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Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
keperilakuan penggunaan e-commerce dengan menggunakan Model Delone dan Mc 
Lean, Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model atau TAM), dan 
Trust Theory. Penelitian ini dilakukan di Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 
Malang. Penelitian ini memperoleh responden sebanyak 63 orang mahasiswa Jurusan 
Akuntansi Universitas Brawijaya yang mengerti e-commerce. Peneliti menggunakan 
teknik regresi linier berganda dengan software SPSS 16 untuk menguji data 
penelitian. Hasil analisis untuk model ini menunjukkan bahwa secara simultan, 
variabel kualitas informasi, kualitas sistem, kepuasan pengguna, kegunaan yang 
dipersepsikan, dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat keperilakuan 
penggunaan e-commerce. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa variabel 
kegunaan yang dipersepsikan berpengaruh secara signifikan terhadap minat 
keperilakuan penggunaan e-commerce; dan kualitas informasi, kualitas sistem, 
kepuasan pengguna, dan kepercayaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
minat keperilakuan penggunaan sistem e-commerce. Hal ini berarti bahwa minat 
keperilakuan penggunaan sistem e-commerce dipengaruhi oleh variabel kegunaan 
yang dipersepsikan. Implikasi dari penelitian ini relevan bagi sektor bisnis e-
commerce untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi minat 
keperilakuan penggunaan sistem e-commerce. Selain itu, berdasarkan penelitian ini 
dapat diketahui bahwa aspek psikologi juga berperan dalam pengaplikasian dan 
perkembangan sistem teknologi informasi. 

 
Kata Kunci: Kualitas informasi, kualitas sistem, kepuasan pengguna, kegunaan yang 
dipersepsikan, kepercayaan, dan minat keperilakuan penggunaan  e-commerce. 
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Abstract 
 
The objectives of this research are who is treated examine some factors that influence 
to behavioral intentions toward usage e-commerce by using Delone and Mc Lean, the 
Technology Acceptance Model (TAM)), Trust Theory Lewis et al. This research done 
in Accounting Majors of Brawijaya University in Malang. Researcher have got 
response from 63 respondents which is students of Accounting Brawijaya University 
who had conducted e-commerce. The data were analyzed by using multiple 
regression analysis by SPSS 16 software The analysis result of this regression 
indicate that simultaneously, information quality, system quality, user satisfaction, 
perceived usefulness, and trust significant to behavioral intentions toward usage e-
commerce. Beside that, partically indicates that the perceived usefulness are 
significant influence to behavioral intentions toward usage e-commerce, and  
information quality, system quality, user satisfaction, and trust, are not significant 
influence to behavioral intentions toward usage e-commerce. It could be conclude 
that the behavioral intentions toward usage e-commerce is influenced by perceived 
usedfulness.The implication of this research is relevant toward e-commerce sector to 
consider factors which influence to behavioral intentions toward usage e-commerce. 
Beside that, from this research we can know that psychology aspect have part in 
implication and development of Information system technology.  
 
Keywords : information quality, system quality, user satisfaction, perceived 
usefulness, trust And Intention to Use E-Commerce. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah membuka paradigma baru pada 

masyarakat untuk dapat memanfaatkan kemajuan tersebut dengan tujuan 

mendapatkan berbagai informasi yang diinginkan tanpa batas (Syopian, 2008). 

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dari berbagai kalangan, mulai 

dari organisasi, perusahaan, maupun masyarakat biasa, hingga institusi pendidikan 

yang tanpa disadari berdampak pada perubahan dari segi sosial, budaya dan ekonomi 

pada masyarakat. Teknologi informasi yang semakin maju juga telah menciptakan 

kreativitas untuk memanfaatkannya dalam berbagai bidang sehingga menciptakan 

sebuah jenis, peluang, serta karir yang baru dalam pekerjaan manusia. 

 Menurut Lucas, (1993) yang mengadopsi pada Schroderbek, (1971) kemajuan 

teknologi informasi telah mampu menciptakan sebuah jaringan global yang disebut 

dengan internet. Awalnya pemanfaatan melalui media internet hanya digunakan 

untuk mendapatkan informasi. Informasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang nyata 

yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan atau kejadian. 

Internet menghilangkan semua batas-batas fisik yang memisahkan manusia dan 

menyatukannya dalam dunia baru, yaitu dunia maya. Internet juga telah mengubah 

wajah ekonomi konvensional yang lambat dan mengandalkan interaksi sumber daya 



2 
 

fisik secara lokal menjadi ekonomi digital yang serba cepat dan mengandalkan 

interaksi sumber daya informasi secara global. Konsep perdagangan elektronik 

melalui internet dikenal dengan nama E-Commerce yang lahir karena globalisasi 

ekonomi (Nugroho, 2007) 

 Dengan adanya bisnis yang mengadopsi internet sehingga muncul e-commerce 

maka mendorong perusahaan untuk melakukan praktek pemasaran dan bisnis yang 

baru melalui media internet. Internet sebagai bagian dari kemajuan teknologi, secara 

dramatis telah membentuk ulang pasar dan bisnis. Konsumen di seluruh dunia telah 

ter-exposes akan cara hidup dan konsumsi baru dan menginginkan banyak dari hal-

hal yang mereka lihat (Oetomo, 2001:3). 

  E-commerce oleh Turban (2001) diidentifikasi terdiri dari Business To 

Costomer (B2C) juga E-commerce Consumer to Consumer (C2C). B2C merupakan 

aplikasi e-commerce antara bisnis/perusahaan dengan konsumen, dan C2C 

merupakan aplikasi e-commerce konsumen dengan konsumen. Keberhasilan besar 

dari lelang online, tempat para pelanggan dan juga perusahaan dapat membeli serta 

menjual ke satu sama lain dalam proses situs web lelang, menjadikan B2C, dan C2C 

sebuah  strategis bisnis e-commerce yang penting. Iklan personal elektronik dari 

produk atau jasa untuk membeli atau menjual oleh para pelanggan di situs koran 

elektronik, dan situs web personal juga merupakan bentuk e-commerce C2C yang 

penting lainnya (Fuady, 2005). 

 Dalam transaksi secara e-commerce pelanggan diharuskan menyelesaikan 

transaksi secara mandiri.  Pemesan atau pembeli hanya menggunakan komputer untuk 



3 
 

masuk ke dalam  alamat perusahaan dan mengisi formulir pemesanan yang berisi 

identitas pemesan dan nomor kartu kredit jika pembayaran melalui kartu kredit 

(pembayaran dapat juga melalui kartu debet atau transfer bank). Calon pembeli dapat 

melihat-lihat  produk dan servis yang tersedia seperti halnya dalam kehidupan sehari-

hari  dengan melakukan window shopping. Pembeli dapat melakukan shopping ini  

kapan saja dan dari mana saja dia berada tanpa dibatasi oleh jam buka toko.  

Transaksi dapat berlangsung secara real time dari sudut mana saja di dunia  asalkan 

terhubung dalam jaringan internet (Cahyaningtyas, 2010). 

  Membawa keunggulan internet seperti tanpa adanya batas-batas wilayah dan 

waktu, sehingga memberikan jangkauan pemasaran yang luas dan tak terbatas oleh 

waktu, biaya yang relatif murah, dan disamping berbagai kemudahan lainnya maka 

tidaklah mengherankan jika saat ini banyak pebisnis yang merambah dalam e-

commerce (www.kholil@uns.ac.id). Dari data internet pada (www.worldstats.com), di 

Amerika, nilai transaksi perdagangan yang dilakukan secara online terus meningkat. 

Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh US Cencus Bureau, nilai 

transaksi retail secara online pada 3 bulan pertama tahun 2008 mencapai 33 milyar 

USD. Jumlah ini adalah sekitar 3.3 persen dari total nilai perdagangan  pada rentang 

waktu tersebut. Bila dilihat dari presentase, nilai transaksi online mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan akhir tahun 2000 yang hanya mencapai 1% 

dari total nilai perdagangan retail.  

 Data pada tahun 2000 menyebutkan bahwa jumlah e-shop istilah bagi toko di 

http://www.kholil@uns.ac.id
http://www.worldstats.com/
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dunia maya di Indonesia sudah mencapai lebih dari dua puluh buah, berarti dari data 

tersebut kemungkinan tiap tahunnya akan meningkat. Produk yang dijual dalam e-

commerce bermacam-macam seperti, buku, komputer, handphone, handicraft, dan t-

shirt. Pada tahun 2000 tercatat nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai 100 

juta USD. sedangkan nilai transaksi di seluruh dunia mencapai 390 milyar USD. hal 

ini berati menunjukkan bahwa nilai transaski e-commerce di Indonesi masih sekitar 

0,026% dari seluruh total nilai transaksi e-commerce dunia (Boerhanoeddin, 2003). 

Jika mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan Liao dan Cheung, (2001) di 

Singapura, setidaknya dengan semakin berkembangnya jumlah pengguna internet di 

Indonesia, diprediksikan akan terus meningkatkan volume dan nilai transaksi e-

commerce.  

 Konsep  e-commerce disukai karena dengan e-commerce rantai distribusi akan 

hilang, dan konsep e-commerce dapat membuat biaya transportasi dan marketing  

menjadi lebih rendah sehingga harga ditekan menjadi lebih murah. Membuka 

transaksi bisnis melalui internet bukan berarti terhindar dari kejahatan oleh pihak lain 

sebagaimana bertransaksi secara konvensional. Potensi  kejahatan berupa penipuan, 

pembajakan kartu kredit (carding), pentransferan dana illegal dari rekening tertentu, 

dan sejenisnya sangatlah besar apabila sistem keamanan (security) infrastruktur e-

commerce masih lemah. Oleh karena itu, keamanan infrastruktur e-commerce 

menjadi kajian penting dan serius bagi ahli komputer dan informatika (Liddy dan 

Sturgeon, 1988; Ferraro, 1998; Udo, 2001; McLeod dan Schell, 2004:51).  
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 Fakta yang cukup fantastis di Indonesia terjadi pada 2004. Kala itu Indonesia 

dinyatakan sebagai negara yang memiliki tingkat kejahatan dunia maya seperti 

membobol jaringan untuk mencuri data yang penting alias hacking, pencurian 

identitas kartu kredit alias carding, mengubah tampilan awal sebuah website alias 

defacing, mengintip alias sniffing, dan kemudian mencuri data dengan posisi tertinggi 

alias nomor satu di dunia (Media Indonesia edisi Jumat, 31 Oktober 2008). Tidak 

adanya jaminan bahwa transaksi e-commerce terbebas dari upaya perusakan data 

tentu akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini. 

Padahal di dalam transaksi bisnis, kepastian dan keamanan merupakan salah satu 

pilar penopang berkembangnya aktivitas ekonomi (Cahyaningtyas, 2010).  

 E-commerce digunakan oleh perusahaan untuk tujuan meningkatkan 

profitabilitas. Namun sering kali tujuan tersebut tidak tercapai karena adanya 

keengganan/penolakan individu menggunakan transaksi yang berbasis e-commerce 

(Jogiyanto, 2007). Ajzen (1991)  menyatakan bahwa keberhasilan penerapan sistem 

yang berbasis teknologi sangat ditentukan oleh minat keperilakuan individu untuk 

menggunakan sistem yang berbasis teknologi tersebut. Beberapa model keperilakuan 

dalam sistem berbasis teknologi adalah model Delone dan Mc Lean, (2003), the 

Technology Acceptance Model (TAM) Davis, (1989), dan Trust Theory Lewis et al, 

(2003). 

Delone and Mc Lean, (2003), model ini menyatakan bahwa kesuksesan 

sebuah sistem informasi dipengaruhi kualitas informasi (information quality),  

kualitas sistem (system quality), dan kepuasan pengguna (user satisfaction) . 
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Pengguna individu tidak akan terlepas dari faktor-faktor kualitas informasi 

(information quality), dan kualitas sistem (system quality), juga kepuasan pengguna 

(user satisfaction) dalam minat penggunaan teknologi informasi (Hamzah, 2008). 

The Technology Acceptance Model (TAM), merupakan perilaku yang 

direncanakan atau diprogram dalam pemanfaatan dan penggunaan teknologi sistem 

informasi.  Model ini menyatakan bahwa kegunaan yang dipersepsikan (perceived 

usefulness) akan mempengaruhi sikap perilaku pengguna dan akan berdampak pada 

minat pengguna terhadap teknologi informasi (Jogiyanto,2007). Model ini telah 

banyak digunakan dalam penelitian sistem informasi untuk mengetahui reaksi 

pengguna terhadap sistem informasi (Landry et al, 2005). Metode TAM ini pertama 

kali dikenalkan oleh Davis et al, pada tahun 1989, dan model TAM ini diadopsi dari 

model Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action atau TRA) (Jogiyanto, 

2007).  

 Pada Trust Theory, penerimaan teknologi oleh pemakai individual tidak 

terlepas dari kepercayaan-kepercayaan pemakai terhadap teknologinya. Kepercayaan-

kepercayaan mewakili struktur-struktur kognitif yang dikembangkan oleh individual 

setelah mengumpulkan, memproses, dan mensintesis informasi tentang teknologi 

informasi, dan memasukkan penilaian-penilaian individual dari bermacam-macam 

hasil yang berkaitan dengan penggunaan teknologinya. Kepercayaan-kepercayaan 

mempunyai dampak yang mendalam terhadap perilaku-perilaku individual 

(Jogiyanto, 2007). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Brown dan Jayakody (2009) yang 
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meneliti dan menguji apakah minat pengguna untuk terus menggunakan e-commerce 

secara langsung dipengaruhi oleh  kualitas informasi (information quality), kualitas 

sistem (system quality), kepuasan pengguna (user satisfaction), kegunaan yang 

dipersepsikan (perceived usefullnes), dan kepercayaan (trust). Penelitian Brown dan 

Jayakody (2009) diadaptasi dari model DeLone and Mc Lean (2003), Technology 

Acceptance Model (TAM), dan Trust Theory. Hasil dari penelitian Brown dan 

Jayakody (2009) menunjukkan bahwa kualitas sistem (system quality), kepuasan 

pengguna (user satisfaction), dan kegunaan yang dipersepsikan (perceived usefullnes) 

berpengaruh terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce. Sedangkan 

kualitas informasi (information quality), dan kepercayaan (trust) tidak berpengaruh 

terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce. Konteks penelitian tersebut 

yaitu pada B2C (business to consumer) dalam sistem e-commerce. Sampel dari 

penelitian Brown dan Jayakody (2009) yaitu mahasiswa pasca sarjana bisnis di 

sebuah universitas terkemuka di Afrika Selatan.  

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian milik Brown 

dan Jayakody (2009) yaitu pada penelitian Brown dan Jayakody (2009)  konteksnya 

membahas tentang B2C (business to consumer), sedangkan pada penelitian peneliti 

akan membahas B2C (business to consumer) dan ditambahkan dengan C2C 

(consumer to consumer). Perbedaan yang selanjutnya yaitu apabila Brown dan 

Jayakody (2009) mengambil sampel pada mahasiswa pasca sarjana bisnis di sebuah 

universitas terkemuka di Afrika Selatan, pada penelitian ini mengambil sampel dari 

mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya di 
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Indonesia. Peneliti menggunakan konteks B2C (business to consumer) dan C2C 

(consumer to consumer) karena saat ini penggunaan e-commerce  telah banyak 

digunakan baik dari sebuah perusahaan pada konsumen dan  dari konsumen menjual 

kepada konsumen lainnya (Fuady, 2005). Peneliti memilih sampel mahasiswa 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya karena 

mahasiswa akuntansi telah mendapatkan ilmu tentang e-commerce, dan mahasiswa 

jurusan akuntansi saat ini telah  aktif dalam penggunaan e-commerce. 

Motivasi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas 

informasi (information quality), kualitas sistem (system quality), kepuasan pengguna 

(user satisfaction), kegunaan yang dipersepsikan (perceived usefullnes), dan 

kepercayaan (trust) terhadap minat penggunaan e-commerce karena peneliti ingin 

menguji kembali model yang dikembangkan oleh Brown dan Jayakody (2009) di 

Indonesia. Hubungan penelitian ini dengan akuntansi yaitu e-commerce merupakan 

siklus penghasilan dalam sistem informasi akuntansi. Mendasarkan pada uraian diatas 

peneliti melakukan penelitian dalam konteks e-commerce dengan judul “Faktor 

Determinan Minat Keperilakuan Individu: Model Kesuksesan E-Commerce” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas informasi (information quality) berpengaruh terhadap minat 

keperilakuan penggunaan sistem e-commerce? 
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2. Apakah kualitas sistem (system quality) berpengaruh terhadap minat 

keperilakuan penggunaan sistem e-commerce? 

3. Apakah kepuasan pengguna (user satisfaction) berpengaruh terhadap  minat 

keperilakuan penggunaan sistem e-commerce? 

4. Apakah kegunaan yang dipersepsikan (perceived usefulness) berpengaruh 

terhadap minat keperilakuan penggunaan sistem e-commerce? 

5. Apakah kepercayaan (trust) berpengaruh terhadap minat keperilakuan 

penggunaan sistem e-commerce? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menguji pengaruh kualitas informasi (information quality)  terhadap minat 

keperilakuan penggunaan sistem e-commerce. 

2. Menguji pengaruh kualitas sistem (system quality) terhadap minat 

keperilakuan penggunaan sistem e-commerce. 

3. Menguji pengaruh kepuasan pengguna (user satisfaction) terhadap minat 

keperilakuan penggunaan sistem e-commerce  

4. Menguji pengaruh kegunaan yang diperepsikan (perceived usefulness) 

terhadap minat keperilakuan penggunaan sistem e-commerce. 

5. Menguji pengaruh kepercayaan (trust) terhadap minat keperilakuan 

penggunaan sistem e-commerce. 
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1.4 Kontribusi 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

a. Kontribusi Teoritis 

Memberikan hasil empiris tambahan tentang model kesuksesan e-commerce 

khususnya faktor determinan yang mempengaruhi minat keperilakuan 

individu yaitu kualitas informasi (information quality), kualitas sistem (system 

quality), kepuasan pengguna (user satisfaction), kegunaan yang dipersepsikan 

(perceived usefulness), kepercayaan (trust), terhadap model kesuksesan e-

commerce. Dengan model Delone dan Mc Lean , The Technology Acceptance 

Model (TAM), dan Trust Theory. 

b. Kontribusi Praktis 

Memberi pengaruh bagi pengembang sistem e-commerce untuk 

memperhatikan faktor-faktor yang menentukan minat terhadap individu dalam 

penggunaan e-commerce. 

 c. Kontribusi Penelitian Berikutnya 

Menjadi acuan dan bahan referensi bagi penelitian sistem informasi di masa 

yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan minat keperilakuan 

individu terhadap kesuksesan e-commerce 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan dan 

penelaahan dimana dapat memberikan uraian yang lebih terarah dan terperinci maka 
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skripsi ini disusun menjadi lima bab. Pada bab pertama menguraikan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika pembahasan. Bab kedua  menguraikan secara teoritis mengenai 

pandangan dan berbagai pendapat yang berkaitan dengan topik yang diteliti dan 

diambil dari beberapa literatur dan jurnal sebagai landasan penulis dalam melakukan 

penelitian. Dari uraian tersebut, maka disusun kerangka konsep pemikiran dan 

hipotesis yang akan diajukan.  

 Bab ketiga menjelaskan mengenai metoda yang digunakan dalam penelitian, 

yang meliputi metoda pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian 

dan pengukuran penelitian, pengujian hipotesis, dan metoda analisis data. Bab 

keempat menguraikan mengenai hasil penelitian dan analisis data serta 

pembahasannya berdasarkan metoda penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.  

