?



4. Apakah  perceived  size (persepsi  ukuran)  berpengaruh  secara  signifikan 

terhadap  trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi  B2C di 

sistem e-commerce?

5. Apakah  online transaction self  efficacy (keyakinan sendiri-transaksi  online) 

berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  trust (kepercayaan)  konsumen 

melakukan transaksi B2C di sistem e-commerce?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  penelitian  ini  sebagaimana  perumusan 

masalah  di  atas  adalah  untuk  menemukan  bukti  empiris  mengenai  pengaruh 

structural assurance (keamanan jaringan), situational normality (situasi normal),  

perceived  reputation (persepsi  reputasi),  perceived  size (persepsi  ukuran),  dan 

online  transaction  self  efficacy (keyakinan  sendiri-transaksi  online)  konsumen 

terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan 

online B2C (business to customer) di sistem e-commerce. 

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Peneliti  dapat  memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian serta pembuatan laporan untuk kemudian dapat menjadi bekal saat 

ini  dan  di  masa  depannya nanti,  serta  banyak manfaat  lainnya  yang dapat 

diperoleh dalam melakukan penelitian ini.



2. Pengguna sistem electronic commerce

Memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, dan masukan (input) bagi para 

akuntan,  manajer  dan  system  builder tentang  perlunya  peningkatan  trust  

(kepercayaan)  konsumen terhadap transaksi  online terhadap pengembangan 

teknologi  e-commerce dan  agar  dapat  membuat  strategi  pengembangan 

website e-commerce yang lebih baik. Selain itu juga menambah pengetahuan 

para  pengambil  keputusan  di  perusahaan  atau  enterpreneur untuk  mulai 

mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan  e-commerce sebagai media 

transaksi bisnis masa depan.

3. Pengembangan ilmu pengetahuan

Memberikan  bukti  empiris  lebih  lanjut  pada  literatur  sistem  informasi, 

khususnya  dalam  aspek  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  trust  

(kepercayaan)  konsumen  dalam  transaksi  Business  to  Customer (B2C)  di 

sistem e-commerce.  

4. Penelitian selanjutnya

Menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian 

di  bidang  sistem  informasi  akuntansi  yang  berkaitan  dengan  faktor-faktor 

yang  berpengaruh  terhadap  trust (kepercayaan)  konsumen  dalam  transaksi 

Business to Customer (B2C) e-commerce di Indonesia.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini penulis susun sebagai 

berikut:

Bab I  Pendahuluan.  Bab ini  akan menguraikan latar  belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. 



Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis. Bab ini berisi tentang 

pandangan  dan  pendapat-pendapat  teoritis  yang  memiliki  kaitan  dengan  topik 

yang diteliti  yang diambil  dari  berbagai literatur maupun jurnal ilmiah sebagai 

bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian. Berdasarkan uraian yang ada, 

lalu  disusun  uraian  logis  yang  mengarah  pada  pemecahan  masalah,  yakni 

kerangka konsep pemikiran dan hipotesis penelitian yang diajukan.

Bab III Metoda Penelitian. Bab ini akan membahas mengenai metoda yang 

digunakan dalam penelitian, yang meliputi metoda pengumpulan data, populasi 

dan sampel, variabel penelitian, pengukuran penelitian, pengujian hipotesis dan 

metoda analisis data.

Bab  IV  Pembahasan  Masalah.  Bab  ini  akan  membahas  tentang  hasil 

penelitian, analisis data serta pembahasannya berdasarkan metodologi penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup.  Bab  ini  merupakan  bab  terakhir  yang akan  menyajikan 

kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian,  keterbatasan  penelitian  serta 

saran-saran yang mungkin dapat  digunakan sebagai  masukan bagi  pihak-pihak 

yang terkait maupun untuk kepentingan penelitian selanjutnya.



BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Electonic Commerce

2.1.1 Pengertian Electronic Commerce

Electronic  commerce (e-commerce),  secara  umum,  merujuk  pada  semua 

bentuk  transaksi  komersial  yang  menyangkut  organisasi  dan  individu  yang 

didasarkan pada  pemrosesan  dan  transmisi  data  yang digitalisasikan,  termasuk 

teks,  suara,  dan  gambar  (Maharani,  2007).  Menurut  Urbaczewski  (2002) 

electronic commerce dapat didefinisikan sebagai penggunaan jaringan komputer 

untuk  melakukan  pembelian  dan  penjualan  barang,  jasa  dan  informasi  secara 

elektronis.  Jaringan komputer  yang digunakan di  sini  adalah jaringan internet. 

Seluruh komponen yang terlibat dalam transaksi bisnis umum dapat diaplikasikan 

dalam  e-commerce melalui internet,  seperti  customer service,  informasi produk 

(baik  barang,  jasa,  maupun  informasi)  yang  dijual,  cara  pembayaran,  cara 

promosi, jaminan atas produk yang dijual, dan sebagainya.  E-commerce dapat 

dilakukan oleh siapa saja dengan mitra bisnisnya, tanpa dibatasi ruang dan waktu 

(Rofiq, 2007).

Kalakota  dan  Whinston  lebih  jauh  mendefinisikan  e-commerce  dari 

beberapa perspektif berikut (Suyanto, 2003):

1. Dari  perspektif  komunikasi,  e-commerce merupakan pengiriman informasi, 

produk atau layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer 

atau sarana elektronik lainnya.

http://www.capella.co.id/


2. Dari  perspektif  proses  bisnis,  e-commerce merupakan  aplikasi  teknologi 

menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.

3. Dari  perspektif  layanan,  e-commerce merupakan  satu  alat  yang  memenuhi 

keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas service 

cost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan.

4. Dari  perspektif  online,  e-commerce berkaitan  dengan  kapasitas  jual  beli 

produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya.

Menurut Ustadiyanto (2001) pada dasarnya  e-commerce merupakan suatu 

kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan 

media  internet.  Rahmawati  et  al. (2007)  mendefinisikan  e-commerce sebagai 

aktivitas  yang  berhubungan  langsung  dengan  perdagangan  barang,  jasa  dan 

aktivitas bisnis lain yang berkaitan, melalui media elektronik.

Electronic commerce (e-commerce)  berdasarkan  berbagai  uraian  di  atas 

dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan transaksi perdagangan barang, jasa, dan 

informasi  antara  penjual  dan  pembeli  secara  elektronis yang  didasarkan  pada 

pemrosesan  dan  transmisi  data  yang digitalisasikan,  termasuk teks,  suara,  dan 

gambar dengan menggunakan jaringan internet. 

Menurut  Cowles  et  al.  (2002)  terdapat  tiga  elemen  yang  dapat  ditemui 

dalam  e-commerce.  Pertama,  web  vendor  yakni  organisasi  atau  orang  yang 

menjual barang atau jasa secara elektronik. Kedua, konsumen yang menggunakan 

jasa  elektronik  untuk  mencari  informasi,  memesan jasa  atau  membeli  produk. 

Ketiga, teknologi berupa perangkat keras (komputer, internet, telepon seluler) dan 

perangkat lunak yang dapat digunakan untuk bertransaksi. 



E-commerce dapat dikelompokkan menjadi dua segmen berdasarkan jenis 

transaksinya,  yaitu  Business  to  Business (B2B)  e-commerce dan  Business  to 

Consumer (B2C)  e-commerce (Ustadiyanto,  2001).  B2B  adalah  transaksi 

perdagangan melalui internet yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan. B2C 

merupakan transaksi  jual  beli  melalui  internet  antara  penjual  barang konsumsi 

dengan konsumen (end user). Jewels dan Timbell (2001) mendefinisikan B2C e-

commerce sebagai pertukaran antara produsen dan konsumen akhir dari barang, 

jasa,  dan  pengetahuan  (explicit  knowledge)  mengenai  barang  dan  jasa  (atau 

informasi tentang konsumen) dan untuk konsumsi yang tersedia tersebut produsen 

memperoleh  uang atau  pembayaran  lainnya.  Penelitian  ini  memfokuskan  trust 

(kepercayaan) pada jenis transaksi B2C e-commerce. 

Transaksi e-commerce melibatkan berbagai pihak, baik yang terlibat secara 

langsung maupun tidak  langsung,  tergantung kompleksitas  dari  transaksi  yang 

dilakukan (Gultom, 2008).  Secara garis  besar,  pihak-pihak yang terlibat dalam 

transaksi e-commerce menurut Ustadiyanto (2001) adalah sebagai berikut:

1. Pembeli  online, berhubungan dengan penjual lewat komputer PC (Personal  

Computer).  Pembeli  menggunakan  pembayaran  dengan  kartu  yang 

dikeluarkan oleh issuer.

2. Issuer, adalah lembaga keuangan di mana pembeli menjadi nasabahnya dan 

menerbitkan kartu pembayaran.  Issuer menjamin pembayaran atas transaksi 

yang disetujui  yang menggunakan  kartu  pembayaran  sesuai  dengan merek 

yang tertera pada kartu dan peraturan setempat.



3. Penjual (merchant)  online, berhubungan dengan pembeli lewat komputer PC 

yang menawarkan barang untuk dijual  atau menyelenggarakan jasa dengan 

imbalan pembayaran. 

4. Acquirer, adalah lembaga keuangan di mana  merchant menjadi nasabahnya 

dan memproses otorisasi kartu pembayaran dan pembayaran-pembayaran.

5. Payment gateway  (gerbang  pembayaran),  adalah  sarana  yang  dioperasikan 

oleh acquirer atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk memproses pesan-pesan 

pembayaran penjual, termasuk instruksi pembayaran penjual.

6. Otoritas sertifikat (certificate authority),  yaitu lembaga yang dipercaya dan 

mengeluarkan sertifikat-sertifikat dan ditandatangani olehnya.

7. Jasa pengiriman, yaitu pihak yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang, 

seperti truk, kapal ataupun pesawat, yang bertugas mengirimkan barang dari 

penjual kepada pembeli.

Manfaat-manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari  penggunakan  jaringan  e-

commerce menurut Suryanto (2008) adalah sebagai berikut:

1. Penghematan sumber daya (seperti, ruang untuk toko, SDM).

2. Availabilitas dengan selalu buka 24 jam sehari,  7 hari  seminggu dan tidak 

mengenal hari libur atau hari besar.

3. Skalabilitas,  yakni  dapat  diperluas  atau  diperbanyak  item barang  tanpa 

batasan.

4. Konsumen memperoleh informasi yang beragam dan mendetail.



5. Melalui  internet  konsumen dapat  memperoleh  aneka  informasi  barang dan 

jasa  dari  berbagai  toko  dalam  berbagai  variasi  merek  lengkap  dengan 

spesifikasi harga, cara pembayaran, dan cara pengiriman.

6. Disintermediasi,  yaitu  suatu  proses  yang  meniadakan  calo  dan  pedagang 

perantara.

Perkembangan  e-commerce,  akan  tetapi  juga  diikuti  dengan  adanya 

kerentanan (vulnerable) dari teknologi informasi, di mana terdapat beberapa risiko 

atau  ancaman  yang  ada  di  jaringan  e-commerce.  Menurut  Nugroho  (2006) 

beberapa  risiko  atau  ancaman  yang  dapat  terjadi  dalam  e-commerce,  adalah 

sebagai berikut:

1. Pencegatan data, pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah.

2. Kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak 

diketahui.

3. Akses yang tidak sah oleh seseorang terhadap data milik orang lain.

Usaha sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan meminimalkan  risiko-

risiko  atau  ancaman-ancaman  di  jaringan  e-commerce.  Berikut  ini  adalah 

sejumlah  cara  untuk  mengontrol  risiko  pada  jaringan  e-commerce menurut 

Nugroho (2006):

1. Enkripsi (encryption), yaitu menyandikan data, terdiri dari:

a. Enkripsi simetrik, yaitu menggunakan kunci yang sama di sisi pengirim 

dan penerima.



b. Enkripsi  asimetrik,  yaitu  menggunakan  kunci  yang  berbeda  di  sisi 

pengirim dan penerima.

2. Otentikasi  dengan  melakukan  verifikasi  terhadap  identitas  pengirim  dan 

penerima dengan teknologi tanda tangan digital (digital signature).

3. Firewall (jaringan  maya  pribadi)  dengan  menyaring  serta  melindungi  lalu 

lintas data di jaringan atau di server.

2.1.2 Ruang Lingkup E-Commerce

Ruang  lingkup  diperlukan  sebagai  batasan  pengertian  yang  dibahas  atau 

dikemukakan dalam sebuah tulisan agar pembahasan tidak keluar dari fokus dan 

tertib dalam penjabarannya.  Menurut Atmoko (2003) salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk membatasi sebuah konsep e-commerce adalah dengan mencoba 

mengkaji  dan melihat  fenomena bisnis  tersebut  dari  berbagai  dimensi,  sebagai 

berikut:

1. Teknologi

Kontributor  terbesar  yang  memungkinkan  terjadinya  e-commerce adalah 

teknologi informasi, dalam hal ini  perkembangan pesat teknologi komputer 

dan telekomunikasi.  Tidak dapat dipungkiri bahwa arena jual beli  di  dunia 

maya terbentuk karena terhubungnya berjuta-juta komputer ke dalam sebuah 

jaringan  raksasa  (internet).  Semakin  matangnya  teknologi  web yang 

terintegrasi  dengan  internet,  teknologi  ini  meningkatkan  kemampuan  dan 

kecanggihan perusahaan dalam hal komunikasi bisnis dan kemampuan berbagi 

informasi.  E-commerce dapat  dipandang  sebagai  sebuah  prosedur  atau 

mekanisme berdagang di internet, di mana pembeli dan penjual dipertemukan 



di sebuah dunia maya (cyberspace) yang terdiri dari sekian banyak teknologi 

komputer. 

2. Ekonomi

E-commerce merupakan sebuah pemicu terbentuknya prinsip ekonomi baru 

yang  lebih  dikenal  dengan  ekonomi  digital  (digital  economy).  Di  dalam 

konsep  digital  economy ini,  semua sumber  daya yang dapat  digitalisasikan 

menjadi  tak terbatas  jumlahnya dan berpotensi  menjadi  public  goods yang 

dapat  dimiliki  oleh  siapa  saja  dengan  bebas,  di  mana  pola  informasi  dan 

knowledge menjadi  sumber  aktivitasnya  seperti  memperkenalkan  beragam 

model  bisnis  yang  belum  pernah  dijumpai  sebelumnya.  Dilihat  dari  segi 

produksi, selain physical value chain, diperkenalkan pula konsep virtual value 

chain yang terdiri dari penciptaan produk dan jasa di dunia maya. 

3. Electronic linkage

E-commerce di  satu sisi dapat dilihat sebagai sebuah mekanisme hubungan 

secara elektronis antara satu entitas dengan entitas yang lain. Keberadaan e-

commerce dapat menyebabkan dua buah divisi  bekerja sama secara efisien 

melalui  pertukaran  data  elektronis,  dengan demikian  juga  antara  dua  buah 

kelompok berbeda, misalnya antara kantor pemerintah dengan masyarakatnya 

atau mungkin antara pelanggan dengan perusahaan tertentu. Electonic linkage 

dalam  e-commerce di  penelitian  ini  difokuskan  pada  hubungan  antara 

pelanggan dengan perusahaan atau organisasi tertentu.

4. Service infrastucture

E-commerce selain merupakan mekanisme transaksi jual beli produk, ternyata 

banyak  sekali  jasa-jasa  baru  yang  diperlukan  sebagai  sarana  pendukung 



aktivitas jual beli tersebut. Sebagai contoh, jasa dari institusi keuangan untuk 

menawarkan cara pembayaran secara elektronis.

2.1.3 Mekanisme Perdagangan di Sistem E-Commerce

Proses jual-beli di sistem e-commerce yang membedakannya dengan proses 

jual-beli tradisional adalah semua proses mulai dari mencari informasi mengenai 

barang  atau  jasa  yang  diperlukan,  melakukan  pemesanan,  hingga  pembayaran 

dilakukan secara elektronis melalui media internet. 

Gambar 2.1 menunjukkan proses jual-beli yang umum terjadi di sistem e-

commerce (Nugroho, 2006: 11). Pertama, calon pembeli akan mengunjungi situs 

web tertentu yang menjual barang, jasa dan/atau informasi yang dibutuhkannya, 

kemudian  melihat-lihat  dan  melakukan  perbandingan-perbandingan  di  katalog 

online. Setelah menemukan produk yang sesuai dengan yang diinginkan, pembeli 

kemudian  dapat  menggunakan  surat  elektronik  (e-mail)  untuk  mengirimkan 

permintaan digital  ke manajer toko  online untuk meminta persetujuan.  Setelah 

permintaan diotorisasi oleh toko online, permintaan dari konsumen tersebut akan 

dikirimkan ke bagian pembelanjaan yang akan menyalin surat permintaan itu ke 

basis data pemesanan, dan mengirimkan pesanan elektronik tadi ke supplier lewat 

Electronic Data Interchange (EDI) atau bentuk-bentuk pengiriman data lainnya 

menggunakan surat elektronik. 

Saat  supplier menerima pesanan,  program komputer  yang dikembangkan 

oleh (terutama) analis  sistem serta  pemrogram yang dimiliki  perusahaan,  akan 

secara  otomatis  menyisipkan  pesanan  ke  database  pesanan  yang  belum 

ditindaklanjuti,  memeriksa  persediaan  di  gudang,  memeriksa  status  kredit 



pembeli, serta menyiapkan barang untuk pengirimannya. Program komputer yang 

sama mungkin akan mengirimkan pesanan pengiriman ke gudang yang sesuai dan 

membuat  invoice.  Saat  barang  akan  dikirimkan,  bagian  akuntansi  akan 

menginstruksikan bank milik pembeli untuk mengirim dananya. 