Dan yang terakhir yaitu bab kelima menguraikan mengenai kesimpulan penelitian 

dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta saran-saran yang membangun 

bagi peneliti, pihak-pihak yang terkait serta penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konteks Sistem Informasi Berbasis Teknologi 

2.1.1 Sub Sistem Akuntansi 

Keberadaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sangat penting di dalam suatu 

perusahaan, karena Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sebuah alat untuk 

mempertahankan kemampuan berkompetisi. Menurut Wilkinson (1991) Sistem 

Informasi Akuntansi (SIA) merupakan suatu kerangka pengkordinasian sumber daya 

(data, meterials, equipment, suppliers, personal, and funds) untuk mengkonversi 

input berupa data ekonomi menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan informasi 

akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila Gelinas et al, (1997) 

mendefinisikan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sebagai subsistem khusus dari 

sistem informasi manajemen yang tujuannya adalah menghimpun, memproses dan 

melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. 

Di dalam sistem informasi akuntansi terdapat lima siklus yang terdiri dari 

siklus penghasilan, pengeluaran, penggajian, produksi, dan pendanaan. Siklus 

penghasilan dapat dirancang dengan dua model desain, yaitu secara manual atau 

berbasis teknologi. Salah satu sistem dalam siklus penghasilan yang berbasis 
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teknologi adalah sistem transaksi elektronik atau perdagangan elektronik (e-

commerce) ditunjukkan pada gambar 2.1 (SIM E-Commerce pdf). 

 

Gambar 2.1 Proses Bisnis dengan E-Commerce 

 

 Pada proses e-commerce terjadi efisiensi pada penggunaan fax, pencetakan 

dokumen, entry ulang dokumen, serta jasa kurir. Efisiensi tersebut akan menunjukkan 

pengurangan biaya dan waktu/kecepatan proses. Kualitas transfer data pun lebih baik, 

karena tidak dilakukan entry ulang yang memungkinkan terjadinya human error.  

 

2.1.2 E-Commerce  

2.1.2.1 Definisi E-Commerce 

 Terdapat beberapa definisi dari beberapa kalangan tentang e-commerce, Yuan 

Gao dalam Encyclopedia of Information Science and Technology (2005), menyatakan 
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e-commerce adalah penggunaan jaringan komputer untuk melakukan komunikasi 

bisnis dan transksaksi komersial. Pada website e-commerce net, e-commerce 

didefinisikan sebagai kegiatan menjual barang dagangan dan/atau jasa melalui 

internet, seluruh komponen yang terlibat dalam bisnis praktis diaplikasikan disini, 

seperti customer service, produk yang tersedia, cara pembayaran, jaminan atas produk 

yang dijual, cara promosi dan sebagainya. Menurut Robert E.Johnson,  e-commerce 

merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan 

menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama.  

 Menurut Eko (2005) e-commerce didefinisikan sebagai cara bagi seorang 

konsumen untuk dapat membeli barang yang diinginkan secrara online. Definisi e-

commerce menurut Baum (1999) yaitu satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan 

proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu 

melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang 

dilakukan secara elektronik. 

Kalakota dan Whinston (1997) mendefinisikan e-commerce dari beberapa 

prespektif berikut : 

1. Perspektif komunikasi, e-commerce merupakan pengiriman informasi, 

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

sarana elektronik lainnya. 

2.  Perspektif proses bisnis, e-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju 

otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. 
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3. 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. Perspektif online, e-commerce merupakan kepasitas jual beli produk dan informasi 

di Internet dan jasa online lainnya. 

 Desruelle dan Burgelman (2001) menjelaskan bahwa terlepas dari berbagai 

jenis definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat 

faktor-faktor yang menjadi pendorong implementasi e-commerce, yaitu : 

1. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan;  

2. Kompetisi yang semakin tajam;  

3. Perkembangan teknologi;  

4. Pengurangan tujuan secara fisik; dan  

5. Publisitas.  

 Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu :  

1. Faktor investasi;  

2. Faktor teknis;  

3. Faktor organisasi; dan  

4. Faktor jaringan.  

Pertukaran informasi dalam e-commerce dilakukan dalam format digital 

sehingga kebutuhan akan pengiriman data dalam bentuk cetak dapat dihilangkan. 

Dengan menggunakan sistem komputer yang saling terhubung melalui jaringan 

telekomunikasi, transaksi bisnis dapat dilakukan secara otomatis dan dalam waktu 
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yang singkat. Akibatnya informasi yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi bisnis 

tersedia pada saat diperlukan. Dengan melakukan bisnis secara elektronik, perusahaan 

dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan pengiriman informasi. 

Proses transaksi yang berlangsung secara cepat juga mengakibatkan meningkatnya 

produktivitas perusahaan. 

 Dengan menggunakan teknologi informasi, e-commerce dapat dijadikan sebagai 

solusi untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan perusahaan dan 

menghadapi tekanan bisnis. Tingginya tekanan bisnis yang muncul akibat tingginya 

tingkat persaingan mengharuskan perusahaan untuk dapat memberikan respon. 

Penggunaan e-commerce dapat meningkatkan efisiensi biaya dan produktifitas 

perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam bersaing 

(purnax-4shared.blogspot.com/2009) 

 

2.1.2.2 Jenis-Jenis E-Commerce 

E-Commerce dibedakan menjadi 2 berdasarkan karakteristiknya yaitu 

(butuhbelajar.blogspot.com) : 

1. E-commerce Business to Consumer (B2C).  

 B2C merupakan aplikasi e-commerce antara bisnis/perushaan dengan 

konsumen. Karakteristik dari Business to Consumer E-commerce  yaitu (McLeod 

dan Schell, 2008; Sproule dan Archer, 2000): 

a. Servis yang diberikan bersifat umum (generic) dengan mekanisme yang dapat 

digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah 
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umum digunakan maka servis diberikan dengan menggunakan basis web. 

b. Servis diberikan berdasarkan permohonan (on demand). Konsumen 

melakukan inisiatif dan produsen harus siap memberikan respon sesuai 

dengan permohonan. 

2. E-commerce Consumer to Consumer (C2C).  

  C2C merupakan aplikasi e-commerce konsumen dengan konsumen. 

Karakteristik Consumer to Consumer (C2C) yaitu  (Fuady,2005) : 

a. Pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang 

dilakukan hanya antar konsumen saja. 

b. Internet dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk, 

harga, kualitas, dan pelayanannya. 

c. Konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu 

produk. Sehingga jika ada ketidak puasan suatu produk, maka akan segera 

tersebar luas melalui komunitas tersebut. 

d. Semakin banyaknya individu yang terhubung pada internet maka pasar C2C 

semakin potensial. 

2.1.2.3 Keuntungan dan Kelemahan  E-Commerce 

 Perdagangan secara elektronik menawarkan kepada perusahaan keuntungan 

jangka pendek dan jangka panjang. Perdagangan elektronik tidak hanya membuka 

pasar baru bagi produk dan jasa yang ditawarkan, tetapi juga dapat mempermudah 
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cara perusahaan melakukan bisnis. Disamping itu, perdagangan elektronik juga 

sangat bermanfaat bagi pelanggan/konsumen dan masyarakat umum (Cahyaningtyas, 

2010).  

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan e-commerce, 

antara lain keuntungan dalam menggunakan e-commerce dalam suatu perusahaan 

sebagai sistem transaksi (www.blogspot.com) yaitu : 

1. Dapat meningkatkan market exposure (pangsa pasar). 

Transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan 

dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media komputer dan 

tidak terbatas jarak dan waktu. 

2. Menurunkan biaya operasional (operating cost) 

Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagian besar operasionalnya 

diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban 

gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu terjadi 

3. Melebarkan jangkauan (global reach). 

Transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas 

tempat dan waktu karena semua orang dapat mengaksesnya hanya dengan 

menggunakan media perantara komputer. 

4. Meningkatkan customer loyalty. 

Hal ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan 

informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu, 

http://www.blogspot.com
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selain itu dalam hal pembelian dapat dilakukan setiap waktu bahkan 

konsumen dapat memilih sendiri produk yang diinginkan. 

5. Meningkatkan supply management. 

Transaksi e-commerce menyebabkan efisiensi biaya operasional pada 

perusahaan terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang yang 

tersedia sehingga untuk lebih menyempurnakan efisiensi biaya tersebut maka 

sistem supply management yang baik harus ditingkatkan. 

6. Memperpendek waktu produksi. 

Pada suatu perusahaan yang terdiri dari berbagai divisi atau sebuah distributor 

dimana dalam pemesanan bahan baku atau produk yang akan dijual apabila 

kehabisan barang dapat memesannya setiap waktu karena online serta akan 

lebih cepat dan teratur karena semuanya secara langsung terprogram dalam 

komputer. 

7. Ketersediaan informasi yang lebih banyak dan mudah diakses. Ketersediaan 

informasi produksi dan harga dapat diakses oleh pembeli, penjual, produsen 

dan distributor. 

8. Globalisasi Produksi, distribusi dan layanan konsumen memiliki jarak dan 

waktu relatif lebih pendek, sehingga perusahaan dapat berhubungan dengan 

rekan bisnis di lain negara dan melayani konsumen lebih cepat. Produsen 

dapat memilih tempat untuk memproduksi dan melayani konsumen tidak 

tergantung dimana konsumen itu berada. Perusahaan yang berada di negara 
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berpendapatan rendah dapat mengakses informasi dan membuat kontak bisnis 

tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi. 

9. Mengurangi biaya transaksi dengan adanya sistem order, pembayaran dan 

logistik secara online dan otomatis. 

Menurut Nugroho (2006) terdapat beberapa keuntungan bagi konsumen pengguna 

e-commerce, yaitu : 

1. Efektif. Konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk/jasa yang 

dibutuhkannya dan bertransaksi dengan cara yang cepat dan murah.  

2. Aman secara fisik. Konsumen tidak perlu mendatangi toko tempat perusahaan 

menjajakan barangnya dan ini memungkinkan konsumen dapat bertransaksi 

dengan aman.  

3. Fleksibel. Konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai lokasi, baik 

dari rumah, kantor, atau tempat lainnya.   

  E-commerce tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan dan konsumen, e-

commerce pun mempunyai manfaat bagi masyaraat umum (Nugroho, 2006) yaitu: 

1.   Mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Dengan adanya perdagangan 

elektronik yang dapat dilakukan dimana saja, konsumen tidak perlu 

melakukan perjalanan-perjalanan ke toko, dimana hal ini akan mengurangi 

jumlah kendaraan di jalanan berarti dapat menghemat bahan bakar (BBM). 

2.   Membuka peluang kerja baru. Era perdagangan elektronik akan membuka 

peluang-peluang kerja baru bagi mereka yang mengerti teknologi. Muncul 

pekerjaan-pekerjaan baru seperti pemrograman komputer, perancang web, ahli 
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di bidang basis data, dll.  

3.   Menguntungkan dunia akademis. Berubahnya pola hidup masyarakat dengan 

hadirnya perdagangan elektronik, kalangan akademis akan semakin diperkaya 

dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan cara dan pola hidup yang 

berkaitan dengan dunia maya.  

4.   Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perdagangan elektronik dapat 

merangsang orang-orang untuk mempelajari teknologi komputer demi 

kepentingan mereka sendiri.  

Menurut Purna (2009) e-commerce mempunyai beberapa kelemahan antara 

lain yaitu : 

1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu 

mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau dia telah 

mengganti semua data finansial yang ada. 

2. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa 

menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak 

berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. 

3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini 

bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. 

4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang 

hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu dia 

memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. 

5. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam 
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faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang 

berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. 

6. Kerugian yang tidak terduga. Disebabkan oleh gangguan yang dilakukan 

dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan 

faktor manusia, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. 

 Menurut Gaertner dan Smith (2001), dari hasil kajian literatur dan empiris 

permasalahan yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan keuntungan dan kerugian e- 

commerce meliputi:  

1. Keuangan dan penjualan;  

2. Pembelian; 

3. Kenyamanan dan informasi; dan  

4. Administrasi dan komunikasi. 

 Secara terinci, identifikasi terhadap keuntungan dan kerugian e-commerce bagi 

pembeli disajikan pada tabel 2.1 berikut.   

Tabel 2.1. Keuntungan dan Kerugian E-Commerce Bagi Pembeli 
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 Selain keuntungan dan kerugian e-commerce bagi pembeli, dapat diidentifikasi 

pula keuntungan dan kerugian e-commerce bagi penjual. Hasil identifikasi tersebut 

sebagaimana disajikan pada tabel 2.2 berikut.  

Tabel 2.2. Keuntungan dan Kerugian E-Commerce bagi Penjual 
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2.2 Model Teori Perilaku dalam Penerimaan E-Commerce 

Ajzen (1991)  menyatakan bahwa keberhasilan penerapan sistem yang 

berbasis teknologi sangat ditentukan oleh minat keperilakuan individu untuk 

menggunakan sistem yang berbasis teknologi tersebut. Beberapa model keperilakuan 

dalam sistem berbasis teknologi dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model Delone dan Mc Lean (2003), the Technology Acceptance Model (TAM) Davis 

(1989), dan Trust Theory Lewis et al (2003). 

  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat menggambarkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat terhadap perilaku pada penggunaan sistem 

teknologi informasi yaitu e-commerce. Variabel-variabel yang digunakan  dalam 

model Delone dan Mc Lean (2003), the Technology Acceptance Model (TAM) Davis 

(1989), dan Trust Theory Lewis et al (2003) ini digunakan untuk memprediksi minat 

keperilakuan individu terhadap kesuksesan e-commerce. Oleh karena itu perlu 

dilakukan riset untuk mengetahui minat keperilakuan dengan menggunakan model 

Delone dan Mc Lean (2003), the Technology Acceptance Model (TAM) Davis (1989), 

dan Trust Theory Lewis et al (2003) yang juga populer digunakan oleh para peneliti 

terdahulu.  

 

 2.2.1 Model Delone dan Mc Lean 

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor 

yang menyebabkan kesuksesan sistem teknologi informasi adalah penelitian yang 

dilakukan oleh DeLone & McLean (2003) 
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Dari kontribusi-kontribusi penelitian-penelitian sebelumnya dan akibat 

perubahan-perubahan dari peran dan penanganan sistem informasi yang telah 

berkembang, DeLone & McLean (2003) memperbarui modelnya dan menyebutnya 

sebagai model kesuksesan sistem informasi D&M yang diperbarui. 

Hal-hal yang diperbaharui ini adalah sebagai berikut ini :  

1. Menambah dimensi kualitas pelayanan (service quality) sebagai tambahan 

dari dimensi-dimensi kualitas yang sudah ada, yaitu kualitas sistem (system 

quality) dan kualitas informasi (information quality). 

2. Menggabungkan dampak individual (individual impact) dan dampak 

organisasional (organizational impact) menjadi satu variabel yaitu manfaat-

manfaat bersih (net benefits). Alasan terjadinya penggabungan adalah dampak 

dari sistem informasi yang dipandang sudah meningkat tidak hanya 

dampaknya pada pemakai individual dan organisasi saja, tetapi dampaknya 

sudah ke grup pemakai, ke antar organisasi, konsumer, pemasok, sosial 

bahkan ke negara. Tujuan penggabungan ini adalah untuk menjaga model 

tetap sederhana (parsimony). 

3. Menambahkan dimensi minat memakai (intention to use) sebagai alternatif 

dari dimensi pemakaian (use). DeLone & McLean (2003) mengusulkan 

pengukuran alternatif, yaitu minat memakai (intention to use). Minat memakai 

adalah suatu sikap (attitude), sedang pemakaian (use) adalah suatu perilaku 

(behavior). DeLone & McLean (2003) juga berargumentasi dengan mengganti 
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pemakaian (use) memecahkan masalah yang dikritik oleh Seddon (1997) 

tentang model proses lawan model kausal. 

Menurut Delone dan Mc Lean kualitas sistem  dalam lingkungan Internet, 

mengukur karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem e-commerce. Kegunaan, 

ketersediaan, keandalan, kemampuan beradaptasi, Gambar 3. Diperbarui D & M IS 

Success Model dan waktu respon (misalnya, waktu download) adalah contoh kualitas 

yang dihargai oleh pengguna sistem e-commerce. Pada kualitas informasi menangkap 

masalah konten e-commerce. Konten web harus dipersonalisasi, lengkap, relevan, 

mudah dimengerti, dan aman jika kita mengharapkan calon pembeli atau pemasok 

untuk berminat melakukan transaksi melalui internet dan kembali ke situs secara 

teratur.  

Kepuasan pengguna tetap merupakan sarana penting untuk mengukur 

pendapat pelanggan kami sistem e-commerce, dan harus mencakup pengalaman 

keseluruhan siklus pelanggan dari pencarian informasi melalui pembelian, 

pembayaran, penerimaan, dan pelayanan. Pada minat dan  penggunaan langkah-

langkah mulai dari kunjungan ke sebuah situs web, navigasi dalam situs, untuk 

pengambilan informasi, untuk pelaksanaan transaksi. 

  Peneliti pada penelitian ini mengambil dimensi kepuasan pengguna (perceived 

usefulness) sebagai tambahan dari dimensi-dimensi kualitas yang sudah ada, yaitu 

kualitas sistem (system quality) dan kualitas informasi (information quality). 
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2.2.2 The Technology Acceptance Model (TAM)  

Technology Acceptance Model (TAM)  merupakan suatu model penerimaan 

sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Model penerimaan 

teknologi atau Technology Acceptance Model dikembangkan oleh Davis et al (1989) 

(Jogiyanto, 2007). Technology Acceptance Model TAM  adalah subuah model teori 

perilaku yang dibangun untuk  menganalisis dan memahami faktor-faktor yang  

mempengaruhi diterimanya kegunaanan teknologi  informasi. TAM menyediakan 

dasar teori untuk menelusuri faktor yang menjelaskan pemakaian software dan 

menghubungkannya dengan kinerja pemakai. TAM merupakan satu diantara banyak 

model penelitian yang berpengaruh dalam studi determinan akseptasi teknologi 

informasi.  

Model TAM  diadopsi dari model  TRA (Fishbein dan Ajzen, 1980), yaitu 

teori tindakan yang beralasan dengan satu  premis bahwa reaksi dan persepsi 

seseorang  terhadap suatu hal, akan menentukan minat keperilakuan individu hingga 

ke penggunaanya. Karena TAM masih merupakan model yang baru, penelitian-

penelitian di era pengenalan model ini banyak mancoba membandingkan TAM 

dengan TRA dan TPB. Davis et al (1989) menemukan bahwa TAM lebih baik 

menjelaskan keinginan untuk menerima teknologi dibandingkan dengan TRA 

Kegunaan yang dipersepsikan (perceived usefulness) dan kemudahan 

penggunaan persepsian keduanya mempunyai pengaruh ke minat perilaku. Pemakai 

teknologi akan mempunyai minat menggunakan teknologi jika merasa sistem 

teknologi bermanfaat dan mudah digunakan. Kegunaan yang dipersepsikan juga 
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mempengaruhi kemudahan penggunaan yang dipersepsikan tetapi tidak sebaliknya. 

Pemakai sistem akan menggunakan sistem jika sistem bermanfaat baik sistem itu 

mudah digunakan atau tidak mudah digunakan. Sistem yang sulit digunakan akan 

tetap digunakan jika pemakai merasa sistem masih berguna 

Kegunaan yang dipersepsikan (perceived usefulness) didefinisikan sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan 

kinerja pekerjaannya. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konstruk 

kegunaan yang dipersepsikan (perceived usefulness) mempengaruhi secara positif dan 

signifikan terhadap penggunaan teknologi informasi (misalnya Davis, 1989; Chau, 

1996; Igbaria et al, 1997; Sun, 2003) (Jogiyanto, 2007). 