Gambar 2.1 

Skema Mekanisme Perdagangan E-commerce

2.1.4 Mekanisme Pembayaran di Sistem E-commerce

Mekanisme  pembayaran  transaksi  e-commerce di  internet  menurut  Budi 

(2006) adalah sebagai berikut:



1. Pembayaran  dengan  kartu  kredit  (credit  card),  terdapat  beberapa  kategori 

untuk  penggunaan  kartu  kredit  sebagai  metoda  pembayaran  online (Tim 

Litbang Wahana Komputer Semarang, 2002), yaitu:

a. Pembayaran menggunakan informasi kartu kredit biasa

b. Pembayaran  dengan  menggunakan  informasi  kartu  kredit  terenkripsi 

(pengacakan), merupakan salah satu solusi untuk mengurangi terjadinya 

tindak kejahatan terhadap penggunaan informasi kartu kredit

c. Pembayaran dengan menggunakan verifikasi pihak ketiga

2. Pembayaran dengan Electronic Cheque (e-cheque) yang merupakan alat yang 

dapat digunakan untuk keperluan  online dengan cara menulis suatu  cheque 

elektronik yang ditransmisikan melalui media elektronik dan ditandatangani 

secara digital. 

3. Pembayaran  dengan  telephone  billing  system dan  e-charge.  Metoda 

pembayaran  ini  dapat  dilakukan  melalui  tagihan  rekening  telepon  lokal 

konsumen  dengan  difasilitasi  oleh  web  vendor. Web  vendor  yang 

menyediakan mekanisme pembayaran seperti ini disebut e-charge. 

Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  informasi  internet  dan  mekanisme 

transaksi yang digunakan dalam e-commerce, sistem pembayaran juga mengalami 

perkembangan  yang  cukup  signifikan.  Pilihan  mekanisme  pembayaran  e-

commerce saat ini telah meliputi sistem pembayaran elektronik (electronic billing 

system)  yang lebih cepat,  mudah, dan aman dari  pada mekanisme pembayaran 

dengan kartu kredit, yaitu pembayaran melalui  paypal.  Metoda pembayaran ini 

dilakukan  melalui  internet  dengan  membuka  situs  www.paypal.com  atau 



www.paypal.com/id  (untuk  paypal indonesia)  dan  mengklik  sign  in dengan 

menggunakan  e-mail pembeli (e-mail sebagai nomor rekening di  paypal) untuk 

melakukan pembayaran sejumlah barang yang dibeli  secara  online  tanpa perlu 

memberikan informasi kartu kredit ke penjual.   

2.1.5 Mekanisme Pengiriman Barang di Sistem E-commerce

Mekanisme pengiriman barang pada toko online tidak jauh berbeda dengan 

toko tradisional. Perbedaan hanya terletak pada jenis barang dan/atau jasa yang 

dipesan oleh konsumen, ketika konsumen membeli produk digital, seperti e-book, 

webhosting, lagu,  ringtone hp,  software, dan lain-lain pengiriman produk dapat 

langsung ditransfer melalui komputer penjual ke komputer pembeli dengan media 

internet   setelah  proses  pemesanan dan pembayaran oleh konsumen (pembeli) 

diotorisasi  oleh  penjual.  Tetapi  jika  produk  adalah  berupa  barang  berwujud, 

pengiriman barang dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Dapat  dilakukan  sendiri  oleh  penjual  yang  langsung  ditujukan  ke  alamat 

pembeli.

2. Melalui jasa pengiriman barang.

2.2 Sistem Aplikasi Electonic Commerce

Murthy  (2004)  mengklasifikasikan  sistem  electronic  commerce sebagai 

sistem informasi akuntansi yang  real time dan berbasis internet  online.  Sistem 

informasi  akuntansi  menurut  Wilkinson  et  al.  (2000)  adalah  kesatuan  struktur 

pada suatu entitas bisnis yang menggunakan sumber daya fisik dan komponen 



lainnya  untuk  mengubah  data  ekonomi  menjadi  informasi  akuntansi  dengan 

tujuan memuaskan kebutuhan informasi bagi berbagai pengguna.

Aplikasi  web e-commerce beroperasi melibatkan dua sisi, yakni sisi mesin 

server dan sisi client (Andriana, 2007). Server bertugas menyediakan bermacam-

macam jenis layanan misalnya adalah pengaksesan berkas,  peripheral,  database 

dan  dihubungkan  dengan  berbagai  client.  Client  adalah  sebuah  terminal  yang 

menggunakan layanan tersebut. 

Gambar 2.2

Arsitektur Client-Server

Jaringan komputer yang terdistribusi seperti LAN, WAN dan juga internet 

yang digunakan untuk  e-commerce membutuhkan kontrol  dan  keamanan yang 

lebih  kompleks,  sehingga  akuntan  terutama  fungsi  audit  internal  perlu  untuk 

mengevaluasi lingkungan pengendalian yang relevan dengan jaringan atau  web 

server-nya  (Wilkinson  et  al.,2000).  Tampak  bahwa  dalam  lingkungan  bisnis 

elektronik akan menyebabkan akuntan tidak hanya akan menghasilkan opini atau 



pendapat audit, tetapi lebih pada memberikan pernyataan  assurance (keyakinan) 

bahwa  informasi  yang  dihasilkan  atau  disajikan  oleh  pihak  tertentu  adalah 

informasi  yang  berkualitas  dan  dapat  dipercaya  sehingga  menimbulkan 

kepercayaan dalam bertransaksi (Santosa, 2002). Keyakinan dalam hal ini adalah 

termasuk  trust (kepercayaan) konsumen kepada perusahaan atau  merchant  yang 

telah  memanfaatkan  teknologi  informasi  seperti  e-commerce dalam  transaksi 

bisnisnya.

2.3 Trust (Kepercayaan) di Electronic Commerce

Trust (Kepercayaan) menjadi salah satu isu penting dalam sistem electronic  

commerce.  Trust (Kepercayaan)  adalah suatu harapan bahwa pihak yang telah 

dipercaya  tidak  akan  berlaku  curang  dengan  mengambil  keuntungan  pribadi 

dalam situasi  tertentu (Gefen  et al.,  2003).  Trust (Kepercayaan) juga dianggap 

sebagai suatu aksi, perilaku atau orientasi, suatu bentuk karakter, suatu hubungan 

(Sularto, 2004). Menurut Pavlou (2003) pada dasarnya, trust (kepercayaan) adalah 

keyakinan bahwa seseorang dapat bergantung pada janji yang telah dibuat oleh 

orang lain.

Jarvenpaa  dan  Tractinsky  (1999)  mendefinisikan  Trust (Kepercayaan)  di 

sistem e-commerce  sebagai kesediaan konsumen untuk bergantung pada penjual 

dan  melakukan  tindakan  pembelian  walaupun  penjual  dapat  dengan  mudah 

merugikan konsumen. McKnight et al. (2002) mendefinisikan trust (kepercayaan) 

dalam  konteks  e-commerce meliputi  keyakinan  konsumen  dan  harapannya 

terhadap hubungan kerjasama dengan penjual online.  Harapan-harapan konsumen 

dalam hal ini meliputi pelayanan penjualan yang baik dan memuaskan, penjual 



yang jujur, mampu memenuhi tanggung jawab ketika pengiriman barang seperti 

yang dijanjikan.  Trust (Kepercayaan)  adalah hal  yang paling penting (crucial) 

dalam  suatu  transaksi  yang  melibatkan  pembeli  dan  penjual  dengan  elemen-

elemen yang berisiko termasuk berinteraksi dengan  web vendor melalui media 

elektronik internet. Trust (kepercayaan) telah sejak lama menjadi katalisator bagi 

transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli yang dapat membuat konsumen 

yang memiliki harapan tinggi terhadap kepuasan merubah niat kerjasama dengan 

penjual lain (Pavlou, 2003).

Definisi  trust (Kepercayaan) menurut beberapa peneliti sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Suatu harapan bahwa pihak yang telah dipercaya tidak akan berlaku curang 

dengan mengambil  keuntungan pribadi  dalam situasi  tertentu (Gefen  et  al. 

2003).

2. Keyakinan  bahwa  masing-masing  pihak  saling  bergantung  dan  saling 

membutuhkan (Kumar et al., 1995). 

3. Keyakinan  bahwa  pihak  yang  dipercaya  akan  memenuhi  komitmennya 

(Luhman, 1979 dan Rotter, 1971 dalam Gefen et al.,2003).

4. Kepercayaan  konsumen  yang  timbul  karena  konsumen  merasa  puas  dan 

nyaman atas pemenuhan tanggung jawab penjual pada transaksi melalui media 

e-commerce (Rofiq, 2007).

Jarak jauh yang memisahkan konsumen dan situs belanja serta infrastruktur 

internet  menghasilkan  ketidakpastian  dalam  bertransaksi  dengan  web  vendor 

sehingga  pelanggan  memiliki  risiko  kehilangan  uang  dan  privasinya  (Pavlou, 



2003). Ketidakpastian sosial  dan risiko dengan  electronic vendor  (web vendor) 

menjadi tinggi karena perilaku web vendor tidak dapat dimonitor (Reichheld dan 

Schefter, 2000). Kurangnya rasa percaya menjadi alasan utama konsumen untuk 

tidak berhubungan dengan situs e-commerce (Pavlou, 2003).

Terdapat 10 (sepuluh) karakteristik  trust (kepercayaan) yang berhubungan 

dengan interaksi  online yaitu reliabilitas dan teknologi pengamanan, mengetahui 

apa yang membuat pelanggan online melakukan sesuatu, bahasa dan gambar yang 

dapat  menyesatkan,  ketidaksetujuan mengenai  apa yang dapat  membahayakan, 

informasi  kesetujuan,  anonimity,  akuntabilitas,  perkenalan yang menonjol pada 

lingkungan  online, jaminan, sejarah dan reputasi (Friedman  et al., 2000). Item-

item pertanyaan untuk mengukur trust (kepercayaan) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Item Trust (Kepercayaan)

Variabel Item
Trust 
(Kepercayaan)
(Jarvenpaa  dan 
Tractinsky,  1999; 
Dharma,  2006; 
Rofiq, 2007)

1. Saya  percaya  bahwa  toko  online akan  memenuhi  janji  dan 
komitmennya  dalam  memberikan  pelayanan  yang  terbaik,  seperti 
jaminan barang yang berkualitas  serta  pengiriman yang cepat  dan 
aman

2. Saya percaya bahwa toko online akan memberikan kenyamanan bagi 
saya  dalam  bertransaksi  online,  seperti  prosedur  atau  langkah 
pencarian dan pemesanan produk yang tidak rumit

3. Saya percaya bahwa toko online akan memenuhi tanggung jawabnya 
kepada saya mulai saat bertransaksi  online hingga produk pesanan 
saya terima

Ketidakpastian yang melekat di electronic commerce membuat para peneliti 

berargumen  bahwa  membangun  trust  (kepercayaan)  dan  memperkecil  resiko 

menjadi faktor paling penting dalam bertransaksi di electronic commerce (Pavlou, 

2003,  Gefen  et  al.  2003,  Jarvenpa  dan  Tractinsky,  1999,  Dharma,  2006,  dan 

McKnight  et  al.,  2002).  Penelitian-penelitian  sebelumnya  dengan  setting luar 



negeri telah membuktikan bahwa trust  (kepercayaan) terhadap situs e-commerce 

akan menimbulkan niatan untuk berbelanja online.

2.3.1 Structural Assurance (Keamanan Jaringan)

Faktor  structural  assurance (keamanan  jaringan)  merupakan  penilaian 

adanya  mekanisme  keamanan  jaringan  sistem  e-commerce yang  memadai 

(Dharma,  2006).  Keamanan  sistem  yang  memadai  dalam  bertransaksi  sangat 

diperlukan  di  sistem e-commerce,  seperti  keamanan  metoda  pembayaran 

merupakan  salah  satu  hal  yang  urgent bagi  konsumen.  Structural  assurance 

(keamanan  jaringan)  mengacu  pada  penilaian  terhadap  keamanan  jaringan  e-

commerce seperti  garansi,  kontrak,  ataupun prosedur  lainnya  ada  dan  berjalan 

dengan baik (McKnight et al., 1998).

Seseorang yang memiliki persepsi structural assurance (keamanan jaringan) 

yang tinggi  yakin bahwa teknologi  internet  (misal:  enkripsi  data)  memberikan 

perlindungan, sehingga seseorang yakin bahwa transaksi melalui internet dapat 

berjalan aman. Enkripsi, perlindungan hukum dan technology safeguard menjaga 

konsumen agar tidak kehilangan uang dan privacy (McKnight et al., 2002). Item-

item  pertanyaan  untuk  mengukur  structural  assurance  (keamanan  jaringan) 

adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2

Item Structural Assurance (Keamanan Jaringan)

Variabel Item
Structural  
Assurance 
(Keamanan 
Jaringan) 
(McKnight et al., 
2002; Dharma, 
2006)

1. Saya  yakin  bahwa  UU yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  tentang 
informasi  dan  transaksi  elektronik,  mampu  melindungi  saya  dari 
masalah-masalah yang mungkin muncul ketika bertransaksi online

2. Saya yakin bahwa teknologi enkripsi (penyandian data)  di  website 
membuat saya merasa aman untuk bertransaksi via internet

3. Saya  yakin  dengan  teknologi  tanda  tangan  digital  (dalam  proses 
pembayaran)  membuat  saya  merasa  aman  untuk  bertransaksi  via 
internet

Konsumen  yang  merasa  aman  terhadap  lingkungan  internet  secara 

keseluruhan  akan  cenderung  percaya  terhadap  website  yang  menyediakan 

pelayanan  e-commerce  dibandingkan dengan orang yang merasa bahwa internet 

tidak aman karena tidak yakin adanya perlindungan yang memadai  di  situs  e-

commerce  (Gefen  et al.,  2003 dan McKnight  et al.,  2002).  Sehingga,  persepsi 

yang baik terhadap structural assurance (keamanan jaringan) akan menimbulkan 

trust (kepercayaan) terhadap situs e-commerce.

Penelitian McKnight et al. (2002) dan Gefen et al. (2003) menemukan bukti 

empiris bahwa structural assurance (keamanan jaringan) akan menimbulkan trust  

(kepercayaan)  pengguna  internet  terhadap  sistem  e-commerce.  Penelitian-

penelitian  di  atas  juga  konsisten  dengan  penelitian  Dharma  (2006)  yang 

menyatakan bahwa structural assurance (keamanan jaringan) berpengaruh secara 

signifikan  pada  trust (kepercayaan)  penggunan  internet  di  Indonesia  terhadap 

sistem  e-commerce.  Hal  ini  menandakan  bahwa  keyakinan  terhadap  adanya 

mekanisme  kontrol  dan  prosedur  keamanan  seperti  enkripsi,  authentification, 

sertifikasi  pengamanan  dari  pihak  ketiga  yang  memadai  terhadap  situs  e-



commerce  akan menimbulkan  trust  (kepercayaan) pengguna internet.  Hipotesis 

yang dapat diturunkan berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

H1:  Structural  assurance  (keamanan  jaringan)  berpengaruh  signifikan 

terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi B2C di 

sistem e-commerce.

2.3.2 Situational Normality (Situasi Normal)

Situational normality (situasi normal) adalah penilaian bahwa transaksi akan 

sukses  berdasarkan  keadaan yang  terlihat  normal  atau  biasa  (Baier,  1986  dan 

Gefen  et al., 2003). Dalam hal ini seseorang percaya ketika suatu toko terlihat 

seperti toko lainnya atau penjual terlihat seperti penjual lainnya, bukan terlihat 

seperti  penipu  atau  mencurigakan  dan  menyediakan  informasi  atau  prosedur 

transaksi yang tidak normal. Situational normality (situasi normal) berarti situs e-

commerce memiliki  interface  yang  umum  dan  serupa  dengan  situs  sejenis 

(Dharma, 2006).

Konsumen yang memiliki situational normality (situasi normal) yang tinggi 

akan percaya bahwa lingkungan internet cocok serta memberikan pelayanan yang 

baik  dan  mendukung  untuk  menjalankan  bisnis  seseorang  (McKnight  et  al., 

2002).  

Seseorang  akan  cenderung  memiliki  kepercayaan  yang  tinggi  ketika 

interaksi yang terjadi sesuai dengan keadaan yang umum terjadi (Gefen  et al., 

2003). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari para sosiologis, seperti Luhmann dan 

Blau  dalam Gefen  et  al.  (2003)  yang  memandang  bahwa  trust (kepercayaan) 

sebagai  produk  dari  terpenuhinya  harapan-harapan.  Harapan  dalam  kaitannya 



dengan internet  ini  lebih  berdasarkan  pengalaman dan  pengetahuan konsumen 

terhadap situs website yang sejenis sehingga mereka akan lebih percaya pada web 

vendor tersebut (Gefen et al., 2003).  Situational normality (situasi normal) tidak 

berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan tentang web vendor tetapi melihat 

apakah  web vendor memiliki  kesamaan bila  dibandingkan dengan  web vendor 

sejenis (Gefen et al., 2003; Dharma, 2006). Item-item pertanyaan untuk mengukur 

situaional normality (situasi normal) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Item Situational Normality (Situasi Normal)

Variabel Item
Situational 
Normality (Situasi 
Normal) 
(Gefen et al., 2003; 
Dharma, 2006)

1. Saya  merasa  bahwa  prosedur  atau  langkah  yang  diperlukan  untuk 
mencari dan memesan produk pada suatu website toko onlne, serupa 
dengan website toko online lainnya yang sejenis

2. Saya merasa bahwa informasi  atau data yang diminta  oleh website 
toko  online kepada  saya  ketika  bertransaksi  online,  serupa  dengan 
website toko online lainnya yang sejenis

Bukti  bahwa  situational  normality (situasi  normal)  berpengaruh terhadap 

trust (kepercayaan)  e-commerce dalam Gefen  et al.  (2003) bertentangan dengan 

penelitian Dharma (2006). Dharma (2006) menduga bahwa tidak signifikannya 

pengaruh situational normality (situasi normal)  terhadap trust (kepercayaan) di e-

commerce karena  sedikitnya  pengalaman  dan  pengetahuan  konsumen  untuk 

membandingkan  toko  online di  Indonesia,  di  mana  jumlah  toko  online di 

Indonesia  relatif  masih  sedikit  dibandingkan  dengan  di  Amerika,  tempat 

penelitian  Gefen  et  al.  (2003)  dilakukan. Hipotesis  yang  dapat  diturunkan 

berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:



H2:  Situational normality  (situasi normal)  berpengaruh signifikan terhadap 

trust  (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi B2C di sistem e-

commerce.

 2.3.3  Perceived Reputation (Persepsi Reputasi) dan  Perceived Size (Persepsi 

Ukuran)

Perceived reputation (persepi reputasi) dan perceived size (persepsi ukuran) 

bagi organisasi yang memasarkan produk atau jasa menjadi faktor penting dalam 

peningkatan  trust  (kepercayaan)  konsumen  (Anderson dan  Weitz,1989,  Doney 

dan  Cannnon,  1997,  Ganesan,  1994,  dan  Jarvenpaa  dan  Tractinsky,  1999). 

Reputasi adalah keyakinan konsumen bahwa organisasi yang menjual barang atau 

jasa akan jujur dan peduli kepada konsumen mereka (Donney dan Cannon, 1997). 

Reputasi baik merupakan signal bahwa perusahaan di masa lalu berupaya dengan 

sabar  untuk  tidak  bersikap  oportunistik  (Dharma,  2006).  Penjual  cenderung 

berusaha  untuk  menghindarkan  diri  dari  hal-hal  yang  menyebabkan  mereka 

memperoleh reputasi buruk.

Seseorang  dapat  menilai  kerentanan  suatu  toko  online dari  sejarah 

(performance history) toko  online tersebut. Biasanya, toko-toko  online berusaha 

untuk  membangun  persepsi  mengenai  reputasi  mereka  dengan  berbagai  cara, 

seperti mempublikasikan kesaksian konsumen ketika bertransaksi melalui website 

mereka  atau  dengan  memiliki  sertifikat  atau  lisensi  mengenai  keamanan  dan 

kepercayaan dari  pihak ketiga (Jarvenpaa dan Tractinsky,  1999). Performance 

history  dapat  menciptakan  reputasi,  melalui  sebuah  opini  penilaian  kualitatif 



terhadap toko  online, seperti “temanku mengatakan toko  online ini bagus untuk 

diajak bekerjasama” (Friedman et al., 2000).

Perusahaan-perusahaan  harus  dapat  memberikan  kepastian  atau  jaminan 

informasi yang akurat mengenai deskripsi produk mereka, selalu mengembangkan 

pelayanan  yang  tepat  sesuai  dengan  harapan  konsumen,  merespon  tanggapan-

tanggapan dari konsumen, dan akhirnya menghasilkan respon yang penting dari 

konsumen untuk mempertahankan atau mengembangkan reputasi mereka. Dalam 

kaitannya dengan toko online,  web vendor harus lebih berusaha sebaik mungkin 

untuk dapat mengurangi ketidakjelasan (unambiguous) dalam menginformasikan 

tentang produk dan kebijakan perusahaan mereka.

Dharma  (2006)  menyatakan  bahwa  kesaksian  konsumen  tentang 

pengalaman bertransaksi di toko online merupakan salah satu hal yang dilakukan 

situs  e-commerce untuk mempersepsikan dirinya memiliki reputasi baik.  Untuk 

menunjukkan  bahwa  suatu  toko  online dapat  dipercaya,  web  vendor dapat 

menampilkan di  website  mereka mengenai komentar-komentar atau tanggapan-

tanggapan konsumen terhadap produk mereka dan memberikan pelayanan yang 

terbaik (outstanding)  (Benedicktus dan Andrews, 2006).  Beberapa  web vendor 

berusaha mempromosikan reputasi mereka dalam berbagai cara, seperti publikasi 

testimonial-testimonial  atau  berupa  tampilan  komentar-komentar  positif  dari 

konsumen terhadap toko  online atau  menampilkan  tanda  sertifikasi  dari  pihak 

ketiga (seperti, Verisign,  TRUSTe,  Good House Keeping  dan  CPA Web Trust) 

(Jarvenpaa dan Transtinsky, 1999). 



Gambar 2.3

Tampilan Simbol Verisign pada Situs Toko Online 

Gambar  2.3  menunjukkan  contoh  situs  e-commerce sebuah  toko  online 

(www.forever-florist-indonesia.com)  yang  menampilkan  tanda  pengakuan 

jaminan keamanan dari pihak ketiga, yaitu Verisign.  Item-item pertanyaan untuk 

mengukur perceived reputation (persepsi reputasi) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Item Perceived Reputation (Persepsi Reputasi)

Variabel Item
Perceived 
reputation (persepi 
reputasi)
(Jarvenpaa dan 
Tractinsky, 1999; 
Dharma, 2006)

1. Saya yakin terhadap komentar-komentar (testimonials) positif  dari 
konsumen di suatu website toko online

2. Saya  yakin  terhadap  pernyataan  jaminan  keamanan  jaringan  di 
website toko online oleh organisasi peninjau segel, seperti Verisign, 
TRUSTe, Better Business Bureau, dsb

Persepsi  mengenai  besarnya  skala  usaha  perusahaan  disebut  dengan 

perceived size (persepsi ukuran) (Dharma, 2006). Perceived size (persepsi ukuran) 



dimaksudkan  bahwa  penjual  telah  menginvestasikan  sumber  daya  yang  besar 

untuk bisnisnya sehingga akan menghasilkan kerugian bila melakukan tindakan 

yang  tak  dapat  dipercaya  (Jarvenpaa  dan  Tractinsky,  1999).  Konsumen 

mempersepsikan perusahaan besar akan mampu untuk memenuhi janjinya kepada 

konsumen (Landon dan Smith, 1997 dalam Jarvenpaa dan Tractinsky, 1999). 

Bukti  bahwa  perseived size (persepsi  ukuran)  berpengaruh terhadap  trust 

(kepercayaan) di sistem e-commerce dalam penelitian Jarvenpaa dan tractinsky 

(1999)  bertentangan  dengan  hasil  penelitian  Dharma  (2006).  Hal  ini  menurut 

Dharma (2006) disebabkan oleh dua hal. Pertama, kesalahan dalam penerjemahan 

perseived  size (persepsi  ukuran)  yang  dikembangkan  oleh  Jarvenpaa  dan 

Tractinsky (1999) dengan makna awalnya dalam bahasa inggris. Kedua, karena 

negara tempat  penelitian Jarvenpaa dan Tractinsky (1999),  yaitu  Australia dan 

Israel,  informasi  mengenai  skala  perusahaan  cukup  memadai  terutama  sampel 

penelitian,  yaitu  amazon.com dan theinternetbookshop.com sehingga pengguna 

internet memahami apakah perusahaan tersebut besar atau kecil, sedangkan pada 

penelitian Dharma di Indonesia informasi mengenai skala usaha perusahaan  e-

commerce belum memadai.

Toko  online biasanya  membuat  tampilan  website yang  menarik  (eye-

catching banners) atau tampilan item yang banyak untuk dipilih agar memberikan 

persepsi bahwa mereka adalah perusahaan yang besar (Jarvenpaa dan Tractinsky, 

1999).  Item-item pertanyaan untuk  mengukur  perceived  size  (persepsi  ukuran) 

adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5

Item Perceived Size (Persepsi Ukuran)

Variabel Item
Perceived size (persepi 
ukuran)
(Jarvenpaa dan Tractinsky, 
1999; Dharma, 2006)

1. Saya  yakin  terhadap  toko  online yang  memiliki  tampilan 
website yang menarik (eye catching)

2. Saya yakin terhadap toko online yang memiliki tampilan item 
yang banyak untuk dipilih

Perceived  reputation (persepsi  reputasi)  dan  Perceived  size  (persepsi 

ukuran)  memberikan  keyakinan  kepada  pihak  lain  mengenai  kemampuan, 

integritas  dan  goodwill (Dharma,  2006).  Keyakinan  tersebut  membantu  untuk 

meningkatkan  trust  (kepercayaan)  terutama  ketika  pihak-pihak  tersebut  belum 

pernah berinteraksi  sebelumnya sehingga belum memiliki  pengetahuan tentang 

masing-masing pihak (McKnight et al., 1998).

Jarvenpaa dan Tractinsky (1999) telah meneliti bahwa perceived reputation 

(persepsi  reputasi)  dan  perceived  size (persepsi  ukuran)  suatu  situs  belanja 

berpengaruh terhadap trust  (kepercayaan) di  e-commerce. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian Dharma (2006), sedangkan bukti bahwa perseived size (persepsi 

ukuran) berpengaruh terhadap  trust (kepercayaan) di  sistem e-commerce dalam 

penelitian Jarvenpaa dan tractinsky (1999) bertentangan dengan hasil penelitian 

Dharma  (2006).  Hipotesis  yang  dapat  diturunkan  berdasarkan  uraian  di  atas 

adalah sebagai berikut:

H3: Perceived reputation (persepsi reputasi) berpengaruh signifikan terhadap 

trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi B2C di sistem e-

commerce.



H4:  Perceived size  (persepsi ukuran)   berpengaruh signifikan terhadap trust 

(kepercayaan)  konsumen  dalam  melakukan  transaksi  B2C  di  sistem  e-

commerce.

2.3.4 Online Transaction Self Efficacy (Keyakinan Sendiri-Transaksi Online)

Self  efficacy (keyakinan  sendiri)  merupakan  faktor  yang  mempunyai 

pengaruh motivational  terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang percaya diri 

(confidence) bahwa mereka bisa menangani masalah yang terjadi selama transaksi 

dengan web vendor, trust (kepercayaan) terhadap e-commerce menjadi meningkat. 

Sebaliknya,  jika  seseorang  merasakan  ketidakpastian  terhadap  web  vendor, 

mereka menjadi enggan untuk membeli melalui sistem e-commerce (Kim et al., 

2006). Seseorang cenderung percaya diri untuk melakukan suatu tindakan ketika 

mereka yakin akan kemampuannya untuk mengatasi masalah. Masalah-masalah 

yang biasanya terjadi menurut Kim et al. (2006), misalnya cara mencari informasi 

lebih  yang  dibutuhkan  mengenai  suatu  produk  di  toko  online,  cara  mencari 

produk  khusus  yang  diinginkan  oleh  konsumen  di  suatu  website toko  online, 

masalah  ketika  produk  yang  dipesan  cacat  atau  tidak  sesuai  dengan  pesanan 

konsumen,  dan  mencari  website yang  dapat  dipercaya.  Jika  hal-hal  tersebut 

ternyata  terbukti  berpengaruh terhadap  trust (kepercayaan)  konsumen terhadap 

web  vendor,  maka  untuk  mengatasinya  web  vendor perlu  untuk  mengetahui 

strategi-strategi  yang  dapat  memotivasi  timbulnya  kepercayaan  diri  konsumen 

yang kemudian kesediaan untuk bertransaksi di situs web vendor.  

Bandura  (1977)  dan  Stephens  dan  Shotick  (2002)  mendefinisikan  self  

efficacy (keyakinan sendiri) sebagai kepercayaan seseorang atau individu tentang 



kemungkinan mereka untuk dapat  sukses melakukan tindakan yang diperlukan 

untuk  menghasilkan  outcome  yang  diinginkan.  Compeau  dan  Higgins  (1995) 

menemukan  bahwa  web  self  efficacy yang  merupakan  kepercayaan  seseorang 

mengenai  kemungkinan  mereka  untuk  menggunakan  web di  komputer  dengan 

ahli,  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kemampuan  mereka 

sesungguhnya  (actual)  dalam  menggunakan  web di  komputer.  Self  efficacy 

(keyakinan sendiri), untuk diaplikasikan pada transaksi online dapat didefinisikan 

sebagai  keyakinan  seseorang  terhadap  kemampuannya  untuk  mengatur  dan 

melaksanakan  segala  tindakan  penting  yang  diperlukan  oleh  konsumen  guna 

mencapai  tujuan  yang  diinginkan  dalam pembelian  secara  online (Kim  et  al. 

2006).  Item-item pertanyaan  untuk  mengukur  Online  transaction  self  efficacy 

(keyakinan sendiri-transaksi online) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Item Online transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online)

Variabel Item
OnlineTtransactio
n Self Efficacy 
(Keyakinan 
Sendiri-Transaksi 
Online) (Kim et  
al., 2006)

1. Saya yakin (confident) bahwa saya bisa memperoleh informasi yang 
relevan dengan yang saya butuhkan melalui  chatting dalam grups 
diskusi  online pada  website toko  online,  tempat  saya  berencana 
membeli secara online

2. Saya  yakin  (confident)  bahwa  saya  dapat  membeli,  khususnya 
barang yang saya inginkan dari website toko online

3. Saya  yakin  (confident)  dapat  mengatasi  masalah  sendiri,  ketika 
produk  order (pesanan)  yang  saya  terima  dari  toko  online tidak 
memuaskan

4. Saya yakin (confident) bahwa saya dapat menemukan  website toko 
online  yang  dapat  dipercaya  berdasarkan  rating  berupa  sejumlah 
simbol bintang atau smiley face, yang diberikan oleh konsumen lain

Kim  et  al.  (2006)  melakukan  penelitian  yang  menguji  pengaruh  faktor 

online transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online) terhadap trust 

(kepercayaan)  di  sistem  e-commerce.  Penelitian  ini  dilakukan  melalui  online 

survey  terhadap  220  mahasiswa  management  system yang  telah  melakukan 



pembelian  online dalam 6  (enam)  bulan  terakhir.  Hasil  penelitian  Kim  et  al. 

(2006) menunjukkan bahwa  online transaction self efficacy (keyakinan sendiri-

transaksi  online)  berpengaruh secara signifikan terhadap  trust (kepercayaan) di 

sistem  e-commerce. Hipotesis yang dapat diturunkan berdasarkan uraian di atas 

adalah sebagai berikut:

H5:  Online  transaction  self  efficacy (keyakinan  sendiri-transaksi  online) 

berpengaruh  signifikan  terhadap  trust  (kepercayaan)   konsumen  dalam 

melakukan transaksi B2C di sistem e-commerce.

2.4 Model Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai pengembangan hipotesis di atas maka penulis 

membangun sebuah model  teoritis  dari  penelitian  ini  yang dapat  digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.4

Model Teoritis Trust (Kepercayaan) di E-Commerce
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METODA PENELITIAN

Bab  ini  membahas  mengenai  metoda-metoda  yang  digunakan  dalam 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam memilih dan mengumpulkan data, 

mengukur  variabel-variabel  dan  cara-cara  untuk  menganalisis  data.  Tujuannya 

agar diperoleh suatu hasil atau kesimpulan penelitian yang tepat dan akurat sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  penjelasan  (explanatory  research). 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995) explanatory research adalah penelitian 

yang menjelaskan  ada  atau  tidaknya  hubungan  kausal  antara  variabel-variabel 

yang diteliti  melalui suatu pengujian hipotesis  yang dirumuskan. Penelitian ini 

biasanya  bertujuan  untuk  mencoba  menjelaskan  aspek  terjadinya  sebuah 

hubungan atau memastikan terjadinya  perbedaan-perbedaan di  antara  beberapa 

variabel  ataupun  independensi  dua  faktor  atau  lebih  dalam  sebuah  situasi 

(Sekaran, 2006).

3.2 Metoda Pengumpulan Data

Metoda pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah  metoda  survey (survey  method).  Metoda  survey merupakan  metoda 

pengumpulan  data  primer  yang  menggunakan  pertanyaan  lisan  dan  tertulis 

(Indriantoro  dan  Supomo,  2002).  Metoda  survey dalam  penelitian  ini 

menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  kuesioner.  Kuesioner   adalah 



instrumen pengumpulan data atau informasi yang dioperasionalisasikan ke dalam 

bentuk item atau pertanyaan (Youda, 2008).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti 

yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006). 

Metoda  survey dalam  penelitian  ini  memerlukan  data  primer  dengan 

menggunakan  kuesioner  sebagai  sarana  pengambilan  datanya.  Model 

pengambilan data dilakukan dengan menggunakan media komputer atau internet, 

yaitu dengan model EMS (Electronic Mail Survey).  Pada EMS,  survey  dikirim 

dengan menggunakan  e-mail melalui  jaringan komputer,  sistem  e-mail tertentu 

(misal: mailing list), dan bulletin boards (Sarwono, 2003). 

Peneliti mengirimkan surat elektronik (electronic mail atau e-mail) kepada 

grup-grup  diskusi  online   yang  relevan  dengan  topik  penelitian  yang  berisi 

permohonan  untuk  mengunjungi  situs  http://www.prettysurvey.net76.net/ dan 

mengisi  kuesioner  yang  ada  pada  menu  halaman  situs  tersebut.  Responden 

menjawab kuesioner dengan mengisi  formulir yang ada pada situs peneliti  dan 

jawaban  dari  responden  kemudian  dilihat  melalui  administrator  situs  tersebut. 

Untuk menghindari adanya responden yang menjawab kuesioner berulang kali, e-

mail yang berisi jawaban responden akan mencantumkan IP  address responden 

ketika mengakses situs http://www.prettysurvey.net76.net/.