Kemudahan penggunaan yang dipersepsikan didefinisikan sebagai sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. 

Sikap terhadap perilaku didefinisikan oleh Davis et al (1989) sebagai perasaan positif 

atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. 

Minat perilaku adalah suatu keinginan (minat seseorang) untuk melakukan suatu 

perilaku yang tertentu. Seseorang akan melakukan perilaku jika mempunyai 

keinginan atau minat untuk melakukannya. Perilaku adalah tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang. Dalam konteks penggunaan sistem teknologi informasi, perilaku 

adalah penggunaan sesungguhnya dari teknologi. 

TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan  

pelanggan terhadap suatu sistem informasi. TAM menyediakan suatu basis teoritis 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu 
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teknologi dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara 

keyakinan akan manfaat suatu sistem informasi. Menurut Davis (1989) tujuan utama 

TAM adalah memberikan kerangka dasar untuk penelusuran pengaruh faktor 

eksternal terhadap minat keperilakuan. Maharsi dan Mulyadi (2007) menyatakan 

bahwa TAM meneliti dan mengukur faktor yang mempengaruhi keputusan pelanggan  

apakah  menerima atau menolak teknologi informasi tertentu. Peneliti pada penelitian 

ini mengambil salah satu konstruk yaitu kegunaan yang dipersepsikan (perceived 

usefulness)  

 

2.2.3 Trust Theory  

 Menurut Lewis et al, (2003) individual-individual membentuk kepercayaan-

kepercayaan (beliefs) mengenai teknologi-teknologi informasi selain dipengaruhi oleh 

faktor-faktor individual, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, dan intitusional 

ini mempengaruhi kepercayaan-kepercayaan (beliefs) individual-individual tentang 

teknologi informasi. Dengan demikian kepercayaan-kepercayaan terhadap teknologi 

informasi merupakan kepercayaan sentral yang dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor-

faktor individual, sosial, dan institusional (Jogiyanto, 2007). 

 Trust merupakan pondasi dari bisnis. Suatu transaksi bisnis antara dua pihak 

atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan 

(trust) ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain/mitra bisnis, melainkan harus 

dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. Trust telah dipertimbangkan sebagai 

katalis dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli agar kepuasan konsumen 
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dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan (Yousafzai et al., 2003). Beberapa 

literatur telah mendefinisikan trust dengan berbagai pendekatan (Mukherjee dan 

Nath, 2003). Pada awalnya trust banyak dikaji dari disiplin psikologi, karena hal ini 

berkaitan dengan sikap seseorang. Pada perkembangannya, trust menjadi kajian 

berbagai disiplin ilmu (Riegelsberger et al, 2003; Murphy dan Blessinger, 2003; Kim 

dan Tadisina, 2003), termasuk menjadi kajian dalam e-commerce.   

 Peran faktor-faktor institusional dalam mempengaruhi perilaku individual 

terhadap teknologi informasi telah menjadi subyek yang menarik di penelitian sistem 

informasi. Lewis et al, (2003) menunjukkan faktor-faktor institusional yang 

berpengaruh adalah komitmen dan dukungan manajemen yang juga sudah digunakan 

di beberapa penelitian misal di Yoon et al, (1995) dan Zamud (1984). 

 Scott (1995) dan juga Orlikowski (1992) mengidentifikasikan tiga cara 

bagaimana faktor-faktor institusional mempengaruhi kognisi dan perilaku individual, 

yaitu melalui tiga proses signifikasi (signification), legitimisasi (Legitimization), dan 

dominasi (domination) 

1. signifikasi (signification) berarti individual-individual menggunakan informasi 

dari intituisi untuk memahami bagaimana mereka seharusnya membentuk 

kepercayaan-kepercayaan tentang teknologi-teknologi baru yang dikenalkan di 

dalam organisasi. 

2. Legitimasi (Legitimization) berupa berita-berita yang berasal dari manajemen 

puncak yang digunakan sebagai bentuk-betuk normatif untuk meyakinkan 

seseorang tentang legitimasi organisasional tentang kepercayaan-kepercayaan 
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dan tindakan-tindakan. 

3. Dominasi (domination) menunjukkan situasi dimana organisasi mengulas 

kepercayaan-kepercayaan individual. 

Lewis et al, (2003) menggunakan konseptualisasi mengenai pengaruh sosial 

berdasarkan konsep dari Fulk (1993) dan Schmit dan Fulk (1991). Fulk (1993) 

berargumentasi dan secara empiris menunjukkan bahwa seberapa penting orang-

orang lain memandang penggunaan teknologi sebagai sesuatu yang bermanfaat 

mempunyai suatu pengaruh positif pada persepsi seseorang mengenai manfaatnya. 

Dengan kata lain, kolega sejawat, pengawas atau aktor lainnya di jaringan sosial yang 

relevan percaya bahwa suatu teknologi adalah berguna, dan mereka menyebarkannya 

lewat suatu proses kognisi. Konsisten dengan kerja lainnya, Lewis et al, (2003)   

mengusulkan bahwa pengaruh sosial ini akan membuat kepercayaan-kepercayaan 

individual hanya untuk kegunaan (usefulness) dari suatu teknologi informasi dan 

hubungan ini tidak diharapkan terjadi antara pengaruh sosial dengan kepercayaan-

kepercayaan kemudahan penggunaan. 

Keyakinan sendiri adalah persepepsi individual mengenai kemampuannya 

sendiri untuk melakukan suatu perilaku. Di penelitian sistem informasi, keyakinan-

keyakinan sudah ditemukan sebagai penentu untuk bermacam-macam persepsi-

persepsi pemakai terhadap suatu teknolgi. Peneliti pada penelitian ini mengambil 

konstruk kepercayaan yang dipersepsikan (trust)  
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2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Minat Penggunaan E-Commerce 

Pada derajat  individu, terhadap penggunaan e-commerce dipengaruhi oleh minat 

hal ini sebagai indikator yang sangat kuat. Minat adalah suatu keinginan seseorang 

untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Minat keperilakuan didefinisikan sebagai 

tingkat seberapa kuat minat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu yang lebih 

spesifik seperti minat keperilakuan terhadap penggunaan e-commerce atau tidak  

(Davis et al, 1989). 

Menurut Kamisa (1997) minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau 

kesukaan. Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. 

Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam 

mengambil keputusan. Menurut Gunarso (1995 : 68) minat dapat menyebabkan 

seseorang giat melakukan menuju ke sesuatu yang telah menarik minatnya. Menurut 

Jogiyanto (2007) minat perilaku (behavior intention) minat atau intensi (intention) 

adalah keinginan untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Minat belum berupa 

perilakunya (Jogiyanto, 2007). 

Nazar dan Syahran (2008) menyatakan bahwa minat terdiri dari dua elemen yaitu 

minat keperilakuan dan kemungkinan akan melakukan perilaku. Minat keperilakuan 

menunjukkan seberapa jauh seseorang memiliki minat untuk melakukan perilaku di 

masa yang akan datang. Kemungkinan akan melakukan perilaku menunjukkan 

seberapa jauh kemungkinan seseorang akan melakukan perilaku di masa yang akan 

datang. 
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Terdapat beberapa indikator yang mampu mempengaruhi minat keperilakuan 

individu. Beberapa penelitian juga menyatakan dimana minat keperilakuan digunakan 

sebagai pengganti untuk mengukur perilaku aktual (Smith et al, 1996; Malhotra et al, 

2004). Davis et al, (1989) mengemukakan bahwa adanya manfaat yang dirasakan 

oleh pemakai teknologi informasi akan meningkatkan minat keperilakuan individu 

terhadap penggunaan teknologi informasi. Minat pemanfaatan teknologi berhubungan 

dengan cara kegunaan merencanakan dan mengatur teknologi informasi dalam 

mencapai manfaat potensial dan efektif (Croteau dan Bergeron, 1992). Sejumlah 

penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa minat keperilakuan terhadap 

penggunaan sistem informasi merupakan indikator yang layak untuk mengukur 

kegunaanan sistem dimasa mendatang (Arini, 2010). 

 

2.3.2 Pengembangan Hipotesis Kualitas Informasi (information quality) 

Terhadap Minat Keperilakuan Penggunaan E-Commerce 

Kualitas informasi merupakan output yang dihasilkan oleh sistem informasi 

(DeLone dan McLean, 2003). Delone & McLean (2003) berpendapat bahwa kualitas 

informasi mempengaruhi minat untuk menggunakan sistem. Kualitas informasi 

(information quality) adalah sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi 

persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk 

melakukan proses mereka. Konsep ini dikaitkan dengan konsep produk informasi 

yang menggunakan data sebagai masukan dan informasi didefinisikan sebagai data 

http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/wiki/Data
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yang telah diolah sehingga memberikan makna bagi penerima informasi. Kualitas 

informasi bersifat multidimensi dan berbagai variasi karakteristik pengukur telah 

diusulkan oleh beberapa penulis (www.wikipedia.com).  

Secara umum, dimensi kualitas informasi dapat dikelompokkan ke dalam 

empat kategori: 

1. Intrinsik,  

2. Kontekstual, 

3. Representasi, dan  

4. Aksesibilitas atau keteraksesan. 

Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari tiga hal, 

yaitu (Jogiyanto, H.M, 2005).:  

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas 

mencerminkan maksudnya.  

2. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang ke penerima tidak boleh 

terlambat. Informasi yang sudah usang tidak ada nilainya lagi. Karena informasi 

merupakan landasan dalam pengambilan keputusan.  

3. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya.  

Beberapa penelitian telah dilakukan antara lain Wang dan Lin (2009), 

Almahamid et al, (2005), dan Negash et al, (2001). Wang dan Lin (2009)  meneliti 

penerimaan teknologi informasi dalam konteks blogger. Penelitian Wang dan Lin 

(2009) dilakukan pada Universitas Soochow Taipei, Taiwan. Sampel yang diambil 

adalah mahasiswa yang mempunyai pengalaman menggunakan blogger pada 
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Universitas Soochow, Taipei, Taiwan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 

informasi berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan blogger. 

 Almahamid (2005) meneliti penerimaan teknologi informasi dalam konteks e-

government. Penelitian Almahamid (2005) dilakukan di Yordania. Pada penelitian 

Almahamid et al, (2005)  Sampel yang diambil adalah warga negara Yordania yang 

mengerti dan menyadari layanan e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan e-government. 

 Negash et al, (2001) meneliti penerimaan teknologi informasi dalam konteks 

website. Penelitian Nagesh et al, (2001) dilakukan pada 22 universitas di Amerika. 

Sampel yang diambil yaitu mahasiswa pengguna website pada 22 universitas di 

Amerika. Hasil penelitian Nagesh et al, (2001) menunjukkan bahwa kualitas 

informasi berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan website jual beli online. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai 

berikut : 

H1 : Kualitas informasi berpengaruh terhadap minat penggunaan e-commerce 

 

2.3.3 Pengembangan Hipotesis Kualitas Sistem (system quality) Terhadap Minat 

Keperilakuan Penggunaan E-Commerce 

 Menurut Seddon (1997) kualitas sistem terutama berkaitan dengan konsistensi 

antar muka dan kemudahan penggunaan. Kualitas sistem merupakan karakteristik 

dari informasi yang melekat mengenai sistem itu sendiri (DeLone dan McLean 
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(2003). Kualitas sistem dapat diartikan bahwa karakteristik kualitas yang diinginkan 

pengguna dari sistem informasi itu sendiri. Kualitas sistem ini juga berarti kombinasi, 

hardware, dan software dalam sistem informasi (DeLone dan McLean, 1992). 

Menurut Bailey-Pearson (1983) dalam Livari (2005) instrumen kualitas sistem dapat 

berasal dari kemudahan akses, fleksibilitas dari sistem, integrasi sistem dan waktu 

respon. Semakin tinggi kualitas sistem yang dianggap oleh pengguna, semakin 

berminat mereka dengan sistem tersebut. Jika pengguna terpuasakan dengan sistem 

tersebut akan menyebabkan pemakaian kembali. Pemakaian kembali yang dilakukan 

secara berulang-ulang akan meningkatkan intensitas minat penggunaan sistem 

tersebut (Kirana, 2010). 

 Beberapa penelitian telah dilakukan antara lain, Wang dan Lin (2005), dan 

Nagesh et al, (2001). Wang dan Lin (2009)  meneliti penerimaan teknologi informasi 

dalam konteks blogger. Penelitian Wang dan Lin (2009) dilakukan pada Universitas 

Soochow Taipei, Taiwan. Sampel yang diambil adalah mahasiswa yang mempunyai 

pengalaman menggunakan blogger pada Universitas Soochow, Taipei, Taiwan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap minat 

penggunaan blogger. 

 Negash et al, (2001) meneliti penerimaan teknologi informasi dalam konteks 

website. Penelitian Nagesh et al, (2001) dilakukan pada 22 universitas di Amerika. 

Sampel yang diambil yaitu mahasiswa pengguna website pada 22 universitas di 

Amerika. Hasil penelitian Nagesh et al, (2001) menunjukkan bahwa kualitas sistem 

berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan website jual beli online. 
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Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai 

berikut : 

H2 : Kualitas Sistem berpengaruh terhadap minat penggunaan e-commerce 

 

2.3.4 Pengembangan Hipotesis Kepuasan Pengguna (user satisfaction) Terhadap 

Minat Keperilakuan Penggunaan E-Commerce 

 Kepuasan Pengguna adalah Kepuasan pengguna adalah Tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan hasil yang dirasakan dibandingkan dengan 

harapannya (Kottler,1994). Dalam lingkungan e-commerce ini merupakan alat 

penting untuk mengukur pendapat pelanggan dari e-commerce (Delone & McLean, 

2003). Kepuasan pengguna dapat didefinisikan sebagai keselarasan antara harapan 

seseorang dengan hasil yang diperoleh dari sistem yang dikembangkan menurut 

Meiranto (2008) yang mendasarkan pada  Pratama (2006). Kepuasan pengguna ini 

dapat dilihat dari seberapa jauh pengguna percaya pada saat informasi yang 

disediakan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang mereka perlukan (Seddon dan 

Kiew, 1994). Kepuasan pengguna seringkali digunakan sebagai ukuran pengganti dari 

efektivitas sistem informasi menurut DeLone dan McLean (1992). 

Beberapa penelitian telah dilakukan antara lain Muthaly et al, (2008), dan 

Chiu et al,  (2010). Muthaly et al, (2008) meneliti penerimaan teknologi informasi 

dalam konteks pembelian online. Penelitian Muthaly et al, (2008) dilakukan di 

Kansas Amerika Serikat. Sampel yang diambil adalah pengguna pembelian online 
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jasa perjalanan pada beberapa perusahaan dengan jumlah sampel sebanyak 514. Hasil 

penelitian Muthaly et al, (2008) menunjukkan bahwa kepuasan pengguna (user 

satisfaction) berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan  pembelian online 

jasa perjalanan. 

 Chiu et al,  (2010) meneliti penerimaan teknologi informasi dalam konteks 

komunitas virtual. Penelitian Chiu et al,  (2010) dilakukan di Taipei, Taiwan. Sampel 

yang diambil adalah 270 masyarakat  anggota komunitas virtual di Taipei, Taiwan. 

Hasil penelitian Chiu et al, (2010) menunjukkan bahwa kepuasan pengguna (user 

satisfaction) berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat terhadap penggunaan 

komunitas virtual. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai 

berikut : 

H3 : kepuasan pengguna berpengaruh terhadap minat penggunaan e-commerce 

  

2.3.5 Pengembangan Hipotesis Kegunaan yang Dipersepsikan (perceived 

usefulness) Terhadap Minat Keperilakuan Penggunaan E-Commerce 

 Kegunaan yang dipersepsikan (perceived usefulness) didefinisikan sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan 

kinerja pekerjaannya (Jogiyanto, 2007). Kegunaan yang dipersepsikan (Perceived 

usefulness) didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa dengan 

menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerja (Davis, 1989). Beberapa 
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penelitian sebelumnya pada TAM (Technology Acceptance Model) telah mengajukan 

kesimpulan yang sama yaitu adanya hubungan positif antara pengaruh persepsi 

kegunaan yang dipersepsikan pada minat keperilakuan terhadap penggunaan sistem 

teknologi informasi. Jika pelanggan memiliki persepsi yang baik terhadap sistem 

informasi teknologi, maka pelanggan akan menggunakan sistem tersebut. Sebaliknya 

jika pelanggan memiliki persepsi yang kurang baik terhadap sistem informasi 

teknologi maka seseorang tidak akan menggunakannya.  

 Beberapa penelitian telah dilakukan antara lain Liao et al, (2006), Lee et al, 

(2009), dan Lui dan Jamieson (2002). Liao et al, (2006), meneliti penerimaan 

teknologi informasi dalam konteks e-commerce. Penelitian Liao et al, (2006) 

dilakukan pada 47 Perusahaan di Taiwan dan 3 Universitas di Taiwan. Sampel yang 

diambil adalah karyawan dan mahasiswa. Hasil dari penelitian Liaoa et al, (2006) 

menunjukkan bahwa kegunaan yang dipersepsikan  (perceived usefulness) 

berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan e-commerce. 

Lee et al, (2009) meneliti penerimaan teknologi informasi dalam konteks e-

commerce. Penelitian Lee et al, (2009) dilakukan di Malaysia. sampel diambil secara 

acak pada pengguna e-commerce yang sebelumnya  telah melakukan minimal satu 

transkasi e-commerce. Hasil dari penelitian Lee et al, (2009)  menunjukkan bahwa 

kegunaan yang dipersepsikan memiliki pengaruh yang positif terhadap minat 

keperilakuan terhadap penggunaan e-commerce. 
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Penelitian Lui dan Jamieson (2002) meneliti penerimaan teknologi informasi 

dalam konteks e-commerce. Penelitian Lui dan Jamieson, (2002) dilakukan dengan 

mengambil sampel pada pelanggan bisnis online. Hasil dari penelitian Lui dan 

Jamieson (2002) menyatakan bahwa kegunaan yang dipersepsikan juga memiliki 

indikasi yang positif dan menunjang eksistensi pelanggan dalam kegunaanan e-

commerce. Transaksi dengan sistem Business to Consumer (B2C) e-commerce 

mengindikasikan kegunaan terhadap minat penggunaan sistem teknologi informasi. 

 Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai 

berikut : 

H4 : kegunaan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap minat penggunaan e-

commerce. 

 

2.3.6 Konsep & Pengembangan Hipotesis Kepercayaan (Trust) Terhadap Minat 

Keperilakuan Penggunaan E-Commerce 

 Kepercayaan adalah keyakinan pihak tertentu terhadap yang lain dalam 

melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang 

dipercayainya tersebut akan memenuhi segala kewajibannya secara baik sesuai yang 

diharapkan (Rofiq, 2007). Suatu transaksi bisnis anatara dua pihak atau lebih akan 

terjadi apabila masing-masing saling mempercayai sehingga terjadi kesepakatan 

antara kedua belah pihak. 

 Gefen (2002) mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan untuk membuat 
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dirinya peka kedalam tindakan yang diambil oleh pihak yang dipercaya yang 

didasarkan pada keyakinan. Kepercayaan  mewakili struktur yang kognitif yang 

dikembangkan oleh individual setelah mengumpulkan, memproses, dan mensintesis 

informasi tentang teknologi informasi, dan memasukkan penilaian individual dari 

bermacam-macam hasil (outcomes) yang berkaitan dengan kegunaanan teknologi. 

Kepercayaan individu terhadap teknologi akan tumbuh apabila keinginan yang 

diharapkan individu tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan pilihannya. Kepercayaan 

merupakan hal yang diperlukan bagi kegunaan sistem teknologi informasi  yang dapat 

meningkatkan kinerja individu dalam menjalankan kegiatan dalam organisasi. 

 Beberapa penelitian telah dilakukan antara lain Liao et al, (2006), Kim et al, 

(2003), Lee et al, (2009), dan Weisberg et al, ( 2009), meneliti penerimaan teknologi 

informasi dalam konteks e-commerce. Penelitian Liao et al, (2006) dilakukan pada 47 

Perusahaan di Taiwan dan 3 Universitas di Taiwan. Sampel yang diambil adalah 

karyawan dan mahasiswa. Hasil dari penelitian Liao et al, (2006) menunjukkan 

bahwa kepercayaan (trust) berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan e-

commerce. 

 Penelitian Kim et al, (2003) meneliti mengenai faktor-faktor kepercayaan 

pelanggan dalam transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan web sebagai 

bahan untuk mengumpulkan data. Responden berasal dari dua kelompok mahasiswa 

universitas negeri di Amerika Serikat. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa 

kepercayaan pelanggan secara kuat mempengaruhi minat pembelian melalui internet.  
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 Lee et al, (2009) meneliti penerimaan teknologi informasi dalam konteks e-

commerce. Penelitian Lie et al, (2009) dilakukan di Malaysia. Sampel diambil secara 

acak pada pengguna e-commerce yang sebelumnya  telah melakukan minimal satu 

pembelian. Hasil dari penelitian Lie et al, (2009)  menunjukkan bahwa kegunaan 

yang dipersepsikan memiliki pengaruh yang positif terhadap minat keperilakuan 

untuk menggunakan e-commerce. 

Weisberg et al, ( 2009) meneliti penerimaan teknologi informasi dalam konteks 

e-commerce. Penelitian Weisberg et al, (2009) dilakukan di Israel. sampel diambil 

secara acak pada karyawan pengguna e-commerce di berbagai perusahaan. Hasil dari 

penelitian Weisberg et al, (2009)  menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki 

pengaruh yang positif terhadap minat keperilakuan untuk menggunakan e-commerce. 

 Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai 

berikut : 

H5 : kepercayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan e-commerce 
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 1998). Adapun 

populasi menurut Nazir (1999) adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta 

ciri-ciri yang telah ditetapkan. Jadi yang dimaksud dengan populasi adalah 

keseluruhan subyek atau unit penelitian yang akan dianalisis. Populasi pada 

penelitian ini yaitu mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya, untuk tahun ajaran 2010/2011. Mahasiswa jurusan S1 

akuntansi yang aktif adalah sejumlah 1106 orang, Berdasarkan data tersebut populasi 

yang digunakan berjumlah 1106 orang (www. siska.fe.unibraw.ac.id). Mahasiswa 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dipilih 

menjadi poulasi pada penelitian ini karena lokasi Universitas Brawijaya dekat dengan 

peneliti menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih populasi.  

Sampel didefinisikan sebagai elemen-elemen populasi (Indriantoro dan 

Supomo, 1999). Pada penelitian ini sampel yang diambil adalah mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk tahun ajaran 

2010/2011 dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya yang pernah menggunakan internet. 
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2. Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya yang mengetahui dan mengerti tentang transaksi yang berbasis e-

commerce. 

Alasan peneliti memilih sampel dengan kriteria  mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang pernah 

menggunakan internet karena mahasiswa yang menggunakan internet akan 

mengetahui dan mengerti tentang transaksi yang berbasis e-commerce. Alasan 

peneliti memilih sampel dengan kriteria  mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang mengetahui dan mengerti tentang 

transaksi yang berbasis e-commerce karena mahasiswa akuntansi telah banyak 

mengetahui dan mengerti tentang transaksi yang berbasis e-commerce. Mengingat 

tidak terdapat data yang pasti mengenai jumlah mahasiswa yang pernah 

menggunakan internet yang mengetahui dan mengerti website yang berbasis e-

commerce maka untuk penentuan jumlah sampel didasarkan pada pendapat Sekaran 

(2006), yaitu jumlah sampel untuk penelitian korelasional adalah > dari 30 atau < dari 

500. Berdasarkan pendapat Sekaran, peneliti memutuskan untuk menggunakan 

sampel sebanyak 250. 

 Metoda yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu non probabilitas 

dengan metoda judgement sampling. Non probabilitas sampling merupakan 

merupakan desain pengambilan sampel dimana elemen dalam populasi tidak 

mempunyai peluang yang diketahui atau ditentukan sebelumnya untuk terpilih 

sebagai subyek sampel. Non probabilitas sampling seringkali menjadi alternatif 
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pilihan dengan pertimbangan yang terkait dengan penghematan biaya, waktu dan 

tenaga serta keandalan subjektifitas peneliti. Metoda judgement sampling yaitu 

metoda dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu (Jogiyanto, 2007). Metoda 

judgement sampling yaitu suatu metoda yang melibatkan pilihan-pilihan dari subyek 

yang memiliki tempat paling menguntungkan atau posisi terbaik yang menyediakan 

informasi yang dibutuhkan (Sekaran, 2006).  

  

3.2 Metoda Pengumpulan Data dan Metode Survey 

Metoda pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data (http://teorionline.wordpress.com). Pengumpulan data 

merupakan prosedur untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. 

Metoda pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda survey 

dan wawancara secara langsung kepada beberapa sampel. Metoda survey merupakan 

upaya pengumpulan informasi atau data dari sebagian populasi yang dianggap dapat 

mewakili populasi tertentu dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan 

data (William dan Cooper, 1996). Pertimbangan peneliti dalam memilih 

menggunakan metoda survey karena dasar-dasar yang dipertimbangkan adalah dari 

aspek ekonomisnya. Pendekatan ini apabila ditinjau dari aspek waktu yang digunakan  

membutuhkan waktu yang lebih singkat, dan jika ditinjau dari aspek biaya penelitian 

yang akan dikeluarkan juga jauh lebih kecil (www.elearning.gunadarma.ac.id). 

Melihat kelebihan yang ada pada metode survey dari aspek ekonimisnya, 

terdapat juga beberapa kelemahannya yaitu tingkat keberhasilannya tergantung pada 

http://www.elearning.gunadarma.ac.id/
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lengkapnya perilaku verbal. Artinya sikap, tanggapan perilaku responden itu sendiri 

yang sangat menentukan kesuksesan memperoleh kualitas informasi yang akurat. 

Responden mungkin akan memberikan jawaban yang meleset, sedangkan pencacah 

tidak memahami bahwa jawaban responden telah meleset 

(www.elearning.gunadarma.ac.id). 

Alat pengumpulan data yang digunakan pada metode survey yaitu kuisioner. 

Dengan menggunakan metoda survey yang menggunakan kuisioner sebagai alat 

pengumpulan data, maka akan dihasilkan data yang disebut data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan 

sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh (Kandary, 2010). Data 

primer di dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengirimkan langsung 

kuesioner kepada responden.  

 Kuesioner merupakan daftar pernyataan/pertanyaan yang akan digunakan 

oleh peneliti untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses 

komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan. Sebelum menyebar kuisioner ada 

beberapa hal yang dilakukan peneliti terhadap instrumen, sebagai berikut : 

1. Instrumen (kuisioner) diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa 

indonesia 

2. Instrumen (kuisioner) didiskusikan dengan ahli bahasa Inggris-Indonesia 

supaya tidak ada perbedaan makna 

http://www.elearning.gunadarma.ac.id/
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3. Kuisioner disebar kepada 10 mahasiswa non sampel dengan tujuan apakah 

mereka mengerti terhadap pernyataan/pernyataan dalam kuisioner 

tersebut. 

4. Menyebar kuisioner kepada sampel.   

Metode wawancara secara langsung kepada beberapa responden dilakukan 

untuk memperoleh data dan alasan responden secara jelas yang mungkin tidak 

didapatkan peneliti melalui kuisioner. 

 

3.3 Variabel Penelitian, Pengukuran Penelitian, Definisi, Indikator, dan 

Pengukuran Konstruk 

Konstruk adalah konsep yang dibuat dan dihasilkan secara sadar untuk 

keperluan ilmiah (Ali, 2010). Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran 

terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Suatu indikator 

tidak selalu menjelaskan keadan secara keseluruhan tetapi kerap kali hanya 

memberikan petunjuk (www.anneahira.com). 

Konstruk dalam penelitian ini ada 6, yaitu sebagai berikut : 

1. Minat 

2. Kualitas Informasi 

3. Kualitas Sistem 

4. Kepuasan Pengguna 

http://www.anneahira.com
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5. Kegunaan yang dipersepsikan 

6. Kepercayaan. 

Konstruk pertama yaitu minat. Minat adalah suatu keinginan seseorang untuk 

melakukan suatu perilaku tertentu (Jogiyanto,2007). Indikator minat ada 2 menurut 

Kim et al (2009), yaitu sebagai berikut : 

1. Minat keperilakuan terhadap penggunaan 

2. Kemungkinan akan menggunakan 

Indikator diatas dapat diuraikan menjadi pernyataan kuesioner sebagai 

berikut: 

1. Saya berminat menggunakan website yang berbasis  e-commerce di masa yang 

akan datang. 

2. Di masa yang akan datang memungkinkan saya untuk menggunakan website yang 

berbasis  e-commerce . 

3. Di masa yang akan datang saya tidak berminat untuk menggunakan website yang 

berbasis e-commerce.   

Konstruk kedua yaitu kualitas informasi. Kualitas informasi terhadap minat 

dalam Delone dan Mc Lean (2003) dikonsepkan sebagai kualitas informasi dari suatu 

sistem yang akan mempengaruhi minat untuk menggunakan teknologi sistem  

informasi. Indikator kualitas informasi ada lima menurut Brown dan Jayakody 

(2009), yaitu sebagai berikut : 

1. Ketepatan informasi 

2. Keakuratan informasi 
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3. Kecukupan informasi 

4. Respon  

Indikator diatas diuraikan menjadi pernyataan dalam kuesioner sebagai 

berikut : 

1. Website yang berbasis e-commerce menyediakan informasi yang tepat seperti 

yang saya butuhkan.  

2. Website yang berbasis e-commerce menyediakan respon tanggapan terhadap 

pertanyaan yang tepat seperti apa yang saya butuhkan. 

3. Website yang berbasis e-commerce menyediakan informasi yang cukup untuk 

memungkinkan saya dalam melakukan tugas-tugas saya. 

4.  Website yang berbasis e-commerce memiliki eror yang harus saya selesaikan. 

5. Saya puas dengan keakuratan informasi yang disediakan oleh website yang 

berbasis e-commerce.  

6. Pilihan output cukup bagi saya. 

7. Website yang berbasis e-commerce tidak menyediakan informasi yang tepat 

seperti yang saya butuhkan.  

 

Konstruk ketiga yaitu kualitas sistem. Kualitas sistem dimaksutkan berkaitan 

dengan kemudahan penggunaan (Ifinedo, 2006). Indikator kualitas sistem ada satu 

menurut Brown dan Jayakody (2009), yaitu sebagai berikut : 
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1. Mudah 

Indikator diatas diuraikan menjadi pernyataan dalam kuesioner sebagai 

berikut : 

1.  Website yang berbasis e-commerce ramah terhadap pengguna 

2. Dibandingkan dengan website yang lain website yang berbasis e-commerce ini 

mudah dikenali.  

3. Mudah bagi Website yang berbasis e-commerce untuk melakukan apa yang 

saya inginkan.  

4. Saya merasa mudah untuk menjadi terampil dalam menggunakan website 

yang berbasis e-commerce. 

5. Saya percaya bahwa website yang berbasis e-commerce rumit untuk 

digunakan. 

6.  Untuk menggunakan website yang berbasis e-commerce memerlukan banyak 

usaha kerja pikiran.  

7. Saya merasa frustrasi ketika menggunakan website yang berbasis e-commerce. 

8. Tidak mudah bagi website yang berbasis e-commerce untuk melakukan apa 

yang saya inginkan.  

Konstruk keempat yaitu kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna adalah 

Tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil yang dirasakan dengan 

harapannya (Kottler,1994). Indikator kepuasan pengguna ada satu menurut Brown 

dan Jayakody (2009), yaitu sebagai berikut : 



51 
 

1. Puas  

Indikator diatas dapat diuraikan menjadi pernyataan dalam kuesioner sebagai 

berikut: 

1. Saya puas dengan melakukan pembelian secara online dari website yang 

berbasis e-commerce. 

2. Saya tidak puas dengan melakukan pembelian secara online dari website yang 

berbasis e-commerce. 

Konstruk kelima adalah kegunaan yang dipersepsikan. Kegunaan yang 

dipersepsikan (perceived usefulness) didefinisikan sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya 

(Jogiyanto, 2007). Indikator kegiatan yang dipersepsikan ada empat menurut Brown 

dan Jayakody (2009), yaitu sebagai berikut : 

1. Meningkatkan produktivitas 

2. Mendukung kegitan belanja 

3. Efisiensi waktu 

4. Meningkatkan kinerja 

5. Berguna 

Indikator diatas diuraikan menjadi pernyataan dalam kuesioner sebagai 

berikut : 

1. Penggunaan website yang berbasis e-commerce memungkinkan produktivitas 

kegiatan belanja saya.  
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2. Penggunaan website yang berbasis e-commerce ini memiliki peran yang 

penting dalam mendukung kegiatan belanja saya.  

3. Penggunaan website yang berbasis e-commerce mempercepat kegiatan belanja 

saya. 

4. Penggunaan website yang berbasis e-commerce memungkinkan saya untuk 

menyelesaikan kegiatan belanja lebih cepat. 

5. Penggunaan website yang berbasis e-commerce  meningkatkan kinerja saya 

(misalnya menghemat waktu atau uang dalam kegiatan belanja).  

6. Saya mendapati website yang berbasis e-commerce berguna bagi kegiatan 

belanja saya 

7. Penggunaan website yang berbasis e-commerce tidak memudahkan untuk 

melakukan kegiatan belanja sa ya. 

Konstruk keenam yaitu kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan pihak 

tertentu terhadap yang lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu 

keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut akan memenuhi segala 

kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan (Rofiq, 2007). Indikator 

kepercayaan ada tiga menurut Brown dan Jayakody (2009), yaitu sebagai berikut : 

1. Dapat dipercaya 

2. Menepati janji dan komitmen 

3. Menjaga kepentingan pelanggan 

4. Aman digunakan 
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Indikator diatas diuraikan menjadi pernyataan dalam kuesioner sebagai 

berikut : 

1. Website yang berbasis e-commerce dapat dipercaya. 

2. Saya percaya atas manfaat dari keputusan yang dibuat oleh website yang 

berbasis e-commerce, contohnya : Saya percaya keistimewaan yang 

ditawarkan & rekomendasi yang dibuat oleh website yang berbasis e-

commerce 

3.  Website yang berbasis e-commerce menepati janji dan komitmen.  

4. Website yang berbasis e-commerce mejaga kepentingan terbaik pelanggan. 

5. Website yang berbasis e-commerce akan melakukan pekerjaan yang tepat 

bahkan jika tidak dipantau 

6. Saya percaya terhadap website yang berbasis e-commerce. 

7. Website yang berbasis e-commerce tidak dapat dipercaya. 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pernyataan negatif pada elemen 

minat, kualitas informasi, kualitas sistem, kepuasan pengguna, kegunaan yang 

dipersepsikan, dan kepercayaan. Hal ini dilakukan peneliti untuk menghindari bias 

responden. Pada elemen minat, peneliti mengganti indikator dan statementnya Brown 

dan Jayakody (2009) dengan Kim et al (2009) karena pada indikator dan statement 

Brown dan Jayakody (2009) yaitu minat yang berkelanjutan. 

Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh, mengolah dan 

menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola yang 
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sama dalam penelitian Brown dan Jayakody (2009).  Instrumen pengukuran variabel 

yang dipakai dalam suatu penelitian dapat dikembangkan sendiri oleh peneliti atau 

mengadopsi dari penelitian sebelumnya.  Peneliti mengambil instrumen penelitian 

yang telah dikembangkan dan diuji validitasnya oleh peneliti sebelumnya. Penelitian 

ini menggunakan model Delone dan Mc Lean, model TAM, dan Trust Theory yang 

direplikasi dalam penelitian Brown dan Jayakody (2009). Pada penelitian yang 

dilakukan Brown dan Jayakody (2009) menguji apakah variabel kualitas informasi, 

kualitas sistem, kepuasan pengguna, kegunaan yang dipersepsikan, dan kepercayaan 

berpengaruh terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce. 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bila digunakan dalam penelitian akan menghasilkan data kuantitatif 

(Nadhirin 2010). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari 

konstruk pertama hingga keenam menggunakan adalah skala likert 7 poin dari sangat 

tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial (Sugiono, 2002). Cara pengukuran dalam penelitian ini yaitu dengan 

menghadapkan seorang responden yang diminta menjawab pertanyaan untuk 

menentukan responnya terhadap pernyataan-pernyataan. Nilai dari respon diukur 

pada skala yang dimulai dari skala 1 yang menyatakan bahwa sangat tidak setuju 

hingga skala 7 yang menyatakan bahwa sangat setuju.  
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3.4 Pengujian Hipotesis 

Pada pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, alat uji statistik 

yang digunakan adalah metoda Regresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS 15. 

Model penelitian digambarkan pada gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 

Model Penelitian 

 

 

 

                                                                                  

                                                                          

                                                                           

     

                                                                       

                                                                        

                                          

 

                 

Bentuk persamaan ini diuraikan sebagai berikut : 

Hipotesis 1, 2, 3, 4, dan 5 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+b5X5+e 

Kualitas Informasi 
(X1) 

Kualitas Sistem (X2) 

Kegunaan (X4) 

Kualitas Informasi 
(X5) 

Kepuasan Pengguna 
(X3) 

Minat Keperilakuan 
(Y) 
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Keterangan :  

Y   : Minat Keperilakuan 

b1-b5  : Koifisien arah regresi 

X1  : Kualitas informasi 

X2  : Kualitas sistem 

X3  : Kepuasan pengguna 

X4  : Kegunaan yang dipersepsikan 

X5  : Kepercayaan 

a    : Nilai konstan 

e  : Error 

 

Untuk menganalisis variabel kualitas informasi, kualitas sistem, kepuasan 

pengguna, kegunaan yang dipersepsikan, dan kepercayaan pada minat terhadap 

perilaku individu untuk menggunakan e-commerce digunakan metoda statistik 

dengan tingkat kesalahan (α) = 0.05 yang artinya derajat kesalahannya sebesar 5%.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa analisis yang digunakan untuk 

pengujian hipotesis (Ghozali, 2006), yaitu : 

 

3.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji F ditujukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan 
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hipotesis H0 adalah sebagai berikut :   

Jika : Signifikansi (p<a,a=5%, maka H0 : ditolak)  

         Signifikansi (p>a,a=5%, maka H0 : diterima)  

         Di sini p(probabilitas)=F  

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

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.  

 

3.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 Uji t ditujukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan 

hipotesis H0 adalah sebagai berikut :   

Jika : Signifikansi (p<a,a=5%, maka H0 : ditolak)  

         Signifikansi (p>a,a=5%, maka H0 : diterima)  

                 Di sini p(probabilitas)=t  

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

independen yang diuji berpengaruh terhadap variabel dependen.  