Peneliti memberikan batasan waktu pengisian kuesioner oleh responden di 

situs peneliti selama kurang lebih 40 hari (20 Februari-31 Maret 2009), mengingat 

jangka waktu penelitian yang dimiliki oleh peneliti cukup singkat. Peneliti juga 

http://www.prettysurvey.net76.net/
http://www.prettysurvey.net76.net/


menjelaskan penelitian secara singkat dan menjelaskan cara pengisian kuesioner 

ketika mengirimkan e-mail di beberapa milist dan forum diskusi online.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi  adalah  jumlah  keseluruhan  objek  yang  akan  diteliti.  Menurut 

Sekaran (2006)  populasi  mengacu pada keseluruhan kelompok orang,  kejadian 

atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua pengguna internet di Indonesia. 

Jumlah  dari  populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  tidak  dapat 

diketahui  secara  pasti.  Hal  ini  lebih  dikarenakan  terdapat  kesulitan  dalam 

perhitungan  jumlah  pengguna  internet  di  Indonesia.  Sehingga  hampir  seluruh 

pengguna internet di Indonesia digunakan dalam penelitian ini.

3.3.2 Sampel

Agar penelitian dapat dilakukan lebih efektif, maka penelitian ini dilakukan 

dengan  mengambil  sekumpulan  sampel  sebagai  unit  analisis.  Indriantoro  dan 

Supomo  (2002)  mendefinisikan  sampel  sebagai  bagian  dari  elemen-elemen 

populasi.  Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa jumlah populasi 

penelitian tidak dapat  diketahui  dengan pasti,  sehingga tiap-tiap elemen dalam 

populasi  ini  tidak  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  terpilih  menjadi 

sampel.  Oleh  karena  itu,  metoda  pemilihan  sampel  yang  digunakan  dalam 

penelitian  ini  adalah  nonprobabilitas  (nonprobablility  sampling),  khususnya 

kategori judgement sampling. 



Metoda  judgement sampling melibatkan pemilihan subjek yang berada di 

tempat yang paling menguntungkan atau dalam posisi terbaik untuk memberikan 

informasi  yang  diperlukan  (Sekaran,  2006).  Dalam  hal  ini,  yang  menjadi 

pertimbangan bagi  peneliti  untuk memilih  metoda sampel  judgement  sampling 

adalah bahwa pendapat, pandangan, dan pengetahuan yang luas dari responden 

mengenai  topik  penelitian  merupakan  sumber  data  yang  bermanfaat. 

Pertimbangan atau kriteria yang digunakan dalam memilih sampel penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna internet di seluruh Indonesia

2. Pengguna  internet  yang  sering  mengakses  situs  e-commerce dan/atau 

pernah  bertransaksi  di  situs  e-commerce.  Kategori  sering  mengakses 

situs  e-commerce ditunjukkan dengan menyebutkan  situs  toko  online 

yang sering dikunjungi oleh responden pada kuesioner.

Peneliti  mengirimkan  surat  elektronik  (electronic  mail  atau  e-mail)  dan 

menginformasikan lewat forum-forum di internet dan grup-grup diskusi (mailing 

list) yang relevan dengan topik penelitian yang isinya adalah permintaan untuk 

mengunjungi  situs  http://www.prettysurvey.net76.net/  dan  menjawab  kuesioner 

yang  ada  pada  menu  halaman  situs  tersebut.  Responden  menjawab  kuesioner 

dengan mengisi formulir yang ada pada situs peneliti dan jawaban dari responden 

kemudian dilihat melalui administrator situs tersebut. Untuk menentukan ukuran 

sampel  penelitian,  peneliti  menggunakan  pendapat  Sekaran  (2006)  yang 

merupakan hasil pemikiran Roscoe, yaitu ukuran sampel lebih dari 30 atau kurang 

dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian.



3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran Penelitian  

Penelitian ini  menggunakan dua jenis variabel,  yaitu variabel independen 

(variabel  bebas)  dan variabel  dependen (variabel  terikat).  Variabel  independen 

adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain (Indriantoro 

dan Supomo, 2002: 63). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

1. Structural assurance (Keamanan jaringan)

Structural  assurance (Keamanan  jaringan) dapat  didefinisikan  sebagai 

penilaian terhadap keamanan jaringan  electronic commerce,  seperti enkripsi 

(penyandian  data),  perlindungan  hukum  (undang-undang  perlindungan 

transaksi e-commerce), dan technology safeguard (tanda tangan digital) untuk 

menjaga konsumen agar tidak kehilangan uang dan privacy.

2. Situational normality (Situasi normal)

Situational normality (Situasi normal) dapat didefinisikan sebagai penilaian 

bahwa transaksi akan sukses berdasarkan keadaan atau situasi  yang terlihat 

normal  atau  biasa,  yang  berarti  situs  e-commerce memiliki  interface  yang 

umum atau  wajar  dan  serupa  dengan  situs  sejenis.  Situasi  yang dimaksud 

dapat dilihat dari prosedur atau langkah yang diperlukan untuk mencari dan 

memesan  produk  dan  informasi  atau  data  yang  diminta  ketika  memesan 

produk pada suatu website toko online.

3. Perceived reputation (Persepsi reputasi)

Perceived reputation (persepsi reputasi) dapat didefinisikan sebagai penilaian 

terhadap reputasi perusahaan. Reputasi dapat diukur dari publikasi komentar-



komentar (testimonials) dari konsumen di  website  toko online dan sertifikasi 

atau lisensi keamanan jaringan dari pihak ketiga.

4. Perceived size (Pesepsi ukuran)

Perceived  size (persepsi  ukuran)  dapat  didefinisikan  sebagai  penilaian 

terhadap  ukuran  perusahaan.  Ukuran  (size)  perusahaan  yang  besar  dapat 

diukur dari tampilan website  yang menarik (eye catching) dan tampilan item 

yang banyak untuk dipilih.

5. Online transaction self efficacy (Keyakinan sendiri-transaksi online)

Online  transaction  self  efficacy (keyakinan  sendiri-transaksi  online)  dapat 

didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap kemampuan diri dalam menangani 

masalah  ketika  bertransaksi  online.  Kemampuan  diri  dalam  hal  ini  dapat 

dilihat  dari  kemampuan untuk memperoleh  informasi  secara  online (misal, 

melalui  chatting dalam grup  diskusi  online),  kemampuan  membeli  barang 

yang  diinginkan  dalam  transaksi  online,  kemampuan  mengatasi  masalah 

ketika  pesanan  produk  yang  diterima  tidak  memuaskan,  dan  kemampuan 

menemukan  website toko  online yang  dapat  dipercaya  (misal,  berdasarkan 

rating atau sejumlah simbol smiley face di website toko online).

Variabel dependen adalah variabel  yang dijelaskan atau dipengaruhi  oleh 

variabel  independen  (Indriantoro  dan  Supomo,  2002:  63).  Variabel  dependen 

dalam  penelitian  ini  adalah  trust  (kepercayaan).  Trust (kepercayaan)  dapat 

didefinisikan  sebagai  kesediaan  konsumen untuk bergantung pada penjual  dan 

melakukan tindakan pembelian walaupun penjual dapat dengan mudah merugikan 

konsumen  (Jarvenpaa  dan  Tractinsky,  1999).  Ukuran  toko  online  yang  dapat 



dipercaya dapat  dilihat  dari  pemenuhan janji  dan komitmen kepada konsumen 

untuk (seperti, jaminan kualitas barang), kenyamanan pelayanan (seperti, prosedur 

pencarian  dan  pemesanan  produk  tidak  rumit),  pemenuhan  tanggung  jawab 

kepada konsumen hingga produk pesanan diterima oleh konsumen.

Instrumen  penelitian  merupakan  semua  alat  yang  bisa  mendukung 

penelitian.  Adapun  dalam  penelitian  ini,  instrumen  yang  digunakan  berupa 

kuesioner  yang  disebarkan  secara  online (melalui  internet  dengan  komputer) 

kepada  responden untuk  diisi  guna  mendapatkan  pernyataan  yang mendukung 

fakta. Instrumen dalam penelitian ini merupakan pengembangan dan modifikasi 

dari instrumen yang digunakan penelitian sebelumnya (Jarvenpaa dan Tractinsky, 

1999, McKnight et al., 2002, Gefen et al., 2003, Dharma, 2006, Kim et al., 2006, 

dan  Rofiq,  2007)  untuk  mengukur  pengaruh  structural  assurance (keamanan 

jaringan),  situational  normality (situasi  normal),  perceived reputation (persepsi 

reputasi),  perceived size (persepsi ukuran),  dan  online transaction self  efficacy 

(keyakinan  sendiri-transaksi  online)  terhadap  trust  (kepercayaan)  konsumen 

dalam transaksi B2C (Business to Customer) di sistem e-commerce.

Instrumen-instrumen pertanyaan dalam kuesioner untuk pengujian hipotesis 

dalam  penelitian  ini  dikelompokkan  menjadi  6  (enam)  kelompok  variabel. 

Kelompok-kelompok  tersebut  diukur  dengan  menggunakan  skala  likert.  Skala 

likert  (likert  scale)  merupakan  skala  yang  digunakan  untuk  mengukur  respon 

subjek dalam 5 poin atau 7 poin skala dengan interval yang sama (Hartono, 2008). 

Pada penelitian ini, kelompok-kelompok instrumen diukur dengan menggunakan 

5  skala  likert,  mulai  dari  sangat  tidak  setuju  (1)  sampai  sangat  setuju  (5). 

Kuesioner penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:



1. Bagian pertama berisi  data  pribadi  responden yang dapat  digunakan untuk 

mengidentifikasi  responden,  seperti  jenis  kelamin,  usia,  pekerjaan,  dan 

pendidikan terakhir  responden. Bagian ini  juga berisi mengenai identifikasi 

responden  berdasarkan  pengalaman  mereka  dalam  mengakses  internet. 

Pertanyaan-pertanyaan  pada  bagian  ini  diadaptasi  dari  kuesioner  penelitian 

Dharma (2006).

2. Bagian kedua berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk mengetahui 

pendapat-pendapat  responden  mengenai  faktor-faktor  yang  berpengaruh 

terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi Business to Customer 

(B2C) di sistem e-commerce. 

Pemberian nilai (scoring) untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan nilai 

5 hingga jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan nilai  1. Berikut adalah 

daftar bobot nilai jawaban dari responden penelitian:

Tabel 3.1

Bobot Nilai Jawaban Responden

Jawaban Nilai

Sangat Setuju 5
Setuju 4

Ragu-ragu 3

Tidak Setuju 2

Sangat Tidak Setuju 1

Adapun variabel-variabel yang akan diukur dan diuji dalam penelitian ini 

dapat dirinci  sebagai berikut:



1. Trust (kepercayaan):  Variabel  ini  diukur  dengan  memakai  instrumen  yang 

digunakan  oleh  Jarvenpaa  dan  Tractinsky  (1999)  dengan  modifikasi  yang 

telah  dilakukan  oleh  Dharma  (2006)  dan  dirangkum  dengan  instrumen 

pertanyaan yang digunakan oleh Rofiq (2007). Instrumen variabel ini terdiri 

dari 3 (tiga) item pertanyaan.

2. Strustural  assurance (keamanan  jaringan):  Variabel  ini  diukur  dengan 

memakai  instrumen  yang  dikembangkan  oleh  McKnight  et  al.  (2002). 

Instrumen ini juga telah digunakan oleh Dharma (2006). Instrumen variabel 

ini terdiri dari 3 (tiga) item pertanyaan.

3. Situational normality (situasi normal): Variabel ini diukur dengan memakai 

instrumen yang dikembangkan oleh Gefen  et al.  (2003).  Intrumen ini  juga 

telah  digunakan oleh  Dharma (2006).  Instrumen  variabel  ini  terdiri  dari  2 

(dua) item pertanyaan.

4. Perceived reputation (persepsi reputasi): Variabel ini diukur dengan instrumen 

yang dikembangkan dari  definisi  pada penelitian Jarvenpaa dan Tractinsky 

(1999)  mengenai  reputasi  baik  toko  online ditunjukkan  dengan  publikasi 

testimonial-testimonial atau berupa komentar-komentar positif dari konsumen 

terhadap  toko  online dan  menampilkan  tanda  sertifikasi  dari  pihak  ketiga 

(seperti, Verisign,  TRUSTe,  Good  House  Keeping  dan  CPA  Web  Trust). 

Instrumen veriabel ini terdiri dari 2 (dua) item pertanyaan. 

Instrumen sebelumnya yang digunakan oleh Jarvenpaa dan Tractinsky 

(1999) lebih cocok digunakan untuk meneliti  perceived reputation (persepsi 

reputasi) konsumen suatu toko online tertentu, seperti dalam sampel penelitian 

Jarvenpaa dan Tractinsky (1999), yaitu pengunjung di situs amazon.com dan 



theinternetbookshop.com  yang  sudah  dikenal  atau  diketahui  reputasinya. 

Sehingga instrumen menjadi ambigu jika digunakan dalam penelitian ini yang 

menggunakan  sampel  seluruh  pengguna  internet  di  Indonesia  yang  sering 

mengakses dan/atau pernah bertransaksi di semua jenis situs e-commerce.

5. Perceived size (persepsi ukuran): Variabel ini diukur dengan instrumen yang 

dikembangkan dari definisi pada penelitian Jarvenpaa dan Tractinsky (1999) 

mengenai  ukuran,  toko  online biasanya  membuat  tampilan  website  yang 

menarik (eye catching banners) atau tampilan item yang banyak untuk dipilih 

agar  memberikan  persepsi  bahwa  mereka  adalah  perusahaan  yang  besar. 

Instrumen variabel ini terdiri dari 2 (dua) item pertanyaan.

Instrumen sebelumnya yang digunakan oleh Jarvenpaa dan Tractinsky 

(1999) lebih cocok digunakan untuk meneliti perceived size (persepsi ukuran) 

konsumen  suatu  toko  online  tertentu,  seperti  dalam  sampel  penelitian 

Jarvenpaa dan Tractinsky (1999), yaitu pengunjung di situs amazon.com dan 

theinternetbookshop.com  yang  sudah  dikenal  atau  diketahui  ukuran 

perusahaannya.  Sehingga instrumen menjadi  ambigu jika  digunakan dalam 

penelitian  ini  yang  menggunakan  sampel  seluruh  pengguna  internet  di 

Indonesia yang sering mengakses dan/atau pernah bertransaksi di semua jenis 

situs  e-commerce. Hal ini juga menurut Dharma (2006) yang menyebabkan 

ketidakkonsistenan  hasil  penelitian  mengenai  pengaruh  perceived  size 

(persepsi ukuran) terhadap trust (kepercayaan) di sistem e-commerce dengan 

hasil penelitian Jarvenpaa dan Tractinsky (1999).



6. Online transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online): Variabel 

ini diukur dengan memakai instrumen yang dikembangkan oleh Kim  et al. 

(2006). Instrumen ini terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan.

Dalam  rangka  identifikasi  awal  apakah  pertanyaan-pertanyaan  dalam 

kuesioner bisa (dapat)  dimengerti  (dipahami) dengan baik oleh para responden 

yang  sesungguhnya  pada  saat  penelitian  di  lapangan,  peneliti  juga  telah 

melakukan  uji  pilot  (Hartono,  2008).  Uji  pilot  dilakukan  terhadap  30  orang 

responden  termasuk  praktisi  dan  akademisi  dengan  cara  peneliti  menanyakan 

terlebih  dahulu  kepada  responden  untuk  memastikan  bahwa  mereka  sering 

mengakses dan/atau pernah membeli di suatu situs e-commerce. Hal ini dilakukan 

untuk  meyakinkan  bahwa  responden  memenuhi  syarat  kriteria  yang  telah 

ditentukan untuk menjawab kuesioner.  

Kritik, saran, pendapat dan review dari responden uji pilot digunakan untuk 

memperbaiki  beberapa  bagian  pertanyaan-pertanyaan  kuesioner,  khususnya 

masalah redaksional  (pilihan kata  dan kalimat)  yang paling sesuai  dan mudah 

dipahami responden. Sejumlah usulan diberikan mengenai kata-kata dari beberapa 

item dan mengenai struktur dari kuesioner dan semua usulan sudah dimasukkan 

ke dalam kuesioner yang direvisi. Penilaian reliabilitas dan validitas awal dihitung 

dengan  menggunakan  SPSS versi  15  (lihat  lampiran  uji  pilot).  Hasil  uji  pilot 

menyatakan semua item kuesioner reliabel dan valid.



3.5 Uji Kualitas Data

Kualitas kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti  dari  hasil  penelitiannya 

tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan 

yang  bias,  jika  datanya  kurang  reliable dan  kurang  valid (Indriantoro  dan 

Supomo,  2002).  Terdapat  dua  konsep  pengujian  kualitas  data,  yaitu  validitas 

(validity) dan reliabilitas (reliable).

3.5.1 Uji Validitas (Validity)

Uji  validitas  terkait  dengan  kebenaran  mengukur  apa  yang  seharusnya 

diukur. Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat 

(Indriantoro dan Supomo, 2002).  Tujuan uji validitas adalah untuk memastikan 

bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran. 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui bahwa setiap instrumen pertanyaan dari 

kuesioner  yang  dibuat   telah  benar-benar  mengukur  variabel  penelitian  yang 

seharusnya.  

Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai varian kesalahan 

yang kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang dapat dipercaya. 

Cara yang dilakukan adalah dengan analisis item, di mana setiap nilai yang ada 

pada  setiap  item  pertanyaan  dikorelasikan  dengan  nilai  total  seluruh  item 

pertanyaan dengan taraf signifikansi 5% (Ghozali, 2006).