 

3.4.3 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui berapa  pengaruh variabel 

bebas (X) yang dimasukkan dalam model mempengaruhi variabel terikat (Y), 
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sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan ke 

dalam model dianggap baik bila koefisien determinasi sama dengan atau mendekati 

satu (Ghozali, 2001).   

 

3.5 Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik 

3.5.1 Uji Kualitas Data 

3.5.1.1 Uji Validitas 

Validitas terkait dengan seberapa baik konsep studi didefinisikan oleh 

instrumen-instrumen pengukuran. Uji validitas mengemukakan seberapa jauh suatu 

tes dari operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur (Jogiyanto, 2004:126). 

Informasi validitas menunjukkan tingkat dari kemampuan tes untuk mencapai 

sasarannya. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui setiap item pertanyaan dari 

kuesioner telah mengungkapkan secara pasti mengenai apa yang diteliti. Singkatnya, 

uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat keakuratan instrumen pengukur 

yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian. Uji validitas yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah melalui korelasi bivariate antara masing-masing skor 

indikator dengan total skor konstruk. Apabila angka probabilitasnya berada dibawah 

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

(Ghozali,2001:41) 
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3.5.1.2 Uji Reabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indicator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan reliable 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konstan atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2001). 

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 dikatakan reliabel. Untuk menguji reliabilitas instrumen 

digunakan uji Cronbach Alpha yang artinya bahwa Cronbach alpha (koefisien 

keandalannya) harus lebih besar dari 0,6 (Ghozali,2001:42). 

 

 3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan analisis grafik (Ghozali, 2001:110). 

Normalitas data dapat diketahui dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov 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.  
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3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya kolerasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian ini 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel. Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel, dilihat 

melalui nilai VIF (Variance Inflation Factor). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi 

multikolinearitas, sebaliknya apabila VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Nilai tolerance harus > 0,10 (Santoso,2002).  

 

4.5.2.3 Uji Heteroskedastistas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homokesdasitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2001:105). 

Dengan kata lain, jika varian faktor pengganggu tidak sama atau tidak konstan maka 

disebut Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastistas dapat dilakukan dengan uji gletser, 

dan hasil pengujiannya harus diatas 0,05 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Responden yang digunakan pada penelitian ini yaitu mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang sedang 

menempuh pendidikan S1 berdasarkan kriteria responden yang pernah menggunakan 

internet dan mengetahui serta mengerti tentang transaksi yang berbasis e-commerce. 

Peneliti dalam melakukan penelitian ini seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya memilih menggunakan metode survey dan wawancara secara lagsung 

kepada beberapa responden. Metode survey dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuisioner secara langsung dan acak kepada responden dengan tahap dua kali 

penyebaran. Tahap pertama peneliti menyebarkan sebanyak 50 kuisioner, dan pada 

tahap kedua peneliti menyebarkan sebanyak 200 kuisioner. Penyebaran data 

dilakukan sebanyak dua kali karena pada tahap pertama peneliti ingin melihat pola 

jawaban dari responden. Lama pengumpulan data pada penelitian ini yaitu selama 2 

minggu. 

 Kuisioner yang diterima kembali oleh peneliti hanya 240 kuisioner karena ada 

10 responden yang tidak mengembalikan kuisioner sehingga respon rate dalam 

penelitian ini yaitu 96 % . Setelah dilakukan tahap pemeriksaan kuisioner yang dapat 

digunakan sebanyak 63 kuisioner sedangkan yang tidak dapat digunakan berjumlah 
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177 kuisioner. Kuisioner dikreteriakan tidak dapat digunakan apabila kuisioner 

tersebut tidak lengkap dalam pengisiannya, kalimat positif dan negatif diisi dengan 

nilai yang sama sehingga dianggap responden tidak serius dalam pengisiannya, juga 

mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa non akuntansi. Perhitungan sampel dan 

tingkat pengembalian sampel ditunjukkan pada table 4.1 

Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Jumlah sampel 
Jumlah kuisioner yang tidak diterima kembali 
Jumlah kuisioner yang diterima kembali 
Kuisioner yang tidak digunakan 
Kuisioner yang digunakan 

250 
10 

240 
177 
63 

Tingkat pengembalian (respon rate) 
Tingkat pengembalian yang digunakan (usable respon date) 

96% 
26,25% 

     Sumber : Data Primer (diolah) 

 Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai responden yang menjadi 

data pada penelitian ini, maka digambarkan dalam bentuk tabel-tabel dibawah ini 

beserta penjelasan secara menyeluruh berdasarkan beberapa komposisi tertentu. Pada 

tabel 4.2 menyajikan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin. Responden 

dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 28 dengan presentase sebesar 44,4% dan 

perempuan berjumlah 35 dengan presentase 55,6%. Berdasarkan data tersebut maka 

komposisi tertinggi yaitu perempuan dan selanjutnya yaitu laki-laki. Selisih jumlah 

antara laki-laki dan perempuan tidak begitu signifikan.  
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Tabel 4.2 

Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki-laki 28 44,4% 

2 Perempuan 35 55,6% 

 Jumlah 63 100% 

  Sumber: Data primer (diolah) 

 

 Komposisi responden berdasarkan lokasi akses internet disajikan dalam tabel 

4.3. Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden yang mengakses internet  melalui 

rumah/kos sebanyak 51 responden dengan presentase sebesar 81%. Responden yang 

mengakses internet melalui warnet sebanyak 6 responden dengan presentase sebesar 

9,5%. Responden yang mengakses internet melalui kampus sebanyak  6 responden 

dengan presentase 9,5%. Berdasarkan data tersebut maka lokasi akses internet 

teringgi yang dilakukan oleh responden yaitu pada rumah/kos dan selanjutnya yaitu 

pada warnet dan kampus dengan jumlah yang sama. Selisih yang cukup tinggi terjadi 

antara rumah/kos dengan kampus dan warnet. Hal ini dikarenakan saat ini telah 

banyak pengguna internet yang mempunyai akses internet di rumah/kos. Hanya 

beberapa saja pengguna yang masih melakukan akses internet melalui kampus/ 

warnet. 
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Tabel 4.3 

Komposisi Responden Berdasarkan Lokasi Akses Internet 

No Lokasi Akses Internet Jumlah Presentase 

1 Rumah/Kos 51 81% 

2 Kampus 6 9,5% 

3 Warnet 6 9,5% 

 Jumlah 63 100% 

 Sumber: Data primer (diolah) 

 

 Tabel 4.4 menyajikan komposisi responden berdasarkan pengalaman 

responden dalam menggunakan internet. Responden dengan pengalaman 

menggunakan internet selama 3-4 tahun sebanyak 7 responden dengan presentase 

sebesar 11%. Responden dengan pengalaman menggunakan internet 5-6 tahun 

sebanyak 22 responden dengan presentase sebesar 35%. Responden dengan 

pengalaman menggunakan internet >6 tahun sebanyak 34 responden dengan 

presentase sebesar 54%. Berdasarkan data tersebut maka pengalaman responden 

dalam menggunakan internet tertinggi yaitu selama >6 tahun, selanjutnya pada posisi 

tertinggi kedua yaitu selama 5-6 tahun, dan posisi terendah yaitu selama 3-4 tahun. 

Pada penelitian ini diketahui bahwa tidak ditemukan pengalaman responden dalam 

menggunakan internet antara 1-2 tahun. 
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Tabel 4.4 

Komposisi Responden Berdasarkan Pengalaman dalam Penggunaan Internet 

No Pengalaman Penggunaan Internet Jumlah Presentase 

1 1-2 tahun - - 

2 3-4 tahun 7 11% 

3 5-6 tahun 22 35% 

4 >6 tahun 34 54% 

 Jumlah 63 100% 

           Sumber: Data primer (diolah) 

 

 Tabel 4.5 menyajikan komposisi responden berdasarkan intensitas 

penggunaan internet dalam jangka waktu satu minggu. Responden dengan intensitas 

penggunaan internet selama 3-6 jam dalam jangka waktu satu minggu sebanyak 11 

responden dengan presentase sebesar 17,4%. Responden dengan intensitas 

penggunaan internet selama 6-9 jam dalam jangka waktu satu minggu sebanyak 23 

responden dengan presentase sebesar 36,5%. Responden dengan intensitas 

penggunaan internet selama >9 jam dalam waktu satu minggu sebanyak 28 responden 

dengan presentase sebesar 44,5%. Pada penelitian ini tidak ditemukan responden 

dengan data intensitas penggunaan internet selama < 3 jam dalam satu minggu. 

Berdasarkan data tersebut maka intensitas penggunaan internet dalam waktu satu 

minggu tertinggi yaitu selama >9 jam, kemudian 6-9 jam, dan yang terendah yaitu 3-

6 jam. 
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Tabel 4.5 

Komposisi Responden Berdasarkan Intensitas Penggunaan Internet Dalam 
Jangka Waktu Satu Minggu 

No Lama Penggunaan Internet Jumlah Presentase 

1 <3 jam - - 

2 3-6 jam 11 17,4% 

3 6-9 jam 23 36,5% 

4 >9 jam 28 44,5% 

 Jumlah 63 100% 

Sumber: Data primer (diolah) 

 

Tabel 4.6 menyajikan komposisi responden berdasarkan semester dalam 

perkuliahan yang sedang ditempuh. Responden yang sedang menempuh perkuliahan 

pada semeseter 2 yaitu sebanyak 8 responden dengan presentase sebesar 12,7%. 

Responden yang sedang menempuh perkuliahan pada semeseter 4 yaitu sebanyak 23 

responden dengan presentase sebesar 36,5%. Responden yang sedang menempuh 

perkuliahan pada semeseter 6 yaitu sebanyak 15 responden dengan presentase sebesar 

23,8%. Responden yang sedang menempuh perkuliahan pada semeseter 8 yaitu 

sebanyak 14 responden dengan presentase sebesar 22,2%. Responden yang sedang 

menempuh perkuliahan pada semeseter 10 yaitu sebanyak 2 responden dengan 

presentase sebesar 3,2%. Responden yang sedang menempuh perkuliahan pada 

semeseter 12 yaitu sebanyak 1 responden dengan presentase sebesar 1,6%. 

Berdasarkan data tersebut data tertinggi yaitu pada semester 4, selanjutnya yaitu 
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semester 6, diikuti semsester 8, lalu semester 2, lalu semester 10, dan yang terendah 

yaitu semester 12. 

Tabel 4.6 

Komposisi Responden Berdasarkan Semester perkuliahan yang Sedang 
Ditempuh 

No Semester Jumlah Presentase 

1 2 8 12,7% 

2 4 23 36,5% 

3 6 15 23,8% 

4 8 14 22,2% 

5 10 2 3,2% 

6 12 1 1,6% 

 Jumlah 63 100% 

 Sumber: Data primer (diolah) 

 

4.2 Analisis Deskriptif 

 Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dilakukan terhadap 63 

responden yang telah memenuhi kriteria ntuk diolah lebih lanjut. Pengukuran statistik 

sampel yang sangat berguna untuk tujuan penarikan kesimpulan adalah 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 perhitungan nilai-nilai tendensi 
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sentral tersebut, maka diperoleh gambaran mengenai sampel secara garis besar 

sehingga dapat mendekati kebenaran populasi. Pengukuran dalam penelitian ini 

menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 15 dengan 

hasil perhitungan seperti yang tersaji pada tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 
N 

Minim
um Maximum Mean Std. Deviation 

Kualitas Informasi (X1) 63 4 7 3,7 1.76558 

Kualitas Sistem (X2) 63 5 7 5,6 1.92299 

Kepuasan Pengguna 
(X3) 

63 5 7 
5,4 0.64441 

Kegunaan (X4) 63 3 7 5,7 3.10550 

Kepercayaan (X5) 63 2 7 5,3 2.97592 

Minat (Y1) 63 5 7 5,8 1.08827 

Valid N (listwise) 63     
   Sumber: Data primer (diolah) 

 
 
 Hasil pengujian dari tabel di atas menunjukkan jumlah responden (N) adalah 

63 responden. Variabel Minat (Y) memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 5, nilai 

terbesar (maksimum) sebesar 7,00, nilai rata-rata (mean) sebesar 5,8, dan nilai standar 

deviasi sebesar 1.08827. Variabel Kualitas informasi (X1) memiliki nilai minimum 

sebesar 4, nilai maksimum sebesar 7, nilai mean sebesar 3,7, dan standar deviasi 

sebesar 1.76558. Variabel kualitas sistem (X2)  memiliki nilai minimum sebesar 5, 

nilai maksimum sebesar 7, nilai mean sebesar 5,6, dan nilai standar deviasi sebesar 
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1.92299. Variabel kepuasan pengguna (X3) memiliki nilai minimum sebesar 5, nilai 

maksimum sebesar 7, nilai mean sebesar 5,4, dan nilai standar deviasi sebesar 0.64441. 

Variabel kegunaan yang dipersepsikan (X4) memiliki nilai minimum sebesar 3, nilai 

maksimum sebesar 7, nilai mean sebesar 5,7, dan nilai standar deviasi sebesar 3.10550. 

Variabel kepercayaan (X5) memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum 

sebesar 7, nilai mean sebesar 5,3, dan nilai standar deviasi sebesar 2.97592. 

 

4.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Hasil pengumpulan data dari responden perlu diuji untuk menguji keakuratan 

dan keandalan data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian. Suatu instrument penelitian dikatakan valid apabila koefisien korelasi (r) 

menghasilkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (<0,05). Suatu instrument 

penelitian dinyatakan reliable apabila koefisien keandalannya (Cronbach Alpha) 

lebih besar dari 0,60 ( >0,60). Pada tahap awal dilakukan uji validitas terlebih dahulu, 

setelah data dinyatakan valid barulah dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Hasil uji 

validitas dan reliabilitas terhadap variabel minat keperilakuan menggunakan e-

commerce (Y) akan disajikan pada table 4.8 berikut ini 
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Tabel 4.8 
Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Minat Keperilakuan Pengggunaan E-Commerce (Y) 

Variabel 
No. 

Item 
Validitas Cronbach 

Alpha Korelasi (r) Probabilitas (p) 
Y Y11 0,942 0,000 0,883 

 
Y12 0,953 0,000 

   Sumber: Data primer (diolah) 

 

  Hasil uji validitas terhadap kualitas informasi (X1) disajikan pada 

table 4.19. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak semua item pertanyaan 

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

Terdapat 2 item pertanyaan yang menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan 

probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu item X5 dan X6 yang menunjukkan bahwa 

item pertanyaan tersebut tidak valid, sehingga kedua item tersebut harus dihilangkan. 

Setelah item pertanyaan yang tidak valid dihilangkan maka dilakukan uji validitas 

ulang. Hasil uji validitas ulang dan reliabilitas akan disajikan pada tabel 4.10 

 
Tabel 4.9 

Uji Validitas 
Variabel Kualitas Informasi (X1) 

Variabel 
No. 

Item 
Validitas 

Koefisien (r) Probabilitas (p) 
X1 X11 0,758 0,000 

 
X12 0,726 0,000 

 
X13 0,656 0,000 

 
X14 0,651 0,000 

 
X15 0,105 0,414 

 
X16 0,130 0,063 

       Sumber: Data primer (diolah) 
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Tabel 4.10 
Uji Validitas Ulang dan Reliabilitas 

Variabel Kualitas Informasi (X1) 

Variabel 
No. 

Item 
Validitas Cronbach 

Alpha Korelasi (r) Probabilitas (p) 
X1 X11 0,758 0,000 0,647 

 
X12 0,726 0,000 

  
 

X13 0,656 0,000 
  

 
X14 0,651 0,000 

   Sumber: Data primer (diolah) 

 

 Hasil pengujian ulang tersebut menunjukkan bahwa semua item pertanyaan 

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

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. Di 

dalam tabel juga terlihat bahwa nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 yaitu 

sebesar 0,647. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan variabel 

Y pada penelitian ini reliable. 

Hasil uji validitas terhadap kualitas sistem (X2) disajikan pada table 4.11. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak semua item pertanyaan menghasilkan 

koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05. Terdapat 1 item 

pertanyaan yang menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih besar 

dari 0,05 yaitu item X27 yang menunjukkan bahwa item pertanyaan tersebut tidak 

valid, sehingga kedua item tersebut harus dihilangkan. Setelah item pertanyaan yang 

tidak valid dihilangkan maka dilakukan uji validitas ulang dan uji reliabilitas. Hasil 

uji validitas dan realibilitas ulang akan disajikan pada tabel 4.12  
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Tabel 4.11 
Uji Validitas 

Variabel Kualitas Sistem (X2) 

Variabel 
No. 

Item 
Validitas 

Koefisien (r) Probabilitas (p) 
X2 X21 0,631 0,000 

 
X22 0,625 0,000 

 
X23 0,630 0,000 

 
X24 0,601 0,000 

 
X25 0,545 0,000 

 
X26 0,403 0,001 

 
X27 0,161 0,059 

       Sumber: Data primer (diolah) 

 

Tabel 4.12 
Uji Validitas Ulang dan Reliabilitas  

Variabel Kualitas Sistem  (X2) 

Variabel 
No. 

Item 
Validitas Cronbach 

Alpha Korelasi (r) Probabilitas (p) 
X2 X21 0,631 0,000 0,647 

 
X22 0,625 0,000 

  
 

X23 0,630 0,000 
  

 
X24 0,601 0,000 

  
 

X25 0,545 0,000 
  

 
X26 0,403 0,001 

   Sumber: Data primer (diolah) 
 
 

Hasil pengujian ulang tersebut menunjukkan bahwa semua item pertanyaan 

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

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. Di 

dalam tabel juga terlihat bahwa nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 yaitu 
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sebesar 0,647. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan variabel 

Y pada penelitian ini reliable. 

Hasil uji validitas terhadap kepuasan pengguna (X3) disajikan pada table 4.13. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item pertanyaan menghasilkan koefisien 

korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05. sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. Di dalam tabel juga terlihat bahwa 

nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 1,00. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa item pertanyaan variabel Y pada penelitian ini reliable. 

Tabel 4.13 
Uji Validitas dan Reliabilitas  

Variabel Kepuasan Pengguna  (X3) 

Variabel 
No. 

Item 
Validitas Cronbach 

Alpha Korelasi (r) Probabilitas (p) 
X3 X31 1,000 0,000 1,000 
Sumber: Data primer (diolah) 

 

Hasil uji validitas terhadap Kegunaan yang dipersepsikan (X4) disajikan pada 

table 4.14. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item pertanyaan 

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

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. Di 

dalam tabel juga terlihat bahwa nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 yaitu 

sebesar 0,711. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan variabel 

Y pada penelitian ini reliable 
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Tabel 4.14 
Uji Validitas dan Reliabilitas  

Variabel Kegunaan Yang Dipersepsikan  (X4) 

Variabel 
No. 

Item 
Validitas Cronbach 

Alpha Korelasi (r) Probabilitas (p) 
X4 X41 0,456 0,000 0,711 

 
X42 0,474 0,000 

  
 

X43 0,457 0,000 
  

 
X44 0,683 0,000 

  
 

X45 0,364 0,003 
  

 
X46 0,712 0,000 

     Sumber: Data primer (diolah) 

 

Hasil uji validitas terhadap Kepercayaan (X5) disajikan pada table 4.15. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa semua item pertanyaan menghasilkan koefisien 

korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05. sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid. Di dalam tabel juga terlihat bahwa 

nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,837. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan variabel Y pada penelitian ini reliable. 

Tabel 4.15 

Uji Validitas dan Reliabilitas  

Variabel Kepercayaan  (X5) 

Variabel 
No. 