Menurut  Huck  (2000)  dalam  Dharma  (2006)  korelasi  yang  kuat  antara 

konstruk dan item-item pertanyaannya dan hubungan yang lemah dengan variabel 

lainnya merupakan salah satu cara untuk menguji validitas konstruk (construct  



validity). Validitas konstruk merupakan konsep pengukuran validitas dengan cara 

menguji  apakah  suatu  instrumen  mengukur  konstruk  sesuai  dengan  yang 

diharapkan (Indriantoro dan Supomo, 2002). 

Uji validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui analisis butir-

butir,  di mana untuk menguji setiap butir maka skor total valid tidaknya suatu 

item  dapat  diketahui  dengan  membandingkan  antara  angka  korelasi  product  

moment pearson (r hitung) pada level signifikansi 0.05 nilai  kritisnya. Apabila 

angka  korelasi  berada  diatas  nilai  kritis  atau  angka  probabilitasnya  berada 

dibawah  atau  sama  dengan  (P<0,05;  P=0,05),  berarti  instrumen  penelitian  itu 

dapat dinyatakan valid (Santoso, 2000).

3.5.2 Uji Reliabilitas (reliability)

Uji reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid 

untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya bila dilakukan 

pengukuran pada waktu yang berbeda dan pada kelompok yang sama diperoleh 

hasil  yang relatif  sama, selama aspek dalam diri  subyek yang diukur memang 

belum berubah. Keandalan (reliability)  pengukuran dibuktikan dengan menguji 

konsistensi dan stabilitas (Sekaran, 2006). Pengukuran reliabilitas menggunakan 

indeks numerik yang disebut dengan koefisien (Indriantoro dan Supomo, 2002). 

Uji  reliabilitas  adalah  dengan  menguji  skor  antar  item  dengan  tingkat 

signifikansi 0,05 sehingga apabila angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari 

nilai  kritis,  berarti  item  tersebut  dapat  dikatakan  reliabel. Uji  statistik  yang 

digunakan  untuk  mengukur  reliabilitas  dalam  penelitian  ini  adalah  Cronbach 

alpha. Cronbach alpha menurut Sekaran (2006) merupakan koefisien keandalan 



(reliability) yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara 

positif  berkorelasi  satu  sama  lain. Semakin  dekat  koefisien  cronbach  alpha 

dengan 1 (satu), semakin tinggi tingkat reliabilitas alat ukur yang digunakan. Uji 

reliabilitas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji  Cronbach 

Alpha,  yang  artinya  bahwa  variabel  dikatakan  reliabel  jika  memberikan  nilai 

Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2006).

3.6 Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

regresi linier berganda. Dalam pengujian dengan menggunakan metoda kuadrat 

terkecil  biasa  (ordinary  least  squares/OLS),  dibutuhkan  sifat  tidak  bias  linier 

terbaik (best  linier  unbiased  estimator/BLUE)  dari  penaksir  (Gujarati,  1997). 

Serangkaian  uji  dapat  dilakukan  agar  persamaan regresi  yang  terbentuk  dapat 

memenuhi  persyaratan  BLUE  ini,  yaitu  uji  gejala  multikolinieritas,  uji  gejala 

autokorelasi, dan uji normalitas, dan uji gejala heteroskedastisitas.

3.6.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji terjadi-tidaknya korelasi di 

antara variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2006). Model regresi 

yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  di  antara  variabel  independen 

(Dharma, 2006).

Untuk mendeteksi terjadi-tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, 

menurut Ghozali (2006) adalah dapat dilihat dari nilai  Variance Inflation Factor 



(VIF).  Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas, sebaliknya apabila 

VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2006).

3.6.2 Uji Autokorelasi

Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model 

regresi terdapat korelasi antara kesalahan pada periode t dengan kesalahan periode 

t-1 (Ghozali, 2006). Jika terdapat korelasi tersebut, maka terjadi masalah dalam 

autokorelasi.  Apabila terjadi autokorelasi, dampaknya adalah model regresi yang 

dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menduga nilai variabel terikat dari nilai 

variabel  bebas  tertentu,  serta  uji  F  dan  t  menjadi  tidak  efektif  lagi  sehingga 

kesimpulan  yang  diperoleh  akan  menyesatkan. Autokorelasi  muncul  karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Dharma, 

2006). Penelitian ini menggunakan DW test untuk menguji autokorelasi (Ghozali, 

2006). 

3.6.3 Uji Normalitas

Uji  normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui  suatu  model  regresi,  variabel 

dependen,  variabel  independen  atau  keduanya  berdistribusi  normal  atau  tidak 

(Ghozali, 2006). Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak, 

maka dilakukan analisis grafik (Ghozali, 2006). Normalitas data dapat diketahui 

dengan  pengujian  Kolmogorov-Smirnov  Goodness  of  Fit  Test terhadap  setiap 

variabel. 

Pada  pengujian  ini,  kaidah  keputusan  yang  digunakan  adalah  jika 

signifikansi lebih besar dari α = 0,05 (taraf kesalahan 5%) maka dapat dikatakan 



data tersebut normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan analisis 

grafik dan uji statistik.

3.6.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  regresi 

terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka  disebut  homoskedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut  heteroskedastisitas 

(Ghozali,  2006).  Untuk  menguji  tidak  terjadinya  heteroskedastisitas  dalam 

penelitian ini adalah dilihat melalui sebaran data pada  scatterplot.  Jika tampilan 

scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola atau bentuk tertentu, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas.

.3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  pengujian 

regresi  linear  berganda  dengan  bantuan  software SPSS  versi  15.00.  Analisis 

regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen 

dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi 

dan/atau  memprediksi  rata-rata  populasi  atau  nilai  rata-rata  variabel  dependen 

berdasarkan  nilai  variabel  independen  yang  diketahui  (Ghozali,  2006).  Model 

pengujian regresi berganda pada dasarnya merupakan ekstensi dari metoda regresi 

dalam analisis  bivariate yang umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua 

atau  lebih  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  dengan  skala 



pengukuran  interval  atau  rasio  dalam suatu  persamaan  linear  (Indriantoro  dan 

Supomo, 2002).  

Analisis regresi bertujuan untuk mencari adanya hubungan antara variabel 

dependen  dengan  satu  atau  lebih  variabel  independen.  Berdasarkan  hipotesis 

dalam penelitian ini (lihat gambar model penelitian), maka ditransformasikan ke 

dalam persamaan regresi berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε

Keterangan: 

Y : Trust e-commerce (kepercayaan transaksi online)

α : Konstanta

β : Koefisien regresi 

X1 : structural assurance (keamanan jaringan)

X2 : situational normality (situasi normal)

X3 : perceived reputation (persepsi reputasi)

X4 : perceived size (persepsi ukuran)

X5 : online transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online)

ε : error

Alat uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, 

yaitu  uji  signifikansi  nilai  t  dan  uji  signifikansi  nilai  F. Uji  dilakukan  untuk 

menganalisis  pengaruh  variabel  structural  assurance  (keamanan  jaringan), 

situatitonal normality (situasi normal), perceived reputation (persepsi reputasi),  

perceived size (persepsi ukuran),  dan online transaction self efficacy (keyakinan 

sendiri-transaksi  online) terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi 

B2C  (Business  to Customer)  e-commerce digunakan  metoda  statistik  dengan 



tingkat taraf signifikansi α = 0.05 yang artinya derajat kesalahannya sebesar 5%. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa analisis yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis akan diuraikan sebagai berikut (Ghozali, 2006):

1. Uji Signifikansi Nilai t

Uji  signifikansi  t  dimaksudkan  untuk  menguji  seberapa  jauh  signifikansi 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kesimpulan 

dapat ditentukan dengan melihat nilai P value-nya, yaitu:

a) Jika nilai P value (sig) < α , α = 0.05,   maka H0  ditolak 

b) Jika nilai P value (sig) > α , α = 0.05  maka H0 diterima

Di sini p(probabilitas)=t

Jika  H0  ditolak,  berarti  dengan tingkat  kepercayaan tertentu  (5%),  variabel 

independen yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji Signifikansi Nilai F

Uji  signifikansi  nilai  F  dimaksudkan  untuk  menguji  seberapa  jauh  semua 

variabel  independen  secara  bersama-sama  dapat  mempengaruhi  variabel 

dependen.  Kesimpulan  dapat  ditentukan  dengan  melihat  nilai  P  value-nya, 

yaitu:

a) Jika nilai P value (sig) < α  maka H0  ditolak 

b) Jika nilai P value (sig) > α  maka H0 diterima

Di sini p(probabilitas)=F

Jika  H0  ditolak,  berarti  dengan tingkat  kepercayaan tertentu  (5%),  variabel 

independen  secara  simultan  secara  nyata  berpengaruh  terhadap  variabel 

dependen.



3. Uji Koefisien Determinasi (Nilai R2)

Nilai  R2 menunjukkan  koefisien  korelasi  atau  keeratan  hubungan  antara 

variabel  independen dan  dependen.  Koefisien  determinan digunakan untuk 

mengetahui berapa  % pengaruh variabel bebas (X) yang dimasukkan dalam 

model  mempengaruhi  variabel  terikat  (Y),  sedangkan  sisanya  dipengaruhi 

oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model dianggap baik 

bila koefisien determinasi sama dengan atau mendekati satu (Ghozali, 2006). 



BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer, yaitu dengan EMS (Electronic Mail Survey). 

Data  dari  responden  dikumpulkan  secara  langsung  dengan  menyebarkan 

kuesioner melalui situs penelitian penulis di  http://www.prettysurvey.net76.net/. 

Responden  penelitian  ini  adalah  seluruh  pengguna  internet  di  Indonesia  yang 

sering  mengakses  situs  e-commerce dan/atau  pernah  bertransaksi  di  situs  e-

commerce pada beberapa mailing list (milist) dan forum diskusi online di internet 

yang beranggotakan orang-orang Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan peneliti kurang lebih selama 40 hari dimulai 

pada  tanggal  20  Februari  -  31  Maret  2009  dengan menyebarkan  kuesioner 

penelitian melalui pengiriman surat elektronik (electronic mail  atau  e-mail) dan 

menginformasikan  lewat  forum-forum  di  internet  untuk  menjawab  kuesioner 

kepada grup-grup diskusi (melalui e-mail) yang relevan dengan topik penelitian, 

yang  isinya  adalah  permintaan  untuk  mengunjungi  situs  http:// 

www.prettysurvey.net76.net/  dan  menjawab  kuesioner  yang  ada  pada  menu 

halaman situs tersebut. Responden menjawab kuesioner dengan mengisi formulir 

yang ada pada situs peneliti dan jawaban dari responden kemudian dilihat melalui 

administrator situs tersebut. 

Jumlah respon kuesioner yang diperoleh adalah sebanyak 123 buah. Setelah 

diperiksa terdapat  20 buah kuesioner yang tidak dapat digunakan sebagai data 

http://www.prettysurvey.net76.net/


penelitian  karena  ada  data  yang  diwajibkan  untuk  diisi  karena  berpengaruh 

terhadap  olah  data  tidak  diisi  lengkap.  Dengan  demikian  terdapat   103  buah 

kuesioner yang dapat diolah sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Ringkasan  prosedur  pemilihan  sampel  dari  informasi  kuesioner  yang 

disebarkan  ke  beberapa  mailing  list,  seperti  warta-

ecommerce@yahoogroups.com,  bisnisonline_org@yahoogroups.com, 

indobiz@yahoogroups.com,  pekanbaru_  bisnis@yahoogroups.com,  mastel-

ecommerce@yahoogroups.com,  ec@ectalk.net,  teknologi-

informasi@yahoogroups.com,  bandaAceh_Bisnis@yahoogroups.com, 

balik_papan_bisnis@yahoogroups.com,  jambi_bisnis@yahoogroups.com,  padang 

_bisnis@yahoogroups.com,   dan  lampung_bisnis@yahoogroups.com serta 

beberapa forum diskusi online yang membahas e-commerce, seperti kaskus.com, 

friendster.com, facebook.com disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Prosedur Pemilihan Sampel

Uraian Jumlah 
Informasi yang disebar (milist dan forum diskusi online) 15
Kuesioner yang didapat 123
Kuesioner yang tidak dapat digunakan 20
Total kuesioner yang layak dianalisis 103
Tingkat kuesioner yang dapat dianalisis (usable respon rate) 83,73%
Rata-rata anggota per milist dan forum diskusi online yang 
merespon

8,2 

Sumber: Data primer (diolah)

Gambaran  umum  mengenai  responden  yang  menjadi  data  penelitian  ini 

dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini yang akan memberikan penjelasan secara 

menyeluruh  berdasarkan  beberapa  komposisi  tertentu.  Tabel  4.2  di  bawah  ini 

memperlihatkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin.
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Tabel 4.2

Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah Prosentase
1.
2.

Laki-Laki
Perempuan

69
34

66.99 %
33.01 %

Jumlah 103 100 %
Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 4.3 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan usia.

Tabel 4.3

Komposisi Responden berdasarkan Usia

Usia Jumlah
Termuda 17
Tertua 38

Rata-rata 22.99
Standar deviasi 3.14

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 4.2 dan 4.3 menunjukkan bahwa dari 103 responden, 69 diantaranya 

berjenis  kelamin laki-laki sedang sisanya sebesar  34 responden adalah wanita. 

Usia  responden termuda berumur  17 tahun dan yang tertua berumur 38 tahun 

dengan rata-rata usia responden berumur 22,99 tahun dan standar deviasi sebesar 

3,14.

Komposisi  responden  yang  menjadi  objek  penelitian  berdasarkan  status 

pekerjaan dan pendidikan terakhir responden ditunjukkan dalam tabel 4.4 berikut.



Tabel 4.4

Status Pekerjaan dan Pendidikan Terakhir Responden

Status Reponden % Pendidikan Terakhir 
Responden %

Mahasiswa 62 60.2 SMU/SMK 51 49.5
Karyawan Swasta 24 23.3 Sarjana 42 40.8
PNS/TNI/POLRI 6 5.8 Diploma 6 5.8

Wiraswasta 5 4.9 Pasca Sarjana 4 3.9
Karyawan BUMN 3 2.9    

Guru/Dosen 3 2.9    
Total 103 100 Total 103 100

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel  4.4  menunjukkan  status  pekerjaan  responden  yang  paling  banyak 

adalah  mahasiswa,  yaitu  sebesar  62  responden  (60,2%  dari  total  responden), 

kemudian karyawan swasta sebesar  24 responden (23,3% dari total responden), 

PNS/TNI/POLRI sebesar  6  responden (5,8% dari  total  responden),  wiraswasta 

sebesar  5  responden (4,9% dari  total  responden), karyawan BUMN sebesar  3 

responden (2,9% dari total responden), dan Guru atau Dosen sebesar 3 responden 

(2,9% dari total responden). Sedangkan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh 

responden  yang  terbesar  adalah  SMU  atau  SMK,  yaitu  sebesar  51  responden 

(49,5% dari total responden), kemudian sarjana sebesar 42 responden (40,8% dari 

total responden), diploma sebesar 6 responden (5,8% dari total responden), dan 

pasca sarjana sebesar 4 responden (3,9% dari total responden).

Tabel 4.5 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan aktivitas transaksi dan tempat biasa menjelajah internet.



Tabel 4.5

Aktivitas Transaksi dan Tempat Biasa Menjelajah Internet

Pernah 
bertransaksi via 

internet

% Akses 
internet 
paling 
sering

Jumlah %

Ya 57 55.3 Rumah 45 43.7
Tidak 46 44.7 Kantor 26 25.2

   Warnet 13 12.6
   Kampus 12 11.7
   Lainnya 7 6.8

Total 103 100 Total 103 100
Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 4.5 menunjukkan sebesar  57 (55,3%) responden pernah bertransaksi 

di internet dan sisanya sebesar  46 (44,7%) responden belum pernah bertransaksi 

di internet. Akses internet yang paling sering dilakukan oleh responden adalah di 

rumah  yaitu  45 responden  (43,7%  dari  total  responden),  kemudian  di  kantor 

sebesar  26 responden  (25,2%  dari  total  responden),  di  warnet  sebesar  13 

responden (12,6% dari total responden), di kampus sebesar 12 responden (11,7% 

dari  total  responden)  dan  yang  terakhir  di  tempat  selain  yang  disebutkan 

sebelumnya sebesar 7 responden (6,8% dari total responden). 

Berikutnya,  tabel  4.6  berikut  menunjukkan  frekuensi  responden  dalam 

melakukan transaksi online bagi responden yang pernah bertransaksi online.

Tabel 4.6

Frekuensi Respoden Bertransaksi Online

Frekuensi Bertransaksi 
Online Jumlah %

1-5 kali 38 66.7
6-10 kali 7 12.3

11-15 kali 2 3.5
16-20 kali 2 3.5
>20 kali 8 14.0

Total 57 100



 

Tabel  4.6  di  atas  menunjukkan  bahwa  dari  57  responden  yang  pernah 

bertransaksi  online,  frekuensi  mereka  pernah melakukan transaksi  online yang 

paling banyak adalah sebanyak 1-5 kali sebesar 38 responden (66,7% dari total 

responden  yang  pernah  bertransaksi  online),  selanjutnya  sebanyak  >20  kali 

sebesar 8 responden (14% dari total responden yang pernah bertransaksi online), 

sebanyak 6-10 kali sebesar 7 responden (12,3% dari total responden yang pernah 

bertransaksi  online),  dan  sebanyak  11-15  kali  dan  16-20  kali  masing-masing 

adalah  sebesar  2  responden  (masing-masing  3,5%  dari  total  responden  yang 

pernah bertransaksi online).