Item 
Validitas Cronbach 

Alpha Korelasi (r) Probabilitas (p) 
X5 X51 0,755 0,000 0,837 

 
X52 0,747 0,000 

  
 

X53 0,779 0,000 
  

 
X54 0,720 0,000 

  
 

X55 0,723 0,000 
  

 
X56 0,805 0,000 

  Sumber: Data primer (diolah) 
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4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji  apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t 

dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Pengujian 

normalitas 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 = 0,05. 

Hasil pengujian disajikan dalam tabel 4.16. 

 

Tabel 4.16 

Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Model Regresi Kolmogorov-Smirnov Z Asymptotic Significance 

Model Regresi 0,710 0,694 

Sumber: Data primer (diolah) 

 

Berdasarkan hasil pengujian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil 

pengujian terhadap nilai residual, keseluruhan model regresi menghasilkan nilai 

Asymptotic Significance lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,694. Hal ini 

menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 
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4.4.2 Hasil Uji Multikolineraritas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkolerasi , maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Metoda 

yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan menggunakan 

Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Nilai VIF yang lebih kecil dari 

10 (VIF < 10) dan Tolerance yang lebih besar dari 0,1 (Tolerance > 0,1) 

menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. 

Hasil uji multikolinearitas disajikan dalam tabel 4.17.  

 
Tabel 4.17 

Hasil Uji Multikolinearitas 

No. Variabel Tolerance VIF 
1. Kualitas Informasi (X1) 0,761 1,314 
2. Kualitas Sistem (X2) 0,571 1,751 
3. Kepuasan Pengguna (X3) 0,619 1,616 

4. 
Kegunaan yang 
dipersepsikan  (X4) 0,719 1,390 

5. Kepercayaan (X5) 0,597 1,674 
Sumber: Data primer (diolah) 

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10 

(VIF < 10) dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 (Tolerance > 0,1). Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya multikolinearitas antar variabel bebas 

(independen). 
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4.4.3 Hasil Uji Heteroskesdastisitas 

Uji heteroskedastistas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastistas dan jika berbeda disebut heteroskedastistas. Model regreresi yang 

baik adalah yang homoskedastistas atau tidak terjadi heteroskedastistas. peneliti 

melakukan uji gletser untuk melihat terjadi atau tidaknya heteroskedastistas, jika 

variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, 

maka ada indikasi terjadi heteroskedastistas. Apabila tidak terjadi heteroskedastistas 

maka probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5% atau  >0,05. Hasil 

dari pengujian probabilitas menunjukkan bahwa keseluruhan probabilitas 

signifikansinya > 0,05 yang artinya tidak terjadi heteroskedastistas. Hasilnya 

ditunjukkan pada tabel 4.18 berikut 

 
Tabel 4.18 

Hasil Uji Heteroskedastistas 
No. Variabel t Sig 
1. Kualitas Informasi (X1) 1,787 0,79 
2. Kualitas Sistem (X2) 0,686 0,496 
3. Kepuasan Pengguna (X3) -0,930 0,356 

4. 
Kegunaan yang 
dipersepsikan  (X4) -1,007 0,318 

5. Kepercayaan (X5) 1,349 0,183 
       Sumber: Data primer (diolah) 

 

 



78 
 

4.5 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan metoda Regresi Linier 

Berganda. Metoda ini digunakan untuk menguji pengaruh langsung dari kualitas 

informasi, kualitas sistem, kepuasan pengguna, kegunaan yang dipersepsikan, dan 

kepercayaan terhadap minat keperilakuan menggunakan sistem e-commerce. 

Uji F digunakan untuk mununjukkan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil analisis regresi uji F disajikan dalam 

tabel 4.19. 

 
 

Tabel 4.19 
Hasil Analisis Regresi (Uji F) 

F R R Square Adjusted R Square Sig 
5,130 0,557 0,310 0,250 0,001 

Sumber: Data primer (diolah) 

 

 Tabel 4.20 menunjukkan bahwa Adjusted R Square sebesar 25%. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat 25% variabel dependen yang bisa dijelaskan oleh 

variabel independen, sedangkan sebanyak 75% dijelaskan oleh variabel-variabel di 

luar model ini. Dari uji ANOVA atau F test didapat nilai hitung sebesar 5,130 dengan 

probabilitas 0,001. Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi Y. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Brown dan Jayakody (2009). 
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 Selanjutnya untuk menguji apakah variabel bebas secara individu mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhaadap variabel terikat maka digunakan uji t. Hasil uji t 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.20 
Hasil Analisis Regresi (Uji t) 

Variabel UnStandardized 
Coefficients 

t Sig 

 Beta   
Kualitas Informasi (X1) 0,046 0,361 0,719 
Kualitas Sistem (X2) 0,153 1,049 0,299 
Kepuasan Pengguna (X3) -0,047 -0,338 0,736 
Kegunaan yang dipersepsikan  (X4) 0,438 3,376 0,001 
Kepercayaan (X5) 0,080 0,559 0,578 

     Sumber: Data primer (diolah) 

 Berdasarkan data diatas maka pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan 

memperhatikan tingkat signifikansinya setelah didapatkan pengolahan data dari tabel 

di atas. Hipotesis yang diajukan digunakan untuk mengetahui hubungan masing-

masing konstruk yang dihipotesiskan seperti yang dijelaskan di bawah ini: 

 

A. Hipotesis 1 

 Hipotesis 1 dinyatakan  bahwa variabel kualitas informasi  (X1) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce 

(Y). Pad atabel 4.20 menunjukkan bahwa kualitas informasi  (X1) mempunyai t 

hitung sebesar 0,361 dan signifikansi alfa sebesar 0,719. Signifikansi alfa sebesar 

0,719 merupakan lebih besar dari 0,05. Oleh karena hasilnya adalah variabel kualitas 
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informasi  (X1) tidak berpengaruh terhadap minat keperilakuan penggunaan e-

commerce (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 1 ditolak. Hal ini  tidak 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Lin (2009), Almahamid 

et al, (2005), Negash (2001). 

 

B. Hipotesis 2 

 Hipotesis 2 dinyatakan  bahwa variabel kualitas sistem (X1) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce 

(Y). Pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa kualitas informasi  (X2) mempunyai t 

hitung sebesar 1,049 dan signifikansi alfa sebesar 0,299. Signifikansi alfa sebesar 

0,299 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu hasilnya adalah variabel kualitas 

informasi  (X2) tidak berpengaruh terhadap minat keperilakuan penggunaan e-

commerce (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 2 ditolak. Hal ini  tidak 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan Wang dan Lin (2005), dan Nagesh 

(2001). 

 

C. Hipotesis 3 

 Hipotesis 3 dinyatakan  bahwa variabel kepuasan pengguna (X3) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce 

(Y). Pad atabel 4.20 menunjukkan bahwa kepuasan pengguna  (X3) mempunyai t 

hitung sebesar -0,338 dan signifikani alfa sebesar 0,736. Signifikansi alfa sebesar -

0,736 lebih besar dari 0,05. Oleh karena hasilnya adalah variabel kepuasan pengguna  
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(X3) tidak berpengaruh terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce (Y). 

Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 3 ditolak. Hal ini  tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Oswari dan Andriansyah (2008), dan Kirana (2010).  

 

D. Hipotesis 4 

 Hipotesis 4 dinyatakan  bahwa variabel kegunaan yang dipersepsikan (X4) 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat keperilakuan  penggunaan e-

commerce (Y). Pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa kegunaan yang dipersepsikan  

(X4) mempunyai t hitung sebesar 3,376 dan signifikansi alfa sebesar 0,001. 

Signifikansi alfa sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Oleh karena hasilnya adalah variabel 

kegunaan yang dipersepsikan  (X4) berpengaruh signifikan terhadap minat 

keperilakuan penggunaan e-commerce (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 

4 diterima. Hal ini  konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh lain Liaoa et al, 

(2006), Lee et al, (2009), dan Lui dan Jamieson (2002). 

 

E. Hipotesis 5 

 Hipotesis 5 dinyatakan  bahwa variabel kepercayaan (X5) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce (Y). Pada 

tabel 4.20 menunjukkan bahwa kepercayaan  (X5) mempunyai t hitung sebesar 0,559 

dan signifikani alfa sebesar 0,578. Signifikansi alfa sebesar 0,578 lebih besar dari 

0,05. Oleh karena itu hasilnya adalah variabel kepercayaan (X3) tidak berpengaruh 

terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce (Y). Berdasarkan hasil tersebut 
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maka hipotesis 5 ditolak. Hal ini  tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

lain Liaoa et al, (2006), Kim et al (2003), dan Lee et al, (2009), Weisberg et al, ( 

2009) 

 

4.6 Diskusi Hasil Penelitian 

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan metode regresi linier 

berganda maka dapat diketahui bahwa secara simultan variabel kegunaan yang 

dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap minat keperilakuan penggunaan e-

commerce. sedangkan variabel kualitas informasi, kualitas sistem, kepuasan 

pengguna, dan kepercayaan tidak ditemukan adanya pengaruh signifikan terhadap 

minat keperilakuan penggunaan e-commerce.  Hasil pengujian hipotesis 1 sampai 5 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

4.6.1 Kualitas Informasi (X1) Terhadap Minat Keperilakuan Penggunaan E-

Commerce (Y) 

Kualitas informasi merupakan output yang dihasilkan oleh sistem informasi 

(DeLone dan McLean, 2003). Delone & McLean (2003) juga berpendapat bahwa 

kualitas informasi mempengaruhi niat untuk menggunakan sistem. Kualitas informasi 

(information quality) adalah sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi 

persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk 

melakukan proses mereka. Baik ataupun buruknya kualitas informasi berpengaruh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
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terhadap minat seseorang dalam menggunakan suatu sistem informasi. Kualitas 

informasi menjadi salah satu pertimbangan dalam minat menggunakan e-commerce. 

Apabila kualitas informasi baik maka pengguna akan berminat dalm menggunakan e-

commerce.  

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa kualitas informasi tidak berpengaruh 

terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce. hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian Wang dan Lin (2009), Almahamid et al, (2005), Negash 

(2001). Pada penelitian Wang Lin yang yang menguji mengenai hubungan antara 

kualitas informasi dengan minat penggunaan e-blogger. Riset tersebut membuktikan 

bahwa pembaca blog biasanya dapat mengunjungi blog yang ada di BSPs berbeda 

daripada tetap tinggal di BSP yang sama, dan penulis blog biasanya menciptakan isi 

blog mereka sendiri, meski begitu penulis blog juga memilih diBSP yang dirasakan 

memiliki kualitas informasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang 

diperlukan. Pembaca  blog dalam memilih  yang mereka baca tergantung dari kualitas 

informasi yang ditampilkan oleh penulis blog dapat dimengerti ataupun tidak oleh 

pembaca, apabila tulisan penulis tidak dapat mereka pahami secara otomatis pembaca 

tidak akan berminat untuk membaca blog tersebut meskipun dalam BSP yang sama. 

Dengan demikian, kualitas informasi blog lain di BSP yang sama menjadi faktor 

penting yang mempengaruhi penggunaan minat penulis dan pembaca. Situasi ini 

dapat mengakibatkan hubungan yang kuat antara kualitas informasi yang dirasakan 

blogger 'dan minat penggunaan e-blogger. 
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Hasil penelitian ini juga tidak konsisten dengan penelitian Almahamid (2005) 

yang meneliti penerimaan teknologi informasi dalam konteks e-government. 

Penelitian Almahamid (2005) menunjukkan bahwa apabila informasi dalam sebuah 

situs website e-government akurat, valid, up to date, bebas dari kesalahan, dan tepat 

juga sesuai kebutuhan maka warga akan berminat menggunakan situs website e-

government, namun apabila kualitas informasi pada situs website e-commerce 

dirasakan buruk maka masyarakat tidak akan berminat menggunakan situs website e-

commerce. menurut masyarakat kualitas informasi pada situs website e-commerce di 

Yordania saat ini buruk karena tidak sesuai kebutuhan warga sehingga menghambat 

penerapan e-government di Yordania. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas 

informasi berpengaruh terhadap minat penggunaan e-government. 

 Hasil  penelitian ini juga tidak konsisten dengan hasil penelitian Negash et al, 

(2001). Negash et al,  (2001) meneliti penerimaan teknologi informasi dalam konteks 

website. Penelitian Negash et al, (2001) yang menguji hubungan antara kualitas 

informasi dengan minat penggunaan sistem berbasis web. Penelitian itu membuktikan 

bahwa minat pengguna yang menggunakan sistem berbasis web meningkat seiring 

dengan kualitas informasi ditingkatkan. Pengguna sistem berbasis web perlu 

mempertimbangkan kualitas informasi dibandingkan dengan pengguna sistem 

tradisional yang sering menggunakan cetak laporan untuk mengevaluasi informasi 

yang berkualitas. Minat pengguna sistem berbasis web yang dipengaruhi kualias 

informasi tergantung pada derajat partisipasi pengguna persepsi kualitas informasi 

yang mungkin bervariasi di daerah di mana pengguna berpartisipasi dalam 
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memperbarui informasi, mereka dapat menilai informasi kualitas yang lebih tinggi. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas informasi berpengaruh terhadap 

minat penggunaan sistem berbasis web\. 

Berdasarkan wawancara kepada beberapa responden tidak konsistennya hasil 

penelitian ini dengan sebagian besar penelitian terdahulu karena bagi pengguna 

kecukupan dan memadainya informasi yang ada pada website e-commerce tidak 

menjadi sebuah pertimbangan. Hal ini disebabkan apabila informasi yang ditampilkan 

dianggap kurang cukup informatif pengguna biasanya melihat pada website produsen 

yang mengeluarkan produk tersebut secara langsung sebagai bahan pertimbangan. 

Contoh yang konkret seperti saat membeli handpone Blackberry melalui website e-

commerce bernama A maka pengguna bisa mendapat informasi dari website 

Blackberry resmi tentang apa saja fitur, dan spesifikasi secara jelas. Apabila produk 

yang ditawarkan tidak jelas produsen yang memproduksinya dan tidak ditemukan 

website produsennya maka pengguna dapat memperoleh informasi dari website-

website lain yang juga menawarkan produk tersebut. Contoh konkritnya seperti saat 

membeli jaket dari website A pengguna juga bisa mendapatkan kecukupan dan 

memadainya informasi dari website-website lain yang juga menawarkan produk 

tersebut. Selain itu pengguna biasanya mendapatkan informasi produk yang ingin 

dibeli dari pengalaman di lingkungan pengguna. Contoh konkritnya saat akan 

membeli handpone blackberry jenis curve dan banyak teman-teman yang telah 

menggunakan produk tersebut maka adanya kecukupan dan memadainya informasi 
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pada website e-commerce tersebut tidak akan mempengaruhi minat pengguna untuk 

menggunakan e-commerce. 

Keakuratan dan ketepatan informasi yang ada pada website e-commerce tidak 

menjadi pertimbangan bagi pengguna. Hal ini disebabkan apabila informasi yang 

disajikan dianggap kurang akurat dan tepat pengguna bisa mendapatkan informasi 

dari website produsen produk tersebut. Apabila informasi telah dirasa akurat dan 

tepat, pengguna juga dapat membandingkan keakuratan dan ketepatan informasi 

dengan website produsennya, maupun website lain yang menawarkan produk yang 

sama. contoh konkritnya yaitu website A menawarkan laptop Sony Vaio jenis VGN-

CR 353 ynag menggunakan prosessor intel atom, dan pengguna tidak merasa yakin 

atas keakuratan dan ketepatan informasi tersebut. Pengguna dapat melihat ataupun 

mencrosceknya pada website sony vaio resmi  tentang prosessor Sony Vaio tipe 

VGN-CR 353. Ataupun pengguna dapat membandingkan dengan website lainnya 

yang menawarkan produk yang sama. selain itu keakuratan dan ketepatan informasi 

website e-commerce tidak mempengaruhi minat pengguna dalam menggunakan e-

commerce karena informasi tidak hanya bisa didapat dari website tersebut tetapi dari 

penggunaan dan pengalaman oleh orang-orang disekitar maupun dari website lainnya.  

Respon yang ada pada website e-commerce tidak  menjadi sebuah 

pertimbangan pada minat penggunaan e-commerce. hal ini disebabkan pengguna 

menyadari bahwa e-commerce berbeda dengan pasar nyata, yang apabila pengguna 

berminat membeli laptop pada sebuah toko dan kita menanyakan apakah toko 

tersebut memberikan diskon pada pembelian kedua, maka karyawan toko akan segera 
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merespon pertanyaan dengan menjawab secara langsung saat itu juga. Apabila secara 

e-commerce pengguna menyadari bahwa pemilik website tidak akan standby selama 

24 jam untuk merespon pertanyaan pengguna, namun dibutuhkan beberapa waktu 

kemudian sampai pertanyaan tersebut direspon tergantung kesediaan pemilik. 

Pengguna yang menyadari hal tersebut dan ketika pengguna membutuhkan respon 

yang cepat maka pengguna dapat besikap inovatif dengan menghubungi pemilik 

website secara langsung via telephone ataupun dengan mengirimkan pesan melalui 

handpone. Jadi meskipun pertanyaan pengguna pada website tersebut belum direspon 

pengguna bisa mendapat respon dari alat komunikasi lai yang disediakan pemilik. 

Contoh konkretnya yaitu saat pengguna berminat untuk membeli handpone 

blackberry di website A dan telah cocok dengan harga yang ditawarkan, maka 

pengguna menulis sebuah pertanyaan melalui jasa pengiriman apakah blackberry 

tersebut akan dikirim, karena pengguna merasa apabila hanya bertanya di website 

tersebut responnya tidak dapat langsung diterima maka pengguna mengirimkan pesan 

melalui nomor handpone pemilik.  

Sampel pada penelitian ini yaitu mahasiswa, berdasarkan pengalaman 

mahasiswa dalam menggunakan internet untuk mengerti dan menggunakan e-

commerce mahasiswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber website 

resmi produk tersebut dikeluarkan ataupun website-website lainnya yang menawarkan 

produk yang sama untuk mendapatkan informasi yang cukup, akurat, dan tepat. 

Selain itu mahasiswa juga bisa mendapatkan informasi dari pengguna- pengguna 

produk tersebut contohnya teman-teman ataupun orang-orang disekitar. Respon juga 
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tidak hanya bisa didapatkan dari website tersebut tetapi dapat diperoleh melalui via 

telepon, dan pesan singkat dari handpone. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan e-commerce. 

 

4.6.2. Kualitas Sistem (X2) Terhadap Minat Keperilakuan Penggunaan E-

Commerce (Y) 

Menurut Seddon (1997)  kualitas sistem terutama berkaitan dengan konsistensi 

antar muka dan kemudahan penggunaan. Kualitas sistem merupakan karakteristik 

dari informasi yang melekat mengenai sistem itu sendiri (DeLone dan McLean 

(2003). Kualitas sistem dapat diartikan bahwa karakteristik kualitas yang diinginkan 

pengguna dari sistem informasi itu sendiri. Kualitas sistem ini juga berarti kombinasi, 

hardware, dan software dalam sistem informasi (DeLone danMcLean, 

1992).Menurut Bailey-Pearson (1983) dalam Livari (2005) instrumenkualitas sistem 

dapat berasal dari kemudahan akses, fleksibilitas dari sistem,integrasi sistem dan 

waktu respon. 