 

4.2 Statistik Deskriptif

Analisis  dengan menggunakan statistik  deskriptif  dilakukan terhadap 103 

responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut.  Pengukuran 

statistik  sampel  yang sangat  berguna untuk tujuan penarikan kesimpulan ialah 

pengukuran tentang tendensi sentral dari serangkaian data sampel. Pengukuran ini 

umumnya  dibutuhkan  karena  mampu  menggambarkan  pemusatan  nilai-nilai 

observasi  sampel  sehingga  mempermudah  pengamatan.  Melalui  hasil 

penghitungan  nilai-nilai  tendensi  sentral  tersebut  dapat  diperoleh  gambaran 

mengenai  sampel  secara  garis  besar,  sehingga  dapat  mendekati  kebenaran 

populasi. 



Descriptive Statistics

103 3.00 15.00 9.9320 2.20633
103 2.00 9.00 6.8738 1.58844
103 2.00 10.00 7.4078 1.22424
103 4.00 10.00 7.3398 1.35439

103 4.00 18.00 13.4175 2.61790

103 3.00 15.00 10.5243 2.15500

103

keamanan_jaringan
situasi_normal
persepsi_reputasi
persepsi_ukuran
keyakinan_sendiri_
transaksi_online
kepercayaan_ecommerce

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Analisis  data  dengan  menggunakan  statistik  deskriptif  dilakukan  dengan 

menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 15.00. 

Berikut ini adalah tabel hasil dari penghitungan statistik deskripstif.

Tabel 4.7

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Sumber: Data primer (diolah)

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil pengumpulan data dari responden perlu diuji untuk menguji kesahihan 

dan keandalan data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian.  Instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel apabila koefisien 

korelasi  (r)  menghasilkan nilai  probabilitas  lebih kecil  dari  0,05 dan koefisien 

keandalannya  (Cronbach  Alpha)  lebih  besar  dari  0,6.  Tabel  4.8  berikut 

menunjukkan  hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  terhadap  variabel  trust 

(kepercayaan) konsumen dalam transaksi B2C e-commerce.

Tabel 4.8

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Trust (Kepercayaan) Konsumen 

dalam Transaksi B2C E-commerce (Y)



Variabel No. Item

Validitas 

Korelasi Probabilitas

(r) (p)

Cronbach 
Alpha

Y Y11 0,846 0,000 0,817

 Y12 0,824 0,000  

 Y13 0,896 0,000  
Sumber: Data primer (diolah)

Hasil  pengujian  pada  tabel  4.8  di  atas  menunjukkan  bahwa  semua  item 

pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas (p) lebih kecil 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

Pengujian juga menghasilkan nilai  Cronbach Alpha  sebesar  0,817 (lebih besar 

dari 0,60) sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Tabel 4.9 berikut menunjukkan 

hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  terhadap  variabel  structural  assurance 

(keamanan jaringan) (X1). 

Tabel 4.9 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Structural Assurance (Keamanan 

Jaringan) (X1)

Variabel No. Item

Validitas 

Korelasi Probabilitas

(r) (p)

Cronbach Alpha

X1 X11 0,773 0,000 0,731

 X12 0,841 0,000  

 X13 0,806 0,000  
Sumber: Data primer (diolah)

Hasil  pengujian  pada  tabel  4.9  di  atas  menunjukkan  bahwa  semua  item 

pertanyaan menghasilkan  koefisien  korelasi  (r)  dengan probabilitas  lebih kecil 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

Pengujian juga menghasilkan nilai  Cronbach Alpha  sebesar  0,731 (lebih besar 

dari  0,60)  sehingga  instrumen  dinyatakan  reliabel.  Tabel  4.10  berikut 



menunjukkan  hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  terhadap  variabel  situational  

normality (situasi normal) (X2).

Tabel 4.10

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Situational normality (situasi normal) 

(X2)

Variabel No. Item

Validitas 

Korelasi Probabilitas

(r) (p)

Cronbach Alpha

X2 X21 0,875 0,000 0,689

 X22 0,872 0,000  
Sumber: Data primer (diolah)

Hasil  pengujian pada table 4.10 di  atas menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan menghasilkan  koefisien  korelasi  (r)  dengan probabilitas  lebih kecil 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

Pengujian juga menghasilkan nilai  Cronbach Alpha  sebesar  0,689 (lebih besar 

dari  0,60)  sehingga  instrumen  dinyatakan  reliabel.  Tabel  4.11  berikut 

menunjukkan  hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  terhadap  variabel  perceived 

reputation (persepsi reputasi) (X3).

Tabel 4.11

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Perceived Reputation (Persepsi 

Reputasi) (X3)

Variabel No. Item

Validitas 

Korelasi Probabilitas

(r) (p)

Cronbach Alpha

X3 X31 0,846 0,000 0,632

 X32 0,865 0,000  



Sumber: Data primer (diolah)

Hasil  pengujian pada table 4.11 di  atas menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan menghasilkan  koefisien  korelasi  (r)  dengan probabilitas  lebih kecil 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

Pengujian juga menghasilkan nilai  Cronbach Alpha  sebesar  0,632 (lebih besar 

dari  0,60)  sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Tabel  berikut  menunjukkan 

hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  terhadap  variabel  perceived  size  (persepsi 

Ukuran) (X4). 

Tabel 4.12

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Perceived Size (Persepsi Ukuran) (X4)

Variabel No. Item

Validitas 

Korelasi Probabilitas

(r) (p)

Cronbach Alpha

X4 X41 0,867 0,000 0,638

 X42 0,847 0,000  
Sumber: Data primer (diolah)

Hasil  pengujian pada table 4.12 di  atas menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan menghasilkan  koefisien  korelasi  (r)  dengan probabilitas  lebih kecil 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. 

Pengujian juga menghasilkan nilai  Cronbach Alpha  sebesar  0,638 (lebih besar 

dari  0,60)  sehingga  instrumen  dinyatakan  reliabel.  Tabel  4.13  berikut 

menunjukkan  hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  terhadap  variabel  online 

transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online) (X5). 

Tabel 4.13

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Online Transaction Self Efficacy 

(Keyakinan Sendiri-Transaksi Online) (X5)



Sumber: Data primer (diolah)

Hasil pengujian pada tabel 4.13 di atas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan  koefisien  korelasi  (r)  dengan  probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian 

juga menghasilkan nilai  Cronbach Alpha  sebesar 0,640 (lebih besar dari  0,60) 

sehingga instrumen dinyatakan reliabel. 

4.4 Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 

regresi  linier  berganda. Teknik  estimasi  variabel  dependen  yang  melandasi 

analisis regresi linear berganda disebut  ordinary least squares (pangkat kuadrat 

terkecil biasa) (Ghozali, 2006). Dalam pengujian dengan menggunakan metoda 

kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Squares/OLS), dibutuhkan sifat tidak bias 

linier  terbaik (Best  Linier  Unbiased  Estimator/BLUE)  dari  penaksir  (Gujarati, 

1997).  Serangkaian uji  dapat dilakukan agar persamaan regresi  yang terbentuk 

dapat  memenuhi  persyaratan  BLUE  ini,  yaitu  uji  normalitas,  uji  gejala 

multikolinieritas, uji gejala autokorelasi, dan uji gejala heteroskedastisitas.

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Variabel No. Item
Validitas 

Korelasi Probabilitas
(r) (p)

Cronbach Alpha

X5 X51 0,696 0,000 0,640
 X52 0,688 0,000  
 X53 0,691 0,000  
 X54 0,706 0,000  



Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu  atau  residual  memiliki  distribusi  normal,  karena  uji-t  dan  uji-F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2006). 

Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan terhadap nilai unstandardized 

residual dari model regresi dengan menggunakan uji  One Sample Kolmogorov-

Smirnov  Test.  Data  dikategorikan  berdistribusi  normal  jika  menghasilkan  nilai 

asymptotic  significance  >  α=5%.  Hasil  pengujian  disajikan  pada  table  4.14 

berikut.

Tabel 4.14

Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Kolmogorov-
Smirnov Z

Asymptotic Significance 0,503

Sumber data: Data primer (diolah)

Berdasarkan  hasil  pengujian  terhadap  nilai  residual,  model  regresi 

menghasilkan  nilai  Asymptotic  Significance  lebih besar  dari  0,05,  yaitu  0,503. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Distribusi normal juga dapat dilihat melalui grafik normal  probability plot 

yang  membandingkan  distribusi  kumulatif  dari  distribusi  normal.  Jika  data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis maka menunjukkan 

pola  distribusi  normal.   Berdasarkan  hasil  dari  grafik  normal  probability  plot 

(lihat lampiran hasil uji asumsi klasik), dapat diamati bahwa data mengikuti arah 

garis diagonal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

4.4.2 Hasil Uji Gejala Multikolinearitas



Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2006). Metoda 

yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikoliniearitas pada penelitian ini 

adalah  dengan   menggunakan  nilai  VIF  (variance  inflation  factor).  Nilai  VIF 

lebih  kecil  dari  angka  10  (VIF  <  10)  menunjukkan  tidak  terdapat  gejala 

multikolinearitas  dengan  variabel  dependen  yang  lainnya.  Hasil  uji  gejala 

multikolinieritas disajikan pada tabel 4.15 berikut ini.

Tabel 4.15

Hasil Uji Gejala Multikolinieritas

Variabel VIF
Keamanan jaringan (X1) 1,433
Situasi Normal (X2) 1,085
Persepsi situasi (X3) 1,226
Persepsi ukuran (X4) 1,018
Keyakinan sendiri-transaksi online (X5) 1,312

                          Sumber data: Data primer (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian pada table 4.15 di atas, nilai VIF pada model 

regresi menghasilkan nilai lebih kecil dari 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

tidak dijumpai gejala multikolinieritas antar variabel independen.

4.4.3 Hasil Uji Gejala Autokorelasi

Metoda uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t, dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2006). Jika terjadi korelasi, 

maka  berarti  dijumpai  adanya  problem  autokorelasi.  Pengambilan  keputusan 

tidak  terjadi  adanya  autokorelasi,  jika  du  <  dw  <  4–du.  Pada  penelitian  ini 

digunakan  uji  Durbin  Watson  (DW  test)  untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya 

autokorelasi. Berikut ini adalah tabel hasil uji gejala autokorelasi.



Tabel 4.16

Hasil Uji Gejala Autokorelasi

Model Regresi dU 4-dU DW-Statistic
Model Regresi 1,780 2,22 1.796

    Sumber data: Data primer (diolah)

Hasil  analisis  menunjukkan  nilai  Durbin  watson (DW)  adalah  1,796.  Di 

mana dilihat dari Tabel DW, nilai du untuk variabel dependen 5 (k=5), n=103, α 

5% adalah  1,780 sehingga  du  <  dw <  4-du  (1,780 <  1,796 <  2,22).  Dengan 

demikian tidak terdapat autokorelasi dan asumsi terpenuhi. 

4.4.4 Hasil Uji Gejala Heteroskedastisitas

Metoda ini  bertujuan untuk menguji  apakah dalam sebuah model  regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain (Ghozali, 2006). Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas.  Cara  mendeteksi  ada  tidaknya  gejala  heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar 

nilai X dan Y. Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heterokedastisitas. 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas pada keseluruhan 

model regresi (lihat lampiran hasil uji asumsi klasik), dapat diamati tidak dijumpai 

pola  tertentu  pada  grafik  yang  terbentuk.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa tidak 

dijumpai gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

4.5 Hasil Uji Hipotesis



Hipotesis  penelitian  ini  diuji  dengan  menggunakan  metoda  regresi  linier 

berganda.  Metoda  regresi  linier  berganda digunakan  untuk  menguji  pengaruh 

langsung  dari  structural  assurance (keamanan  jaringan),  situational  normality 

(situasi normal), perceived reputation (persepsi situasi), perceived size (persepsi 

ukuran),  dan online transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi  online) 

terhadap  trust (kepercayaan)  konsumen  dalam  transaksi  B2C  (Business  to  

Customer)  di  sistem  e-commerce.  Hasil  analisis  regresi  (uji  F)  adalah sebagai 

berikut:

Tabel 4.17

Hasil Analisis Regresi (Uji F)

F R R 
Square

Adjusted R 
Square Sig

15,380 0,665 0,442 0,413 0,000
Sumber data: Data primer (diolah)

Hasil  analisis  regresi  (uji  F) pada  tabel  4.17  di  atas  menunjukkan  nilai 

adjusted  R  Square  =  0,413.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa  variasi  trust 

(kepercayaan)  konsumen  dalam  transaksi  B2C  e-commerce (Y)   yang  dapat 

dijelaskan  oleh  persamaan  regresi   sebesar  41,3%  sedangkan  sisanya  sebesar 

58,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

Tabel  4.17  juga  menunjukkan  bahwa  nilai  siginifikan  alfanya  (nilai 

probabilitas)  sebesar  0,000  <  0,05,  sehingga  variabel  structural  assurance 

(keamanan jaringan/  X1),  situational  normality (situasi  normal/  X2),  perceived 

reputation (persepsi  reputasi/  X3),   perceived  size (persepsi  ukuran/  X4),  dan 

online transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi  online/  X5)   secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap  trust (kepercayaan) konsumen dalam 

transaksi  B2C  e-commerce  (Y).  Hasil  ini  menunjukkan bahwa model  tersebut 



dapat dipakai untuk memprediksi  trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi 

B2C e-commerce. 

Pengujian  untuk  menguji  apakah  variabel  independen  secara  individu 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dapat diketahui 

dengan menggunakan uji t. Hasil uji t dapat dilihat pada table 4.18 berikut.

Tabel 4.18

Hasil Analisis Regresi (Uji T)

Variabel
UnStandardized 

Coefficients
Beta

t Sig

Keamanan jaringan (X1) 0,309 3.487 0,001
Situasi normal (X2) -0,041 -0.381 0,704
Persepsi reputasi (X3) 0,166 1.123 0,264
Persepsi ukuran (X4) -0,176 -1.445 0,152
Keyakinan sendiri-transaksi online(X5) 0,347 4.856 0,000

Sumber data: Data primer (diolah)

Hasil uji t pada tabel 4.18 dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

Table  4.18  menunjukkan  bahwa  variabel  structural  assurance 

(keamanan jaringan/ X1)  mempunyai nilai  signifikansi alfa sebesar 0,001 < 

0,05,  sehingga  structural  assurance (keamanan jaringan/  X1)   berpengaruh 

secara signifikan terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi B2C 

e-commerce (Y).  Besarnya  pengaruh  structural  assurance (keamanan 

jaringan)  secara  parsial  terhadap trust (kepercayaan) konsumen  dalam 

transaksi  B2C  e-commerce adalah  0,309.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka 



hipotesis 1 diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

McKnight et al. (2002), Gefen et al. (2003), dan Dharma (2006).

2. Hipotesis 2

Table  4.18  menunjukkan  bahwa  variabel situational  normality (situasi 

normal/ X2) mempunyai nilai signifikansi alfa sebesar 0,704 > 0,05, sehingga 

situational normality (situasi normal/ X2) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi B2C e-commerce (Y). 

Besarnya  pengaruh  situational  normality (situasi  normal)  secara  parsial 

terhadap  trust (kepercayaan) konsumen  dalam  transaksi  B2C  e-commerce 

adalah -0,041. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 2 ditolak. Hasil ini 

bertentangan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Gefen  et  al.  (2003), 

namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2006).

3. Hipotesis 3

Table 4.18 menunjukkan bahwa variabel  perceived reputation (persepsi 

reputasi/ X3) mempunyai nilai signifikansi alfa sebesar 0,264 > 0,05, sehingga 

perceived  reputation  (persepsi  reputasi/  X3)  tidak  berpengaruh  secara 

signifikan  terhadap  trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi  B2C  e-

commerce (Y).  Besarnya pengaruh  perceived reputation (persepsi  reputasi) 

secara parsial terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi B2C e-

commerce adalah 0,166. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 3 ditolak. 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jarvenpaa dan 

Tractinsky (1999) dan Dharma (2006).

4. Hipotesis 4



Table 4.18 menunjukkan bahwa variabel perceived size (persepsi ukuran/ 

X4)  mempunyai  nilai  signifikansi  alfa  sebesar  0,152  >  0,05,  sehingga 

perceived  size  (persepsi  ukuran/  X4)  tidak  berpengaruh  secara  signifikan 

terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi B2C e-commerce (Y). 

Besarnya pengaruh  perceived size  (persepsi ukuran) secara parsial  terhadap 

trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi B2C e-commerce adalah -0,176

. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 4 ditolak. Hasil ini bertentangan 

dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jarvenpaa  dan  Tractinsky  (1999), 

namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2006).

5. Hipotesis 5

Table  4.18  menunjukkan  bahwa  variabel  Online  transaction  self 

efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online/ X5) mempunyai nilai signifikansi 

alfa sebesar 0,000 < 0,05, sehingga Online transaction self efficacy (keyakinan 

sendiri-transaksi  online/  X5)   berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  trust 

(kepercayaan) konsumen  dalam  transaksi  B2C  e-commerce (Y).  Besarnya 

pengaruh Online transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online) 

secara parsial terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi B2C e-

commerce adalah  0,347.  Berdasarkan  hasil  tersebut  maka  hipotesis  5 

diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim et al. 

(2006).

Persamaan regresi yang dapat disusun berdasarkan hasil analisa pada tabel 

adalah sebagai berikut:

Trust konsumen dalam transaksi B2C di sistem e-commerce (Y) = 



3,136 + 0,309 structural assurance (X1) - 0,041 situational normality (X2) + 0,166 

perceived reputation (X3) – 0,176 perceived size (X4) + 0,347 online transaction 

self efficacy (X5)

4.6 Diskusi  Hasil Penelitian

Uji  hipotesis  dengan  menggunakan  alat  metoda  regresi  linier  berganda 

menunjukkan  bahwa  variabel  structural  assurance (keamanan  jaringan), 

situational  normality (situasi  normal),  perceived reputation (persepsi  reputasi), 

perceived size (persepsi ukuran), dan  online transaction self efficacy (keyakinan 

sendiri-transaksi  online) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan 

terhadap  trust (kepercayaan)  konsumen  dalam  transaksi  B2C  di  sistem  e-

commerce. Adapun hasil  pengujian   hipotesis  1 sampai  5 dapat  diuraikan 

sebagai berikut:

4.6.1  Structural assurance (keamanan jaringan) (X1) terhadap  trust (kepercayaan) 

konsumen dalam transaksi B2C di sistem  e-commerce (Y)

Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  structural  assurance (keamanan 

jaringan)  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  trust (kepercayaan) 

konsumen dalam transaksi  B2C  e-commerce. Hasil ini konsisten dengan penelitian 

McKnight et al. (2002), Gefen et al. (2003), dan Dharma (2006). 

Structural assurance (keamanan jaringan) mengacu pada penilaian terhadap 

keamanan jaringan e-commerce seperti garansi, kontrak, ataupun prosedur lainnya 

ada dan berjalan dengan baik (Saphiro, 1987 dan Zucker, 1986 dalam McKnight 

et al., 2002). 



Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa structural assurance (keamanan 

jaringan)  berpengaruh  terhadap  trust (kepercayaan) konsumen  dalam transaksi 

B2C e-commerce. Hasil ini konsisten dengan sebagian besar penelitian terdahulu 

karena  dalam  e-commerce diperlukan  keamanan  sistem  yang  memadai  dalam 

bertransaksi,  seperti  keamanan  metoda  pembayaran  merupakan  salah  satu  hal 

yang  urgent bagi  konsumen.  Hal  ini  menandakan  bahwa  keyakinan  terhadap 

sistem keamanan yang memadai dalam bertransaksi di situs  e-commerce,  yaitu 

dengan  enkripsi,  autentifikasi  yang  dapat  berupa  tanda  tangan  digital,  serta 

perlindungan hukum yang berupa undang-undang perlindungan dalam transaksi 

e-commerce,  dapat  menimbulkan  trust (kepercayaan) konsumen  dalam 

bertransaksi B2C e-commerce. Peningkatan terhadap teknologi keamanan internet 

dalam  e-commerce tersebut dapat meningkatkan  trust (kepercayaan)  konsumen, 

karena  mereka  semakin  merasa  aman  ketika  bertransaksi  online dengan  web 

vendor.

4.6.2  Situational  normality (situasi  normal)  (X2)  terhadap  trust (kepercayaan) 

konsumen dalam transaksi B2C di sistem e-commerce (Y)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa situational normality (situasi normal) 

tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  trust (kepercayaan) 

konsumen dalam transaksi  B2C  e-commerce.  Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian  Dharma  (2006).  Namun,  hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan 

penelitian Gefen et al. (2003). 

Situational normality (situasi normal) merupakan penilaian bahwa transaksi 

akan sukses berdasarkan keadaan yang terlihat normal atau biasa (Gefen et al., 

2002).  Konsumen tidak percaya terhadap sesuatu, ketika seuatu tersebut terlihat 



mencurigakan,  seperti  tidak  jelas  atau  tidak  dapat  dipahami  dan  situasi  tidak 

seperti biasa (McKnight et al., 1998). Sesuatu dalam hal tersebut adalah berkaitan 

dengan web vendor. Situs web vendor akan terlihat normal jika segala sesuatunya 

dalam  bertransaksi  yang  biasa  terjadi  dengan  web  vendor,  seperti  prosedur 

pemilihan dan pemesanan produk dan data yang diminta kepada konsumen ketika 

melakukan  pemesanan  produk  adalah  serupa  atau  mirip  dengan  website  toko 

online lain yang sejenis (Gefen et al., 2003). 

Hasil analisis regresi tidak dapat menunjukkan bahwa situational normality 

(situasi  normal)  berpengaruh  terhadap  trust (kepercayaan) konsumen  dalam 

transaksi  B2C  e-commerce.  Ketidakkonsistennya  hasil  penelitian  ini  dengan 

penelitian  terdahulu  dapat  dikarenakan  oleh  pengalaman  dan  pengetahuan 

responden  di  Indonesia  dalam bertransaksi  dengan  beberapa  situs  toko  online 

yang  sejenis  yang  masih  sedikit.  Selain  itu  juga  jumlah  toko  online yang 

dibandingkan  di  Indonesia  juga  lebih  sedikit.  Hal  ini  berbeda  dengan  lokasi 

tempat peneliti terdahulu (Gefen et al., 2003) di Amerika yang sudah memiliki 

banyak situs toko online dan responden yang diteliti merupakan orang yang sudah 

berpengalaman bertransaksi online. 

4.6.3 Perceived reputation (persepsi reputasi) (X3) terhadap trust (kepercayaan) 

konsumen dalam transaksi B2C di sistem e-commerce (Y)

Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  perceived  reputation (persepsi 

reputasi) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap trust (kepercayaan) 

konsumen  dalam  transaksi  B2C  e-commerce.  Hasil  ini  tidak  konsisten  dengan 



penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jarvenpaa  dan  Tractinky  (1999)  dan  Dharma 

(2006).

Perceived  reputation (persepsi  reputasi)  merupakan  keyakinan  konsumen 

bahwa organisasi yang menjual barang atau jasa akan jujur dan peduli  kepada 

konsumen mereka  (Jarvenpaa dan  Tractinsky,  1999).  Penjual  cenderung untuk 

menghindarkan diri dari hal-hal yang menyebabkan mereka memperoleh reputasi 

buruk.  Beberapa  web vendor berusaha mempromosikan reputasi  mereka dalam 

berbagai  cara,  seperti  publikasi  testimonials atau  berupa  tampilan  komentar-

komentar  positif  dari  konsumen terhadap toko  online  atau menampilkan tanda 

sertifikasi dari pihak ketiga (seperti, Verisign, TRUSTe, Good House Keeping dan 

CPA Web Trust) (Jarvenpaa dan Transtinsky, 1999).

Hasil analisis regresi tidak dapat menunjukkan bahwa perceived reputation 

(persepsi  reputasi)  berpengaruh  terhadap  trust (kepercayaan) konsumen  dalam 

transaksi  B2C  e-commerce.  Ketidakkonsistenan  hasil  penelitian  ini  dengan 

penelitian  terdahulu  dapat  dikarenakan  oleh  perbedaan  pendapat  responden 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, di mana pertanyaan pada penelitian 

sebelumnya  (Jarvenpaa  dan  Tractinsky,  1999)  ditujukan  pada  pelanggan  atau 

pengunjung suatu toko online di  yang sudah terkenal reputasinya. 

Penelitian ini ditujukan pada responden di seluruh Indonesia dan pendapat 

mereka  terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  trust (kepercayaan) e-

commerce, tanpa terfokus pada pengunjung suatu toko online tertentu. Selain itu 

perbedaan  hasil  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  juga  dapat 

disebabkan  karena  pendapat  responden  yang  berbeda  dengan  penelitian 

sebelumnya  mengenai  reputasi  toko  online,  di  mana  teknologi  internet  yang 



semakin canggih, sehingga reputasi belum tentu masih dapat ditunjukkan dengan 

adanya  testimonials positif dari pengunjung toko  online di  website web vendor 

dan sertifikasi pengakuan dari pihak ketiga.

Toko  online yang  memiliki  reputasi  baik  dapat  pula  diketahui  dengan 

melihat di forum atau  website lain melalui google.com atau yahoo.com dengan 

cara mengetikkan nama  website yang dicari.  Jika  website itu termasuk  website 

yang pernah menipu atau mempunyai reputasi  buruk, pasti akan diberitakan di 

forum atau website lain.  

4.6.4  Perceived  size (persepsi  ukuran)  (X4)  terhadap  trust (kepercayaan) 

konsumen dalam transaksi B2C di sistem e-commerce (Y)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perceived size (persepsi ukuran) tidak 

mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  trust (kepercayaan)  konsumen 

dalam transaksi  B2C  e-commerce.  Hasil  ini  bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Jarvenpaa dan Tractinsky (1999), namun sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dharma (2006).

Perceived  size (persepsi  ukuran)  merupakan  persepsi  mengenai  besarnya 

skala usaha perusahaan yang berimplikasi bahwa penjual telah menginvestasikan 

sumber daya yang besar untuk bisnisnya sehingga akan menghasilkan kerugian 

bila melakukan tindakan yang tidak dapat dipercaya (Jarvenpaa dan Tractinsky, 

1999).  Toko  online biasanya  membuat  tampilan  website yang  menarik  (eye-

catching banners) atau tampilan item yang banyak untuk dipilih agar memberikan 



persepsi bahwa mereka adalah perusahaan yang besar (Jarvenpaa dan Tractinsky, 

1999).

Hasil  analisis  regresi  tidak  dapat  menunjukkan  bahwa  perceived  size 

(persepsi  ukuran)  berpengaruh  terhadap  trust (kepercayaan) konsumen  dalam 

transaksi  B2C  e-commerce.  Ketidakkonsistenan  hasil  penelitian  ini  dengan 

penelitian  terdahulu  dapat  dikarenakan  oleh  perbedaan  pendapat  responden 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, di mana pertanyaan pada penelitian 

sebelumnya  (Jarvenpaa  dan  Tractinsky,  1999)  ditujukan  pada  pelanggan  atau 

pengunjung suatu toko online  yang sudah terkenal. 

Penelitian ini ditujukan pada responden di seluruh Indonesia dan pendapat 

mereka  terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  trust (kepercayaan)  e-

commerce, tanpa terfokus pada pengunjung suatu toko online tertentu. Selain itu 

perbedaan  hasil  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  juga  dapat 

disebabkan  karena  pendapat  responden  yang  berbeda  dengan  penelitian 

sebelumnya mengenai ukuran (size) toko online, di mana teknologi internet yang 

semakin  canggih  dan  banyak tampilan  desain  situs  e-commerce  yang menarik 

dengan penjual tidak perlu mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membayar 

jasa seorang desainer website, tetapi penjual dapat membeli  desain template yang 

sudah jadi yang sudah banyak disediakan oleh website-website desainer template 

dengan harga yang lebih murah. 

4.6.5 Online transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online) (X5) 

terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi B2C di sistem e-commerce 

(Y)



Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  online  transaction  self  efficacy 

(keyakinan  sendiri-transaksi  online)  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan 

terhadap  trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi B2C  e-commerce.  Hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim et al. (2006).

Online  transaction  sel  efficacy (keyakinan  sendiri-transaksi  online) 

merupakan keyakinan seseorang akan kemampuannya dalam menangani sendiri 

masalah yang terjadi selama bertransaksi dengan web vendor (Kim et al., 2006). 

Seseorang cenderung percaya diri untuk melakukan suatu tindakan (dalam hal ini 

bertransaksi dengan web vendor) ketika mereka yakin akan kemampuannya untuk 

mengatasi masalah. Sebaliknya, jika seseorang merasa tidak pasti terhadap  web 

vendor, mereka menjadi enggan untuk membeli melalui e-commerce (Kim et al., 

2006).

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa  online transaction self efficacy 

(keyakinan  sendiri-transaksi  online)  berpengaruh  terhadap  trust (kepercayaan) 

konsumen dalam transaksi  B2C  e-commerce.  Hasil ini konsisten dengan penelitian 

terdahulu  karena  dalam  e-commerce.  Hal  ini  menandakan  bahwa  keyakinan 

terhadap kemampuan diri  untuk memperoleh informasi di  website toko  online, 

kemampuan membeli barang yang diinginkan, kemampuan menangani masalah 

dalam bertransaksi online, dan kemampuan menemukan website toko online yang 

dapat  dipercaya  berpengaruh  terhadap  trust (kepercayaan) konsumen  dalam 

transaksi B2C e-commerce. 



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil  analisis  data,  beberapa  kesimpulan yang dapat  diambil 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara  simultan,  variabel  structural  assurance (keamanan  jaringan/  X1), 

situational  normality (situasi  normal/  X2),  perceived  reputation (persepsi 

reputasi/ X3), perceived size (persepsi ukuran/ X4), dan online transaction self 

efficacy (keyakinan  sendiri-transaksi  online/  X5)  berpengaruh  signifikan 

terhadap  trust  (kepercayaan)  konsumen  dalam transaksi  B2C  di  sistem  e-

commerce  (Y). Hal ini menunjukkan bahwa kelima variabel tersebut secara 

bersama-sama  dapat  membentuk  trust (kepercayaan) konsumen  dalam 

transaksi B2C e-commerce. 

2. Secara parsial,  hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan variabel  structural  

assurance (keamanan  jaringan/  X1)  berpengaruh  signifikan  terhadap  trust 

konsumen dalam transaksi B2C di sistem e-commerce (Y), sehingga hipotesis 

1  diterima.  Hal  ini  berarti  responden  yakin  bahwa  dengan  meningkatkan 

keamanan jaringan  e-commerce pada situs toko  online dapat meningkatkan 

trust (kepercayaan)  konsumen  terhadap  toko  online tersebut.  Hasil  ini 

konsisten dengan penelitian McKnight et al. (2002), Gefen et al. (2003), dan 

Dharma (2006). 

3. Secara parsial, hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan variabel  situational  

normality (situasi  normal/  X2)  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  trust 



(kepercayaan)  konsumen  dalam  transaksi  B2C  di  sistem  e-commerce (Y), 

sehingga  hipotesis  2  ditolak.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  pengalaman  dan 

pengetahuan konsumen di Indonesia dalam bertransaksi dengan beberapa situs 

toko  online yang  sejenis  yang  masih  sedikit.  Selain  itu  juga  jumlah  toko 

online yang dibandingkan di Indonesia juga lebih sedikit dibandingkan dengan 

lokasi penelitian sebelumnya, yaitu di  Amerika.  Hasil  ini  konsisten dengan 

hasil  penelitian  Dharma  (2006).  Namun,  hasil  ini  bertentangan  dengan 

penelitian Gefen et al. (2003).

4. Secara parsial,  hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan variabel  perceived 

reputation (persepsi reputasi/ X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap trust 

(kepercayaan) konsumen  dalam  transaksi  B2C  di  sistem  e-commerce (Y), 

sehingga hipotesis 3 ditolak. Hal ini  dikarenakan oleh  perbedaan pendapat 

responden penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, di mana pertanyaan 

pada penelitian sebelumnya ditujukan pada pelanggan atau pengunjung suatu 

toko  online yang  sudah  terkenal  reputasinya  (amazon.com  dan 

theinternetbookshop.com).  Sedangkan  dalam  penelitian  ini  ditujukan  pada 

responden di seluruh Indonesia dan pendapat mereka terhadap faktor-faktor 

yang  mempengaruhi  trust (kepercayaan) e-commerce,  tanpa  terfokus  pada 

pengunjung suatu toko online tertentu. 

Selain itu perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

juga  dapat  disebabkan  karena  pendapat  responden  yang  berbeda  dengan 

penelitian  sebelumnya  mengenai  reputasi  toko  online,  di  mana  teknologi 

internet  yang semakin canggih,  sehingga reputasi  belum tentu masih dapat 



ditunjukkan dengan adanya  testimonials positif dari pengunjung toko  online 

dan sertifikasi pengakuan dari pihak ketiga.

Toko  online yang memiliki  reputasi  baik dapat pula diketahui dengan 

melihat  di  forum  atau  website lain  melalui  google.com  atau  yahoo.com 

dengan cara mengetikkan nama website yang dicari. Jika website itu termasuk 

website yang  pernah  menipu  atau  mempunyai  reputasi  buruk,  pasti  akan 

diberitakan di forum atau website lain. Hasil ini tidak konsisten dengan hasil 

penelitian Jarvenpaa dan Tractinsky (1999) dan Dharma (2006).

5. Secara parsial, hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa perceived size 

(persepsi  ukuran)  (X4)  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  trust 

(kepercayaan) konsumen  dalam  transaksi  B2C  di  sistem  e-commerce (Y), 

sehingga hipotesis 4 ditolak.  Hal ini  dikarenakan oleh perbedaan pendapat 

responden penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, di mana pertanyaan 

pada penelitian sebelumnya ditujukan pada pelanggan atau pengunjung suatu 

toko online di  yang sudah terkenal. Sedangkan dalam penelitian ini ditujukan 

pada responden di seluruh Indonesia dan pendapat mereka terhadap faktor-

faktor  yang mempengaruhi  trust (kepercayaan) e-commerce,  tanpa terfokus 

pada pengunjung suatu toko online tertentu. 

Selain itu perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

juga  dapat  disebabkan  karena  pendapat  responden  yang  berbeda  dengan 

penelitian sebelumnya mengenai ukuran (size) toko online, di mana teknologi 

internet yang semakin canggih dan banyak tampilan desain situs e-commerce 

yang menarik dengan penjual tidak perlu mengeluarkan sejumlah besar uang 

untuk membayar jasa seorang desainer website, tetapi penjual dapat membeli 



desain template yang sudah jadi yang sudah banyak disediakan oleh website-

website desainer template dengan harga yang lebih murah. Hasil ini konsisten 

dengan hasil penelitian Dharma (2006). Namun, hasil ini bertentangan dengan 

Jarvenpaa dan Tractinsky (1999). 

6. Secara  parsial,  hasil  pengujian  hipotesis  5  menunjukkan  bahwa  online 

transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online) (X5) berpengaruh 

signifikan  terhadap  trust (kepercayaan) konsumen  dalam transaksi  B2C di 

sistem e-commerce (Y), sehingga hipotesis 5 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin konsumen merasa yakin atau percaya akan kemampuan diri 

konsumen untuk bertransaksi jual beli dengan menggunakan media internet 

dalam  e-commerce dan  percaya  akan  kemampuan  diri  konsumen  untuk 

menangani masalah yang dapat terjadi dalam bertransaksi  online, maka akan 

dapat  meningkatkan  trust (kepercayaan) konsumen  dalam  bertransaksi  e-

commerce. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Kim et al. (2006).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, 

yaitu sebagai berikut:

1. Metoda  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  metoda  survey,  yaitu 

electronic mail survey (EMS) dengan menyebarkan kuesioner melalui internet 

ke seluruh pengguna internet di Indonesia, tanpa melakukan wawancara atau 

interview  terlebih  dahulu  sehingga  peneliti  tidak  mengetahui  sejauh  mana 

pengetahuan responden terhadap sistem e-commerce.