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa kualitas sistem tidak berpengaruh 

terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan Wang dan Lin (2005), dan Negash et al, 

(2001). Pada penelitian Wang dan Lin (2005), yang menunjukkan bahwa kualitas 

sistem memiliki pengaruh kuat terhadap niat penggunaan untuk penulis blog daripada 

pembaca blog. Salah satu penjelasannya bahwa penulis blog menggunakan fungsi 
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sistem yang lebih sering daripada yang dilakukan pembaca blog. Sebagai contoh, 

daripada hanya membaca artikel atau meninggalkan komentar, blog menggunakan 

layanan penulis yang BSPs menyediakan untuk menciptakan dan berbagi informasi 

dengan orang lain. Proses ini melibatkan interaksi sering dan canggih antara penulis 

blog dan sistem blog. Selain itu, penulis blog biasanya meng-upload informasi 

pribadi mereka, seperti informasi pribadi, foto, atau cuplikan dari kehidupan sehari-

hari mereka ke blog platform. Dengan demikian, mereka lebih mungkin untuk 

mengharapkan sistem blog dapat diandalkan, aman dan mudah digunakan. Hal ini, 

pada gilirannya, memberikan alasan yang mungkin untuk menempatkan lebih besar 

penulis blog penekanan pada kualitas sistem daripada pembaca blog dalam 

menentukan tujuan penggunaannya. Sehingga dapat diambil kesimpulan kualitas 

sistem berpengaruh terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce 

Hasil penelitian ini juga tidak konsisten dengan hasil penelitian Negash et al, 

(2001). Pada penelitian Negash et al, (2001) yang yang menguji mengenai hubungan 

antara kualitas sistem dengan minat keperilakuan penggunaan sistem berbasis web. 

Riset tersebut menunjukkan bahwa kualitas sistem yang dikaitkan dengan minat 

pengguna saling berpengaruh. Minat pengguna akan timbul apabila terdapat kualitas 

sistem sesuai dengan harapan yang akan mereka dapat. Terjadinya masalah dan error 

juga lamanya sistem beroperasi mempengaruhi minat mereka dalam penggunaan 

sistem berbasis web. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa responden ketidak konsistenan 

penelitian ini dengan sebagian penelitian sebelumnya, hal ini disebabkan pengguna 
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saat ini telah sadar akan teknologi dan mau bersikap terbuka untuk mengikuti 

perkembangan teknologi, fakta ini berdasarkan riset The Nielsen Company Indonesia 

mengatakan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2011 naik 

20% menjadi 51,7 juta pengguna dari 41,3 juta pengguna di tahun 2010. Jumlah 

pengguna internet di kuartal I 2011 merefleksikan penetrasi internet sebesar 22% dari 

235 juta penduduk Indonesia (www.ifinance-today.com). Teknologi pada masa kini 

telah melalui perkembangan dan penyempurnaan dibandingkan teknologi yang 

terdahulu. Kemudahan dalam menggunakan teknologi akan dirasakan saat seseorang 

mulai belajar menggunakan teknologi sejak dahulu sehingga telah mempunyai 

pengalaman. Contohnya konkritnya yaitu  pada saat in salah satu teknologi yang 

digunakan pada universitas adalah Ms. Exel. Mempelajarinya saat ini jauh lebih 

mudah dibandingkan mempelajarinya di masa lampau. Begitu pula dengan internet, 

pengalaman menggunakan internet  yang lama dan sistem yang semakin user friendly 

membuat e-commerce bukan lagi hal yang difikirkan aspek kemudahannya. 

Mahasiswa yang dikondisikan sebagai pengguna pada penelitian ini telah 

mempunyai pengalaman lebih dari 3 tahun menggunakan internet dan ada pada 

lingkungan yang selalu berinteraksi dengan teknologi sistem informasi akuntansi 

sehingga mahasiswa terbiasa dengan teknologi dan merasakan kemudahan akan hal 

tersebut tidak memiliki adanya pengaruh.. Manfaat yang didapatkan, juga efisiensi 

menjadi pertimbangan utama yang mempengaruhi minat penggunaan e-commerce 

dibandingkan kemudahan pada penggunaan e-commerce. 
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4.6.3. Kepuasan Pengguna (X3) Terhadap Minat Keperilakuan Penggunaan E-

Commerce (Y) 

Kepuasan Pengguna adalah Kepuasan pengguna adalah Tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan hasil yang dirasakan dibandingkan dengan 

harapannya (Kottler,1994). Dalam lingkungan e-commerce ini merupakan alat 

penting untuk mengukur pendapat pelanggan dari sistem e-commerce (Delone & 

McLean, 2003). Kepuasan pengguna dapat didefinisikan sebagai keselarasan antara 

harapan seseorang dengan hasil yang diperoleh dari sistem yang dikembangkan 

menurut Meiranto (2008) yang mendasarkan pada  Pratama (2006). Kepuasan 

pengguna ini dapat dilihat dariseberapa jauh pengguna percaya pada saat informasi 

yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang mereka perlukan 

(Seddon dan Kiew, 1994).  

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa kepuasan pengguna tidak berpengaruh 

terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce. Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan Muthaly et al (2008), dan Chiu et al 

(2010). Pada penelitian Muthaly et al (2008) yang menguji mengenai hubungan 

antara kepuasan pengguna minat keperilakuan penggunaan pembelian online jasa 

perjalanan. Riset tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kepuasan pelanggan 

dan niat pembelian kembali dipengaruhi oleh variabel psikologis konsumen.  

Penelitian Chiu et al (2010) menunjukkan bahwa kepuasan pengguna  

berpengaruh positif terhadap minat penggunaan komunitas virtual. Sebuah 
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penjelasan untuk efek yang relatif kuat pada kepuasan adalah telah cukup 

lengkap informasi tentang bagaimana anggota lain berinteraksi dengan mereka 

dan apakah anggota lain memenuhi kewajiban mereka.  

Berdasakan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa responden 

peneliti menemukan bahwa tidak konsistennya hasil penelitian ini dengan sebagian 

besar penelitian terdahulu dapat dikarenakan kepuasan tidak lagi menjadi faktor yang 

berpengaruh terhadap minat penggunaan e-commerce. Kepuasan pengguna 

merupakan kepuasan yang bersifat sementara bukan berkepanjangan, dan tergantung 

dari pengalaman terakhir pengguna menggunakan e-commerce. Contoh konkritnya 

yaitu pengguna yang pada penelitian ini adalah mahasiswa, membeli sebuah sepatu 

dari website A. Pengguna merasa puas akan pembelian secara online dari website A 

tersebut. Saat pengguna berminat untuk membeli sebuah baju dan apabila di website 

A tidak menawarkan baju maka pengguna harus membeli melalui website yang 

lainnya. Pengguna merasa apabila membeli melalui website yang lain, belum tentu 

website tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pengguna seperti yang 

dilakukan oleh website A. jadi kepuasan pengguna hanya kepuasan sementara dan 

pengalaman terakhir pengguna sehingga kepuasan tidak berpengaruh terhadap minat 

pengguna. 

 Reponden menambahkan alasan lain yaitu responden pada penelitian ini tidak 

berpotensi ekonomi untuk membeli, dan bukan tipe konsumtif. Tidak berpotensi 

ekonomi dalam hal ini yaitu  pengguna tidak memiliki daya untuk melakukan 
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kegiatan pembelian dikarenakan salah satu faktornya mahasiswa mempunyai uang 

yang terbatas yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.  Responden 

bukan tipe konsumtif maksutnya yaitu  pengguna  (mahasiswa) tidak mempunyai 

pola hidup.dan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang kurang 

diperlukan secara berlebihan. Jadi meskipun responden merasa percaya, dan aman, 

juga ketepatan janji dan komitmen juga menjaga kepentingan pelanggan yang 

dilakukan website e-commerce, hal itu tidak mempengaruhi minat pengguna karena 

pengguna bukan tipe konsumtif dan pengguna tidak berpotensi ekonomi. 

Selain itu pengguna pada penelitian ini adalah mahasiswa dan sebagian besar 

mahasiswa S1 masih belum bekerja dan masih mendapatkan uang dari orang tua. 

Berdasarkan hal tersebut mahasiswa hanya membelanjakan uangnya untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya. Berbelanja kebutuhan sekunder hanya dirasakan apabila 

pengguna membutuhkannya dan sesuai dengan kemampuan.  Saat pengguna merasa 

puas akan e-commerce tetapi tidak berpengaruh terhadap minat apabila pengguna 

merasa tidak membutuhkan barang tersebut . jadi aspek kebutuhan mempengaruhi 

minat keperilakuan penggunaan e-commerce daripada kepuasan pengguna. 

 

4.6.4. Kegunaan yang Dipersepsikan (X4) Terhadap Minat Keperilakuan 

Penggunaan E-Commerce (Y) 

Kegunaan yang dipersepsikan (perceived usefulness) didefinisikan sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan 



94 
 

kinerja pekerjaannya (Jogiyanto, 2007). Kegunaan yang dipersepsikan (Perceived 

usefulness) didefinisikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa dengan 

menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerja (Davis, 1989). Beberapa 

penelitian sebelumnya pada TAM (Technology Acceptance Model) telah mengajukan 

kesimpulan yang sama yaitu adanya hubungan positif antara pengaruh persepsi 

kegunaan yang dipersepsikan pada minat keperilakuan terhadap penggunaan sistem 

teknologi informasi. Jika pelanggan memiliki persepsi yang baik terhadap sistem 

informasi teknologi , maka pelanggan akan menggunakan sistem tersebut. Sebaliknya 

jika pelanggan memiliki persepsi yang kurang baik terhadap sistem informasi 

teknologi maka seseorang tidak akan menggunakan.  

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kegunaan yang dipersepsikan 

berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap minat keperilakuan penggunaan e-

commerce.. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Liao et al, 

(2006), Lee et al, (2009), dan Lui dan Jamieson (2002).  Pada penelitian yang 

dilakukan Liao et al, (2006)  menunjukkan jika sistem e-commerce dianggap mampu 

meningkatkan kinerja para karyawan lebih baik lagi, dan kegunaan dalam aktivitas 

berbelanja dibandingkan berbelanja secara manual  sangat dirasakan mahasiswa 

disaat menggunakan sistem e-commerce dalam kegiatan belanjanya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kegunaan yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap 

minat penggunaan e-commerce. 
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Lee et al (2009) meneliti penerimaan teknologi informasi dalam konteks e-

commerce. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika sebuah sistem e-commerce 

mampu membuat penggunanya merasakan kegunaannya salah satunya yaitu efisiensi 

waktu dan tenaga. Jadi semakin besar nilai atau persepsi kegunaan menurut 

pengguna, semakin besar pula minat mereka untuk menggunakan sistem e-commerce. 

Hasil dari penelitian Lui dan Jamieson (2002) menyatakan bahwa kegunaan 

yang dipersepsikan memiliki indikasi yang positif dan menunjang eksistensi 

pelanggan dalam sebuah kegiatan belanja. Transaksi dengan sistem Business to 

Consumer (B2C) e-commerce juga mengindikasikan kegunaan terhadap kegiatan 

belanja. Dalam penelitian ini pengguna e-commerce merasa apabila menggunakan e-

commerce dia memiliki banyak kegunaan dan semakin berminat dalam penggunaan 

e-commerce.. 

Mahasiswa yang menjadi pengguna pada penelitian ini menunjukkan  bahwa 

kegunaan yang dipersepsikan mempengaruhi minat penggunaan e-commerce. hal ini 

dikarenakan  dalam lingkungan bisnis dan kegiatan berbelanja penggunaan e-

commerce dapat meningkatkan kinerja mereka lebih baik lagi. Kegunaan yang 

dirasakan pada pengguna saat menggunakan sistem e-commerce yaitu e-commerce 

dapat menyederhanakan proses transaksi yang lebih simpel dibandingkan secara 

manual sehingga dapat menunjang aktivitas lainnya. Selain itu sistem e-commerce 

juga dirasa mampu mendukung kegiatan belanja dengan meningkatkan produktivitas, 

kinerja, efisiensi waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat penggunaan e-

commerce tumbuh karena pengguna sistem e-commerce dirasakan berguna dalam 
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aktivitasnya.  Hubungan antar  kegunaan yang dipersepsikan pada sistem e-commerce  

dengan minat keperilakuan penggunaan e-commerce adalah signifikan. 

 

4.6.5. Kepercayaan (X5) Terhadap Minat Keperilakuan Penggunaan E-

Commerce (Y) 

 Kepercayaan adalah keyakinan pihak tertentu terhadap yang lain dalam 

melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang 

dipercayainya tersebut akan memenuhi segala kewajibannya secara baik sesuai yang 

diharapkan (Rofiq, 2007). Suatu transaksi bisnis anatara dua pihak atau lebih akan 

terjadi apabila masing-masing saling mempercayai sehingga terjadi kesepakatan 

antara kedua belah pihak. 

 Hasil dari regresi menunjukkan bahwa kepercayaan tidak berpengaruh terhadap 

minat keperilakuan penggunaan e-commerce. Hasil penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan Liao et al, (2006), Kim et al, (2003), Lee et al, 

(2009), dan Weisberg et al, (2009). Penelitian yang dilakukan Liao et al, (2006) 

menunjukkan bahwa Seorang pebisnis dengan teknologi lama dan usang 

kemungkinan dianggap kurang dapat dipercaya sehingga mempengaruhi minat 

penggunaan e-commerce. Sebuah kepercayaan juga dirasakan sebagai sebuah 

perilaku pada masa lalu dari pelanggan disaat mereka memberikan penilaian apakah 

masih akan berminat menggunakan e-commerce di masa mendatang. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan 
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e-commerce. 

 Penelitian yang dilakukan Lee et al, (2009) menunjukkan bahwa produsen 

maupun pengecer yang berbisnis menggunakan sistem e-commerce harus berusaha 

untuk membangun reputasi yang baik dan kepercayaan yang akan memungkinkan 

pengguna untuk terus berminat dterhadap penggunaan sistem e-commerce. Privasi 

merupakan pendorong penting pada sebuah kepercayaan yang diberikan pada 

produsen atau pengecer. Bisnis harus terus fokus pada peningkatan goodwill dengan 

mempertahankan bisnis yang baik sesuai etika, yang akan membantu dalam 

membangun kepercayaan dan keyakinan di antara para pengguna. Selain itu, 

menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pelanggan, sehingga dapat 

membangun kepercayaan pengguna dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan mempengaruhi minat penggunaan e-commerce. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa responden, 

peneliti menemukan bahwa rasa aman, dan percaya terhadap e-commerce, ketepatan 

janji dan komitmen, juga terjaganya kepentingan pelanggan yang dilakukan e-

commerce (pada penelitan ini yang dimaksut e-commerce yaitu pemilik atau penjual 

pada website e-commerce tersebut) tidak mempengaruhi minat penggunaan e-

commerce. Tidak konsistennya penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu 

dikarenakan rasa aman dan percaya tidak dirasakan terhadap jasa pengiriman barang. 

Ketidakpercayaan pada jasa pengiriman barang dapat disebabkan antara lain karena 

pengalaman buruk pengguna atau orang-orang disekitar pengguna yang dalam 

menggunakan jasa pengiriman barang. Alasan kedua yaitu pengguna khawatir dengan 
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perlakuan jasa pengiriman barang saat proses pengiriman barang berlangsung. 

Contohnya yaitu pernah mendapat kiriman handpone dari kakak yang bekerja diluar 

kota melalui jasa pengiriman barang, saat barang tersebut diterima ternyata 

speakernya bermasalah. Ketika hendak mengirimkan barang tersebut telah dicoba 

speakernya terlebih dahulu, sehingga diambil kesimpulan mungkin saat proses 

pengiriman barang kemungkinan barang tersebut tidak mendapat perlakuan layaknya 

memperlakukan barang elektronik seperti jangan dilempar atau dibanting.  

 Pada sistem e-commerce cara menyampaikan produk kepada konsumen hanya 

melalui jasa pengiriman barang kecuali lokasi konsumen dekat dengan pemilik 

website e-commerce tersebut. Jadi apabila pengguna tidak merasa aman dan percaya 

pada jasa pengiriman barang meski pengguna merasa aman dan percaya pada e-

commerce, hal itu tidak mempengaruhi minat keperilakuan pengguna terhadap 

penggunaan e-commerce. 

 Responden menambahkan bahwa terdapat alasan lain yang menyebabkan tidak 

berpengaruhnya rasa aman, percaya terhadap e-commerce, ketepatan janji dan 

komitmen, juga terjaganya kepentingan pelanggan yang dilakukan e-commerce. 

Alasan tersebut yaitu pengguna tidak merasa aman dari gangguan hacker. Definisi 

hacker yang dimaksut disini yaitu seseorang yang dengan sengaja melakukan 

kejahatan melalui dunia maya sehingga menyebabkan kerugian pada pembeli yang 

bertransaksi menggunakan e-commerce. Salah satu tindakan hacker yaitu spoofing 

(Freetzi, 2008), dengan cara pengalihan alamat situs e-commerce menuju alamat situs 

milik hacker, sehingga terjadi transaksi palsu (Freetzi, 2008). Jadi apabila pengguna 
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tidak merasa aman dari gangguan hacker meski pengguna merasa aman dan percaya 

pada e-commerce, hal itu tidak mempengaruhi minat keperilakuan pengguna terhadap 

penggunaan e-commerce. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara simultan, variabel kualitas informasi (X1), kualitas sistem (X2), kepuasan 

pengguna (X3), kegunaan yang dipersepsikan (X4), kepercayaan (X5) 

berpengaruh signifikan terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce 

(Y). Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut secara bersama-sama 

dapat membentuk minat keperilakuan responden untuk menggunakan e-

commerce. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Brown 

dan Jayakody, (2009). 

2. Secara parsial, hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan variabel kualitas 

informasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap minat keperilakuan 

penggunaan e-commerce (Y), sehingga hipotesis 1 ditolak. Hal ini menunjukkan 

kecukupan, keakuratan, ketepatan informasi tidak mempengaruhi minat 

keperilakuan penggunaan e-commerce karena pengguna dapat memperoeh 

informasi dari website-website lain, dan dari orang lain yang menggunakan 

produk tersebut. Respon juga tidak mempengaruhi minat keperilakuan 

penggunaan e-commerce karena pengguna tidak hanya bisa mendapat respon dari 

website tetapi biasanya pengguna mendapat respon melalui media telephone dan 

pengiriman pesan melalui handpone. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian 



101 
 

yang dilakukan Wang dan Lin, (2009), Almahamid et al, (2005), dan Negash et 

al, (2001).  

3. Secara parsial, hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan variabel kualitas sistem 

(X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap minat keperilakuan 

penggunaan e-commerce (Y), sehingga hipotesis 2 ditolak. Hal ini menunjukkan 

pengguna bahwa  pengguna e-commerce mempunyai pengalaman lebih dari 3 

tahun menggunakan internet dan ada pada lingkungan yang selalu berinterksi 

dengan teknologi sistem informasi akuntansi sehingga mahasiswa terbiasa dengan 

teknologi dan merasakan kemudahan akan hal tersebut tidak memiliki adanya 

pengaruh. Manfaat yang didapatkan, dan efisiensi menjadi pertimbangan utama 

yang mempengaruhi minat penggunaan e-commerce dibandingkan kemudahan 

pada penggunaan e-commerce. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan Wang dan Lin (2005), dan Negash et al, (2001). 