2. Sedikitnya responden wanita yang hanya 34 responden dari  103 responden 

(33,01%)  dalam  penelitian  ini  yang  memungkinkan  adanya  bias  gender 

terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  trust (kepercayaan)  konsumen 

dalam  transaksi  B2C  e-commerce.  Penelitian  Rodger  dan  Harris  (2003) 

menemukan bahwa laki-laki memiliki rata-rata persepsi trust (kepercayaan) di 

e-commerce lebih tinggi daripada wanita.

3. Hasil analisis determinan untuk model regresi  menunjukkan terdapat 58,7% 

faktor-faktor  lain  yang  tidak  diamati  dalam  penelitian  ini  yang  dapat 

mempengaruhi  trust  (kepercayaan)  konsumen  dalam  transaksi  Business  to  

Customer (B2C) di sistem e-commerce. Variabel yang tidak diamati tersebut 

adalah  calculative  based  belief  (keyakinan  terhadap  kalkulasi),  experience 

based factors  (faktor pengalaman),  perceived ease of use (persepsi terhadap 

kemudahan  dalam  penggunaan  teknologi)  serta  masih  banyaknya  faktor 

lainnya  yang  berpengaruh  terhadap  trust  (kepercayaan)  konsumen  dalam 

transaksi business to customer (B2C) di sistem e-commerce yang telah diuji di 

setting luar negeri. 

Penelitian  di  masa  depan  sebaiknya  menambahkan  variabel-variabel 

tersebut  sebagai  tambahan  variabel  pada  model  penelitian  ini.  Penelitian 

mengenai  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  trust (kepercayaan) 

konsumen terhadap transaksi B2C  e-commerce dengan  setting Indonesia ini 

masih perlu dilakukan lagi, untuk menguji konsistensi hasil penelitian ini dan 

penelitian sebelumnya, serta untuk melihat ada atau tidaknya perubahan sikap 

pengguna internet di Indonesia terhadap teknologi e-commerce.



5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Terlepas dari adanya beberapa keterbatasan, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang terkait sebagai bahan acuan dan pertimbangan 

dalam  pengembangan  trust (kepercayaan)  terhadap  transaksi  e-commerce, 

khususnya  B2C  e-commerce guna  pengembangan pemanfaatan   e-commerce 

sebagai media transaksi bisnis masa depan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan trust  

(kepercayaan)  konsumen  terhadap  transaksi  e-commerce harus  diperhatikan 

dengan baik. Peningkatan structural assurance (keamanan jaringan) di sistem e-

commerce penjual  online terbukti  dapat  meningkatkan  trust (kepercayaan) 

konsumen dalam bertransaksi  online.  Selain itu,  adanya  online transaction self 

efficacy  (keyakinan  sendiri-transaksi  online)  pada  diri  konsumen  juga  dapat 

meningkatkan  trust (kepercayaan) konsumen untuk melakukan transaksi  secara 

online di internet. 

Penelitian  ini  diharapkan  pula  dapat  memberi  sumbangsih  pada 

pengembangan  ilmu  pengetahuan,  khususnya  yang  terkait  dengan  sistem 

informasi e-commerce. Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris lebih 

lanjut pada literatur sistem informasi, khususnya dalam aspek faktor-faktor yang 

mempengaruhi  trust (kepercayaan)  konsumen  dalam  transaksi  Business  to 

Customer (B2C) di sistem e-commerce di Indonesia.

Masih terdapat  beberapa kontradiksi  antara  beberapa  penelitian terdahulu 

mengenai  variabel  situational  normality  (situasi  normal),  perceived  reputation 

(persepsi  reputasi),  dan  perceived  size (persepsi  ukuran)  yang  dianggap 

berpengaruh trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi Business to Customer 



(B2C) di sistem e-commerce.  Selain itu masih terdapat 58,7% faktor-faktor lain 

yang  tidak  diamati  dalam  penelitian  ini  yang  dapat  mempengaruhi  trust  

(kepercayaan) konsumen dalam transaksi business to customer (B2C) di sistem e-

commerce.  Faktor  yang  tidak  diamati  tersebut  adalah  calculative  based  belief  

(keyakinan  terhadap  kalkulasi),  experience  based  factors  (faktor  pengalaman), 

perceived  ease  of  use (persepsi  terhadap  kemudahan  dalam  penggunaan 

teknologi) serta masih banyaknya faktor lainnya yang berpengaruh terhadap trust  

(kepercayaan) konsumen dalam transaksi business to customer (B2C) di sistem e-

commerce yang telah diuji di setting luar negeri. Oleh karena itu, peneliti-peneliti 

selanjutnya  dapat  melanjutkan  penelitian  serupa  di  masa  mendatang  dengan 

memperluas cakupan beserta variabel lain yang berpengaruh. 

Sumbangsih  penelitian  ini  serta  penelitian-penelitian  lain  yang  berkaitan 

dengan aspek  faktor-faktor  yang mempengaruhi  trust (kepercayaan)  konsumen 

dalam transaksi  business to customer (B2C) di sistem  e-commerce di Indonesia 

dapat  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  bagi  para,  akuntan,  manajer  dan 

system builder agar dapat membuat strategi pengembangan  website e-commerce 

yang lebih baik. Selain itu, juga dapat menambah pengetahuan para pengambil 

keputusan  di  perusahaan  atau  enterpreneur untuk  mulai  mengembangkan 

usahanya dengan memanfaatkan  e-commerce sebagai media transaksi bisnis masa 

depan.



x13

3 2.9 2.9 2.9
18 17.5 17.5 20.4
31 30.1 30.1 50.5
42 40.8 40.8 91.3
9 8.7 8.7 100.0

103 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

LAMPIRAN 1
STATISTIK DESKRIPSTIF

Statistics

103 103 103
0 0 0

Valid
Missing

N
x11 x12 x13

x11

3 2.9 2.9 2.9
15 14.6 14.6 17.5
48 46.6 46.6 64.1
31 30.1 30.1 94.2
6 5.8 5.8 100.0

103 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

x12

2 1.9 1.9 1.9
17 16.5 16.5 18.4
31 30.1 30.1 48.5
47 45.6 45.6 94.2
6 5.8 5.8 100.0

103 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Statistics

103 103
0 0

Valid
Missing

N
x21 x22

x21

3 2.9 2.9 2.9
17 16.5 16.5 19.4
20 19.4 19.4 38.8
59 57.3 57.3 96.1
4 3.9 3.9 100.0

103 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

x22

4 3.9 3.9 3.9
14 13.6 13.6 17.5
20 19.4 19.4 36.9
62 60.2 60.2 97.1
3 2.9 2.9 100.0

103 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Statistics

103 103
0 0

Valid
Missing

N
x31 x32

x31

1 1.0 1.0 1.0
3 2.9 2.9 3.9

33 32.0 32.0 35.9
59 57.3 57.3 93.2
7 6.8 6.8 100.0

103 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

x32

1 1.0 1.0 1.0
4 3.9 3.9 4.9

26 25.2 25.2 30.1
61 59.2 59.2 89.3
11 10.7 10.7 100.0

103 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Statistics

103 103
0 0

Valid
Missing

N
x41 x42

x41

1 1.0 1.0 1.0
9 8.7 8.7 9.7

26 25.2 25.2 35.0
57 55.3 55.3 90.3
10 9.7 9.7 100.0

103 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

x42

1 1.0 1.0 1.0
6 5.8 5.8 6.8

26 25.2 25.2 32.0
60 58.3 58.3 90.3
10 9.7 9.7 100.0

103 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



x54

3 2.9 2.9 2.9
16 15.5 15.5 18.4
28 27.2 27.2 45.6
47 45.6 45.6 91.3
9 8.7 8.7 100.0

103 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Statistics

103 103 103 103
0 0 0 0

Valid
Missing

N
x51 x52 x53 x54

x51

4 3.9 3.9 3.9
9 8.7 8.7 12.6

17 16.5 16.5 29.1
63 61.2 61.2 90.3
10 9.7 9.7 100.0

103 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

x52

4 3.9 3.9 3.9
8 7.8 7.8 11.7

27 26.2 26.2 37.9
60 58.3 58.3 96.1
4 3.9 3.9 100.0

103 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

x53

10 9.7 9.7 9.7
31 30.1 30.1 39.8
29 28.2 28.2 68.0
30 29.1 29.1 97.1
3 2.9 2.9 100.0

103 100.0 100.0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



Statistics

103 103 103
0 0 0

Valid
Missing

N
y11 y12 y13

y11

3 2,9 2,9 2,9
11 10,7 10,7 13,6
38 36,9 36,9 50,5
45 43,7 43,7 94,2
6 5,8 5,8 100,0

103 100,0 100,0

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

y12

2 1,9 1,9 1,9
8 7,8 7,8 9,7

20 19,4 19,4 29,1
67 65,0 65,0 94,2
6 5,8 5,8 100,0

103 100,0 100,0

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

y13

3 2,9 2,9 2,9
7 6,8 6,8 9,7

39 37,9 37,9 47,6
45 43,7 43,7 91,3
9 8,7 8,7 100,0

103 100,0 100,0

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



LAMPIRAN 2
UJI VALIDITAS DAN REABILITAS

Case Processing Summary

103 100,0
0 ,0

103 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

Reliability Statistics

,731 3

Cronbach's
Alpha N of Items

Correlations

1 ,514** ,388** ,773**
,000 ,000 ,000

103 103 103 103
,514** 1 ,528** ,841**
,000 ,000 ,000
103 103 103 103

,388** ,528** 1 ,806**
,000 ,000 ,000
103 103 103 103

,773** ,841** ,806** 1
,000 ,000 ,000
103 103 103 103

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x11

x12

x13

keamanan_jaringan

x11 x12 x13
keamanan_

jaringan

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



Case Processing Summary

103 100,0
0 ,0

103 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,689 2

Cronbach's
Alpha N of Items

Correlations

1 ,526** ,875**
,000 ,000

103 103 103
,526** 1 ,872**
,000 ,000
103 103 103

,875** ,872** 1
,000 ,000
103 103 103

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x21

x22

situasi_normal

x21 x22
situasi_
normal

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



Case Processing Summary

103 100.0
0 .0

103 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.632 2

Cronbach's
Alpha N of Items

Correlations

1 .463** .846**
.000 .000

103 103 103
.463** 1 .865**
.000 .000
103 103 103

.846** .865** 1

.000 .000
103 103 103

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x31

x32

persepsi_reputasi

x31 x32
persepsi_
reputasi

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



Case Processing Summary

103 100.0
0 .0

103 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.638 2

Cronbach's
Alpha N of Items

Correlations

1 .470** .867**
.000 .000

103 103 103
.470** 1 .847**
.000 .000
103 103 103

.867** .847** 1

.000 .000
103 103 103

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x41

x42

persepsi_ukuran

x41 x42
persepsi_

ukuran

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



Case Processing Summary

103 100,0
0 ,0

103 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,640 4

Cronbach's
Alpha N of Items

Correlations

1 ,336** ,273** ,352** ,696**
,001 ,005 ,000 ,000

103 103 103 103 103
,336** 1 ,305** ,342** ,688**
,001 ,002 ,000 ,000
103 103 103 103 103

,273** ,305** 1 ,268** ,691**
,005 ,002 ,006 ,000
103 103 103 103 103

,352** ,342** ,268** 1 ,706**
,000 ,000 ,006 ,000
103 103 103 103 103

,696** ,688** ,691** ,706** 1
,000 ,000 ,000 ,000
103 103 103 103 103

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x51

x52

x53

x54

keyakinan_sendiri_
transaksi_online

x51 x52 x53 x54

keyakinan_
sendiri_

transaksi_
online

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



Case Processing Summary

103 100,0
0 ,0

103 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

,817 3

Cronbach's
Alpha N of Items

Correlations

1 ,502** ,652** ,846**
,000 ,000 ,000

103 103 103 103
,502** 1 ,642** ,824**
,000 ,000 ,000
103 103 103 103

,652** ,642** 1 ,896**
,000 ,000 ,000
103 103 103 103

,846** ,824** ,896** 1
,000 ,000 ,000
103 103 103 103

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

y11

y12

y13

kepercayaan_ecommerce

y11 y12 y13
kepercayaan_
ecommerce

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: kepercayaan_ecommerce

LAMPIRAN 3
UJI ASUMSI KLASIK

UJI NORMALITAS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

103
.0000000

1.60946006
.081
.081

-.039
.825
.503

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 



Coefficientsa

3.136 1.488 2.107 .038
.309 .089 .317 3.487 .001 .698 1.433

-.041 .107 -.030 -.381 .704 .922 1.085
.166 .148 .094 1.123 .264 .815 1.226

-.176 .122 -.111 -1.445 .152 .983 1.018

.347 .072 .422 4.856 .000 .762 1.312

(Constant)
keamanan_jaringan
situasi_normal
persepsi_reputasi
persepsi_ukuran
keyakinan_sendiri_
transaksi_online

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: kepercayaan_ecommercea. 

UJI MULTIKOLINEARITAS

UJI AUTOKORELASI
Model Summaryb

.665a .442 .413 1.65042 1.796
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), keyakinan_sendiri_transaksi_online, persepsi_
ukuran, persepsi_reputasi, situasi_normal, keamanan_jaringan

a. 

Dependent Variable: kepercayaan_ecommerceb. 

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Regression Standardized Predicted Value
20-2-4
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Scatterplot

Dependent Variable: kepercayaan_ecommerce



Model Summary

.665a .442 .413 1.65042
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), keyakinan_sendiri_transaksi_
online, persepsi_ukuran, persepsi_reputasi, situasi_
normal, keamanan_jaringan

a. 

ANOVAb

209.472 5 41.894 15.380 .000a

264.217 97 2.724
473.689 102

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), keyakinan_sendiri_transaksi_online, persepsi_ukuran,
persepsi_reputasi, situasi_normal, keamanan_jaringan

a. 

Dependent Variable: kepercayaan_ecommerceb. 

Coefficientsa

3.136 1.488 2.107 .038
.309 .089 .317 3.487 .001

-.041 .107 -.030 -.381 .704
.166 .148 .094 1.123 .264

-.176 .122 -.111 -1.445 .152

.347 .072 .422 4.856 .000

(Constant)
keamanan_jaringan
situasi_normal
persepsi_reputasi
persepsi_ukuran
keyakinan_sendiri_
transaksi_online

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: kepercayaan_ecommercea. 

Variables Entered/Removedb

keyakinan
_sendiri_
transaksi_
online,
persepsi_
ukuran,
persepsi_
reputasi,
situasi_
normal,
keamanan
_jaringan

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: kepercayaan_ecommerceb. 

LAMPIRAN 4
HASIL UJI REGRESI





LAMPIRAN 5

Lampiran Uji Pilot

UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS

Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.718 3

Cronbach's
Alpha N of Items

Correlations

1 .471** .421* .767**
.009 .021 .000

30 30 30 30
.471** 1 .511** .805**
.009 .004 .000

30 30 30 30
.421* .511** 1 .834**
.021 .004 .000

30 30 30 30
.767** .805** .834** 1
.000 .000 .000

30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x11

x12

x13

keamanan_jaringan

x11 x12 x13
keamanan_

jaringan

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 



Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.812 2

Cronbach's
Alpha N of Items

Correlations

1 .685** .923**
.000 .000

30 30 30
.685** 1 .913**
.000 .000

30 30 30
.923** .913** 1
.000 .000

30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x21

x22

situasi_normal

x21 x22
situasi_
normal

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.631 2

Cronbach's
Alpha N of Items

Correlations

1 .465** .877**
.010 .000

30 30 30
.465** 1 .833**
.010 .000

30 30 30
.877** .833** 1
.000 .000

30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x31

x32

persepsi_reputasi

x31 x32
persepsi_
reputasi

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.609 2

Cronbach's
Alpha N of Items

Correlations

1 .438* .844**
.016 .000

30 30 30
.438* 1 .851**
.016 .000

30 30 30
.844** .851** 1
.000 .000

30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x41

x42

persepsi_ukuran

x41 x42
persepsi_

ukuran

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.813 4

Cronbach's
Alpha N of Items

Correlations

1 .608** .474** .614** .808**
.000 .008 .000 .000

30 30 30 30 30
.608** 1 .774** .414* .863**
.000 .000 .023 .000

30 30 30 30 30
.474** .774** 1 .354 .826**
.008 .000 .055 .000

30 30 30 30 30
.614** .414* .354 1 .736**
.000 .023 .055 .000

30 30 30 30 30
.808** .863** .826** .736** 1
.000 .000 .000 .000

30 30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x51

x52

x53

x54

keyakinan_sendiri_
transaksi_online

x51 x52 x53 x54

keyakinan_
sendiri_

transaksi_
online

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 



Case Processing Summary

30 100.0
0 .0

30 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.657 3

Cronbach's
Alpha N of Items

Correlations

1 .298 .512** .840**
.110 .004 .000

30 30 30 30
.298 1 .390* .639**
.110 .033 .000

30 30 30 30
.512** .390* 1 .826**
.004 .033 .000

30 30 30 30
.840** .639** .826** 1
.000 .000 .000

30 30 30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

y11

y12

y13

kepercayaan_ecommerce

y11 y12 y13
kepercayaan_
ecommerce

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 