4. Secara parsial, hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan variabel kepuasan 

pengguna (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap minat 

keperilakuan penggunaan e-commerce (Y), sehingga hipotesis 3 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepuasan pengguna merupakan kepuasan yang bersifat 

sementara bukan berkepanjangan, dan tergantung dari pengalaman terakhir 

pengguna menggunakan e-commerce sehingga kepuasan tidak mempengaruhi 

minat penggunaan e-commerce. Alasan kedua yaitu pengguna pada penelitian ini  

ini tidak berpotensi ekonomi untuk menggunakan e-commerce dan juga pengguna 

bukan tipe konsumtif. Disaat pengguna puas akan e-commerce tetapi pengguna 
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belum membutuhkan produk tersebut maka kepuasan juga tidak akan 

mempengaruhi minat keperilakuan penggunaan e-commerce. Hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Muthaly et al (2008), dan Chiu 

et al  (2010). 

5. Secara parsial, hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan variabel kegunaan yang 

dipersepsikan (X4) berpengaruh signifikan terhadap terhadap minat keperilakuan 

penggunaan e-commerce (Y), sehingga hipotesis 4 diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa minat penggunaan e-commerce tumbuh karena sistem e-commerce 

dirasakan berguna dalam aktivitas pengguna. Kegunaan tersebut yaitu dapat 

mendukung kegiatan belanja, meningkatkan  kinerja pengguna lebih baik lagi, , 

meningkatkan produktivitas, dan efisiensi waktu. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan Liao et al, (2006), Lee et al, (2009), dan Lui 

dan Jamieson (2002). 

6. Secara parsial, hasil pengujian hipotesis 5 menunjukkan variabel kepercayaan 

(X5) berpengaruh signifikan terhadap terhadap minat keperilakuan penggunaan e-

commerce (Y), sehingga hipotesis 5 ditolak. Hal ini disebabkan karena pengguna 

tidak percaya dan merasa aman terhadap jasa pengiriman barang. Alasan 

selanjutnya yaitu pengguna tidak merasa aman dari gangguan hacker. Jadi rasa 

aman, percaya terhadap e-commerce, ketepatan janji dan komitmen, juga 

terjaganya kepentingan pelanggan yang dilakukan e-commerce tidak berpengaruh 

terhadap minat keperilakuan penggunaan e-commerce.  Hasil penelitian ini tidak 
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konsisten dengan penelitian yang dilakukan Liao et al, (2006), Kim et al (2003), 

Lee et al, (2009), dan Weisberg et al, (2009). 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan, antara 

lain: 

1. Objek penelitian yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini hanya 

dilakukan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya, sehingga tidak dapat mewakili penggunaan sistem e-commerce 

untuk semua kegiatan transaksi jual-beli dengan wilayah yang lebih luas. 

Sebaiknya untuk peneliti berikutnya melakukan penelitian dengan jangkauan 

lebih luas. 

2. Hasil analisis determinan untuk regresi menunjukkan terdapat 75% faktor-

faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi 

seseorang dalam menumbuhkan minat keperilakuan penggunaan sistem e-

commerce. Menurut peneliti, variabel yang tidak diamati dalam penelitian ini 

adalah persepsi kemudahan, norma subyektif , resiko, kualitas harga serta 

masih banyak faktor lain yang merupakan dasar perilaku individu dalam 

mengunakan sistem e-commerce. 
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5.3 Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini memberikan pengaruh dan manfaat tentang faktor yang 

mendasari minat keperilakuan penggunaan e-commerce. Pada penelitian ini faktor 

yang mempengaruhi minat penggunaan e-commerce yaitu kegunaan yang 

dipersepsikan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan saran bagi pebisnis dalam sektor bisnis e-commerce agar memperhatikan faktor 

kegunaan yang dipersepsikan dalam menerapkan dan mengembangkan sistem e-

commerce untuk meningkatkan pelanggan dan dalam keberhasilan bisnisnya. 

Pada kegunaan yang dipersepsikan ada yang harus diperhatikan oleh penjual 

yaitu menyediakan barang yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, sistem yang 

mudah dan mampu meningkatkan efektivitas pengguna kinerja pengguna. Hal ini 

bertujuan penggunaan sistem e-commerce dapat berkembang menjadi sebuah bisnis 

yang menjanjikan di Indonesia. Dan banyak masyarakat Indonesia yang mulai beralih 

menggunakan e-commerce sebagai media jual beli utama. 

Hasil penelitian ini juga telah menunjukkan bahwa model TAM yang ditinjau 

kembali tersebut dapat digunakan untuk memprediksi penggunaan dan adopsi 

penggunaan sistem e-commerce. Model TAM menyediakan suatu kerangka 

bermanfaat bagi para pelaku transaksi bisnis penjualan dan pembelian untuk menilai 

kemungkinan tentang implementasi kemungkinan suatu sistem. Penelitian dengan 

model TAM ini berperan untuk pemahaman faktor-faktor penerimaan sistem e-
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commerce sehingga penyedia yang terkait dapat mendesain program sistem yang ada 

agar dapat digunakan seoptimal mungkin. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan 

dengan kegunaan harus diperhatikan dengan baik. peningkatan kegunaan pada 

transaksi e-commerce dalam sektor bisnis dapat berpengaruh pada minat keperilakuan 

individu yang pada akhirnya berpengaruh terhadap meningkatnya penggunaan e-

commerce.  

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap penerapan dan 

pengembangan sistem teknologi informasi tidak hanya aspek teknologi saja. Namun 

dalam hal ini aspek psikologi juga sangat berperan. Hal ini dikarenakan dalam aspek 

psikologi juga dipelajari mengenai keperilakuan tentang pemanfaatan dan 

penggunaan sistem informasi yang dapat digunakan sebagai salah satu disiplin acuan 

sistem informasi. Dengan demikian, jika kedua aspek tersebut dipadukan maka 

penerapan dan pengembangan sistem teknologi informasi dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
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LAMPIRAN 1 
 

UJI VALIDITAS 
 
X1 

Correlations 

  x11 x12 x13 x14 x1tot 

x11 Pearson Correlation 1 .480** .384** .244 .758** 

Sig. (2-tailed)  .000 .002 .054 .000 

N 63 63 63 63 63 

x12 Pearson Correlation .480** 1 .257* .304* .726** 

Sig. (2-tailed) .000  .042 .015 .000 

N 63 63 63 63 63 

x13 Pearson Correlation .384** .257* 1 .225 .656** 

Sig. (2-tailed) .002 .042  .076 .000 

N 63 63 63 63 63 

x14 Pearson Correlation .244 .304* .225 1 .651** 

Sig. (2-tailed) .054 .015 .076  .000 

N 63 63 63 63 63 

x1tot Pearson Correlation .758** .726** .656** .651** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 63 63 63 63 63 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
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X2 
Correlations 

  x21 x22 x23 x24 x25 x26 x2tot 

x21 Pearson Correlation 1 .432** .462** .360** .239 -.064 .631** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .004 .060 .617 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x22 Pearson Correlation .432** 1 .411** .432** .054 .221 .625** 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .000 .676 .082 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x23 Pearson Correlation .462** .411** 1 .390** .166 -.027 .630** 

Sig. (2-tailed) .000 .001  .002 .194 .833 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x24 Pearson Correlation .360** .432** .390** 1 .277* -.040 .601** 

Sig. (2-tailed) .004 .000 .002  .028 .755 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x25 Pearson Correlation .239 .054 .166 .277* 1 .215 .545** 

Sig. (2-tailed) .060 .676 .194 .028  .090 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x26 Pearson Correlation -.064 .221 -.027 -.040 .215 1 .403** 

Sig. (2-tailed) .617 .082 .833 .755 .090  .001 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x2tot Pearson Correlation .631** .625** .630** .601** .545** .403** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .001  

N 63 63 63 63 63 63 63 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
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X3 
Correlations 

  x31 x3tot 

x31 Pearson Correlation 1 1.000** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 63 63 

x3tot Pearson Correlation 1.000** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 63 63 

le**. Correlation is significant at the 0.01 vel (2-tailed). 
 

X4 
Correlations 

  x41 x42 x43 x44 x45 x46 x4tot 

x41 Pearson Correlation 1 .520** .298* .306* .121 .340** .466** 

Sig. (2-tailed)  .000 .017 .015 .347 .006 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x42 Pearson Correlation .520** 1 .546** .350** -.162 .497** .474** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .005 .205 .000 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x43 Pearson Correlation .298* .546** 1 .493** -.101 .657** .457** 

Sig. (2-tailed) .017 .000  .000 .433 .000 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x44 Pearson Correlation .306* .350** .493** 1 .299* .706** .683** 

Sig. (2-tailed) .015 .005 .000  .017 .000 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x45 Pearson Correlation .121 -.162 -.101 .299* 1 .140 .364** 

Sig. (2-tailed) .347 .205 .433 .017  .274 .003 

N 63 63 63 63 63 63 63 
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x46 Pearson Correlation .340** .497** .657** .706** .140 1 .712** 

Sig. (2-tailed) .006 .000 .000 .000 .274  .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x4tot Pearson Correlation .466** .474** .457** .683** .364** .712** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .003 .000  

N 63 63 63 63 63 63 63 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
 
X5 

Correlations 

  x51 x52 x53 x54 x55 x56 x5tot 

x51 Pearson Correlation 1 .388** .517** .435** .558** .576** .755** 

Sig. (2-tailed)  .002 .000 .000 .000 .000 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x52 Pearson Correlation .388** 1 .512** .570** .352** .636** .747** 

Sig. (2-tailed) .002  .000 .000 .005 .000 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x53 Pearson Correlation .517** .512** 1 .538** .487** .476** .779** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x54 Pearson Correlation .435** .570** .538** 1 .224 .507** .720** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .077 .000 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x55 Pearson Correlation .558** .352** .487** .224 1 .518** .723** 

Sig. (2-tailed) .000 .005 .000 .077  .000 .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 

x56 Pearson Correlation .576** .636** .476** .507** .518** 1 .805** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 63 63 63 63 63 63 63 
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x5tot Pearson Correlation .755** .747** .779** .720** .723** .805** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 63 63 63 63 63 63 63 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
 

Y1 
Correlations 

  y11 y12 y1tot 

y11 Pearson Correlation 1 .794** .942** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 63 63 63 

y12 Pearson Correlation .794** 1 .953** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 63 63 63 

y1tot Pearson Correlation .942** .953** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 63 63 63 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
UJI RELIABLITAS 

X1 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.647 .649 4 
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X2 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.647 .649 6 

 
X3 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

1.000 1.000 2 

 

X4 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.711 .751 6 

 

X5 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.837 .850 6 
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Y 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.883 .885 2 
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LAMPIRAN 2 

UJI ASUMSI KLASIK 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.697 5 1.139 5.130 .001a 

Residual 12.660 57 .222   

Total 18.357 62    

a. Predictors: (Constant), x5average, x4average, x1average, x3average, x2average 

b. Dependent Variable: y1average    

 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.007 1.287  .783 .437   

x1average .084 .233 .046 .361 .719 .761 1.314 

x2average .302 .288 .153 1.049 .299 .571 1.751 

x3average -.046 .135 -.047 -.338 .736 .619 1.616 

x4average .460 .136 .438 3.376 .001 .719 1.390 

x5average .087 .156 .080 .559 .578 .597 1.674 

a. Dependent Variable: y1average      
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UJI NORMALITAS 

 
 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 63 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .45188315 

Most Extreme Differences Absolute .089 

Positive .089 

Negative -.061 

Kolmogorov-Smirnov Z .710 

Asymp. Sig. (2-tailed) .694 

a. Test distribution is Normal.  
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HETEROKEDASTISTAS 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.108 .746  1.486 .143 

x1average 4.268 .239 .273 1.787 .079 

x2average .115 .167 .112 .686 .496 

x3average -.073 .078 -.146 -.930 .356 

x4average -.080 .079 -.146 -1.007 .318 

x5average .122 .091 .215 1.349 .183 

a. Dependent Variable: AbsUt     
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LAMPIRAN 3 

HASIL UJI REGRESI 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.007 1.287  .783 .437   

x1average .084 .233 .046 .361 .719 .761 1.314 

x2average .302 .288 .153 1.049 .299 .571 1.751 

x3average -.046 .135 -.047 -.338 .736 .619 1.616 

x4average .460 .136 .438 3.376 .001 .719 1.390 

x5average .087 .156 .080 .559 .578 .597 1.674 

a. Dependent Variable: y1average      
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Kepada: 

Yth. Responden Penelitian 

Di Tempat 

Saya adalah mahasiswa program Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan 

judul ”Faktor Determinan Minat Keperilakuan Individu : Model Kesuksesan E-

Commerce”. Penelitian ini merupakan syarat untuk kelulusan dijenjang pendidikan 

Strata Satu (S1).  

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Saudara untuk 

bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang tertera berikut 

ini. Bantuan Saudara sangat saya harapkan demi terselesainya penelitian ini. Jawaban 

dan identitas responden akan terjamin kerahasiaanya. Atas bantuan dan kesediaan 

Saudara dalam mengisi kuisioner ini, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih. 

 

 

Aya Viginsha 

 
KUESIONER PENELITIAN 
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Petunjuk : Berikan tanda silang (x) pada skala (1-7) sebagai tingkat persetujuan saudara atas 
pernyataan di bawah ini : 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  5 = Agak setuju (AS) 
2 = Tidak Setuju (TS)  6 = Setuju (S) 
3 = Agak Tidak Setuju (ATS)  7 = Sangat Setuju (SS)  
4 = Netral (N) 
 

1. Kualitas Informasi (Information Quality ) 
 

No. Pertanyaan 1 
STS 

2 
TS 

3 
ATS 

4 
N 

5 
AS 

6 
S 

7 
SS 

1. Website yang berbasis e-commerce 
menyediakan informasi yang tepat 
seperti yang saya butuhkan.  

       

2. Website yang berbasis e-commerce 
menyediakan tanggapan terhadap 
pertanyaan yang tepat seperti apa yang 
saya butuhkan. 

       

3. Website yang berbasis e-commerce 
menyediakan informasi yang cukup 
untuk memungkinkan saya dalam 
melakukan tugas-tugas saya. 

       

4. Website yang berbasis e-commerce 
memiliki eror yang harus saya 
selesaikan 

       

5. Saya puas dengan keakuratan informasi 
yang disediakan oleh website yang 
berbasis e-commerce.  

       

6. Pilihan output cukup bagi saya.        

7. Website yang berbasis e-commerce 
tidak menyediakan informasi yang tepat 
seperti yang saya butuhkan. 
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2. Kualitas Sistem (System Quality) 
 
No. Pertanyaan 1 

STS 
2 

TS 
3 

ATS 
4 
N 

5 
AS 

6 
S 

7 
SS 

1. Website yang berbasis e-commerce 
ramah terhadap pengguna. 

       

2. Dibandingkan dengan website yang lain 
website yang berbasis e-commerce ini 
mudah dikenali.  

       

3. Mudah bagi website yang berbasis e-
commerce untuk melakukan apa yang 
saya inginkan 

       

4. Saya merasa mudah untuk menjadi 
terampil dalam menggunakan website 
yang berbasis e-commerce. 

       

5. Saya percaya bahwa website yang 
berbasis e-commerce rumit untuk 
digunakan 

       

6. Untuk menggunakan website yang 
berbasis e-commerce memerlukan 
banyak usaha kerja pikiran  

       

7. Saya merasa frustrasi ketika saya 
menggunakan website yang berbasis e-
commerce. 

       

8.  Tidak mudah bagi website yang 
berbasis e-commerce untuk melakukan 
apa yang saya inginkan. 

       

 
3. Kepuasan Pengguna (User Satisfaction) 

 
No. Pertanyaan 1 

STS 
2 

TS 
3 

ATS 
4 
N 

5 
AS 

6 
S 

7 
SS 

1. Saya puas dengan melakukan 
pembelian secara online dari website 
yang berbasis e-commerce. 

       

2. Saya tidak puas dengan melakukan 
pembelian secara online dari website 
yang berbasis e-commerce. 
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4. Kegunaan (Perceived Usefulness) 

 
No. Pertanyaan 1 

STS 
2 

TS 
3 

ATS 
4 
N 

5 
AS 

6 
S 

7 
SS 

1. Penggunaan website yang berbasis e-
commerce memungkinkan 
produktivitas kegiatan belanja saya.  

       

2. Penggunaan website yang berbasis e-
commerce ini memiliki peran yang 
penting dalam mendukung kegiatan 
belanja saya. 

       

3. Penggunaan website yang berbasis e-
commerce mempercepat kegiatan 
belanja saya. 

       

4. Penggunaan website yang berbasis e-
commerce memungkinkan saya untuk 
menyelesaikan kegiatan belanja lebih 
cepat. 

       

5. Penggunaan website yang berbasis e-
commerce meningkatkan kinerja saya 
(misalnya menghemat waktu atau uang 
dalam kegiatan belanja). 

       

6. Saya mendapati website yang berbasis 
e-commerce berguna bagi kegiatan 
belanja saya. 

       

7.  Penggunaan website yang berbasis e-
commerce tidak memudahkan untuk 
melakukan kegiatan belanja saya. 

       

 
 

5. Kepercayaan (Trust) 
 

No. Pertanyaan 1 
STS 

2 
TS 

3 
ATS 

4 
N 

5 
AS 

6 
S 

7 
SS 

1. Website yang berbasis e-commerce 
dapat dipercaya. 
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No. Pertanyaan 1 
STS 

2 
TS 

3 
ATS 

4 
N 

5 
AS 

6 
S 

7 
SS 

2. Saya percaya atas manfaat dari 
keputusan yang dibuat oleh website 
yang berbasis e-commerce, contohnya : 
Saya percaya keistimewaan yang 
ditawarkan dan rekomendasi dan dibuat 
oleh website yang berbasis e-
commerce. 

       

3. Website yang berbasis e-commerce 
menepati janji dan komitmen. 

       

4. Website yang berbasis e-commerce 
menjaga kepentingan terbaik 
pelanggan. 

       

5. Website yang berbasis e-commerce 
akan melakukan pekerjaan yang tepat 
bahkan jika tidak dipantau. 

       

6. Saya percaya terhadap website yang 
berbasis e-commerce. 

       

7. Website yang berbasis e-commerce 
tidak dapat dipercaya. 

       

 
 

6. Minat Keperilakuan Individu Penggunaan  E-commerce 
 

No. Pertanyaan 1 
STS 

2 
TS 

3 
ATS 

4 
N 

5 
AS 

6 
S 

7 
SS 

1. Saya berminat menggunakan sistem e-
commerce di masa yang akan datang. 

       

2.  Di masa yang akan datang 
memungkinkan saya untuk 
menggunakan sistem e-commerce. 

       

3. Di masa yang akan datang saya tidak 
berminat untuk menggunakan sistem e-
commerce. 
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DATA RESPONDEN 

Mohon diisi semua pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (X) pada 

jawaban yang paling sesuai. 

1. Jenis Kelamin :    Laki-laki   Perempuan 

2. Jurusan :                Akuntansi  Non Akuntansi 

3. Apakah Saudara pernah menggunakan internet? 

Belum   Pernah   

4. Apakah pernah menggunakan website yang berbasis e-commerce (membuka ataupun 

melakukan transaksi melalui internet / online)? 

   Ya   Tidak 

5. Saudara sering mengakses internet melalui: 

Kampus  Rumah/kos  Warnet 

6. Pengalaman Saudara menggunakan internet : 

1-2 tahun    5-6 tahun 

3-4 tahun    >6 tahun 

7. Berapa lama Saudara menggunakan internet dalam semingu? 

< 3 jam dalam seminggu  6 - 9 jam dalam seminggu 

3 - 6 jam dalam seminggu  > 9 jam dalam seminggu 

8. Saat ini Saudara menempuh perkuliahan pada semester: 

 2                   6                    Lainnya  ……………. (mohon diisi) 

 4                   8 
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