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ABSTRAKSI

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TRUST
DALAM TRANSAKSI BUSINESS TO CUSTOMER DI SISTEM E-

COMMERCE
(STUDI PADA TOKO ONLINE YANG TERDAPAT DALAM SITUS

FORUM DAN JEJARING SOSIAL)

Oleh:
Muchlisar Febrianto

Dosen Pembimbing:
Grace Widijoko, MSA. Ak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris apakah
structural assurance (keamanan jaringan), situational normality (situasi normal),
perceived reputation (persepsi reputasi), perceived size (persepsi ukuran), online
transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online) dan perceived ease of
use (persepsi kemudahan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap trust
(Kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi business to customer di
sistem e-commerce. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pengguna
internet di indonesia yang sering mengakses situs e-commerce dan/atau pernah
bertransaksi di situs e-commerce dengan electronic mail survey (EMS). Jumlah
responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 68 responden. Peneliti
menggunakan teknik regresi linear berganda untuk menguji data penelitian dengan
menggunakan software SPSS versi 17.

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

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

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

(Study at Online Stores That Can Be Found In The Forums and Social
Networking Sites)

By :
Muchlisar Febrianto

Advisor Lecturer:
Grace Widijoko, MSA. Ak.

The objective of this research is to find the empirical evidence whether
structural assurance, situational normality, perceived reputation, perceived size,
online transaction self efficacy and perceived ease of use have significant effect to
customer’s trust in online transaction with e-commerce system, especially
Business to Customer (B2C) e-commerce. This research makes use of Indonesia
internet users, who frequently accessed e-commerce’s sites and/or ever do a
transaction via ecommerce, with electronic mail survey (EMS). This research had
obtained 68, which can be analyzed. The data were analyzed by using multiple
regression by SPSS 17 Software.

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

Keyword: : Structural assurance, situational normality, perceived reputation,
perceived size, online transaction self efficacy, perceived ease of use, trust, and e-
commerce system
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan konsep baru yang bias

digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web

Internet (Shim, Quershi, Siegel, Siegel, 2000 dalam buku M. Suyanto, 11, 2003)

atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan

informasi termasuk internet (Turban, Lee, King, Chung, 2000 dalam buku M.

Suyanto,11,2003).

Sistem e-commerce merupakan sistem informasi berbasis internet yang

digunakan sebagai aplikasi bisnis banyak digunakan saat ini. Alasan penggunaan

internet sebagai aplikasi bisnis dapat disebabkan internet merupakan platform

yang terbuka (open platform), sehingga menghilangkan ketergantungan

perusahaan pada vendor tertentu seperti jika menggunakan sistem tertutup

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

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

utama perdagangan global adalah keleluasaan lalu lintas barang, jasa dan

informasi antar negara. Selain itu, kemampuan internet untuk menjangkau

pelanggan baru dan penghematan biaya yang cukup signifikan untuk distribusi

dan pelayanan pelanggan merupakan keuntungan yang bisa didapat perusahaan

dengan memindahkan roda nilai commerce ke media internet .

Model bisnis e-commerce menekankan pertukaran informasi dan transaksi

bisnis yang bersifat paperless, yaitu melalui media Electronic Data Interchange
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(EDI), e-mail, electronic bulletin boards, electronic fund transfer, dan teknologi

yangberbasis jaringan. E-commerce merupakan penggunaan jaringan komputer

untuk melakukan pembelian dan penjualan barang, jasa dan informasi secara

elektronis (Urbaczewski, 2002).

Perkembangan teknologi e-commerce ini diikuti pula dengan kerentanan

(vulnerable) teknologi informasi yang dapat memperkecil porsi revenue e-

commerce Indonesia, antara lain berupa software bug, hardware bug, serangan

cracker, hacker, carder yang dapat menimbulkan kegagalan atau bahkan

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

commerce yang dalam bertransaksi tidak mempertemukan secara langsung antara

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

transaksi kartu kredit dari Indonesia di internet adalah cyberfraud, berdasarkan

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

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

Jarak jauh yang memisahkan konsumen dan situs belanja dan infrastruktur

internet menghasilkan ketidakpastian dalam bertransaksi dengan web vendor,

sehingga pelanggan memiliki risiko kehilangan uang dan privasinya.

Indonesia ternyata berada dalam jajaran tertinggi negara asal pelaku

kejahatan kartu kredit di Internet, atau biasa disebut dengan istilah cyberfraud

(carding). Hasil riset yang dilakukan oleh perusahaan sekuriti ClearCommerce

(www.clearcommerce.com) yang berbasis di Texas, menyatakan bahwa Indonesia

berada di urutan kedua negara asal pelaku cyberfraud setelah Ukraina. Ditambahkan
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pula bahwa sekitar 20 persen dari total transaksi kartu kredit dari Indonesia di

Internet adalah cyberfraud. Riset tersebut mensurvey 1137 merchant, 6 juta

transaksi, 40 ribu customer, dimulai pada pertengahan tahun 2000 hingga akhir

2001.

Maraknya aksi cyberfraud tersebut ternyata menjadi hambatan potensial bagi

perkembangan e-commerce. Menurut hasil survey terkini yang dirilis oleh UCLA

Center for Communication Policy pada bulan November 2001, dinyatakan bahwa

79,7 persen responden sangat peduli terhadap keamanan data-data kartu kredit

ketika bertransaksi via Internet. Ditegaskan pula bahwa 56,5 persen responden

pengguna Internet dan 74,5 persen responden non-pengguna Internet menyepakati

bahwa menggunakan Internet memilik resiko pada keamanan data pribadi.

Untuk kondisi di Indonesia sendiri, hasil survey CastleAsia

(www.castleasia.com) yang dilansir pada bulan Januari 2002 menyatakan bahwa

hanya 15 persen responden Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia yang

bersedia menggunakan Internet Banking. Dari 85 persen sisanya, setengahnya

beralasan kuatir dengan keamanan transaksi di Internet (Donny B.U, 2002)

Hasil survey tersebut mengindikasikan bahwa peluang pengembangan e-

commerce masih cukup memprihatinkan. Pelanggan e-commerce masih takut ada

pencuri kartu kredit, rahasia informasi personal mereka menjadi terbuka, dan

kinerja jaringan yang kurang baik. Pelanggan yang semula berharap mendapatkan

transaksi yang efisien dan efektif dari e-commerce sering dikecewakan oleh

kegagalan mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan.
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Bertransaksi menggunakan e-commerce memiliki risiko yang tinggi,

walaupun demikian sampai saat ini masih terdapat partisipasi pelanggan

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

(1999) telah melakukan penelitian dan hasilnya adalah meningkatnya minat

konsumen untuk berpartisipasi di dalam e-commerce disebabkan oleh

terdapatnya peningkatan trust (kepercayaan) konsumen terhadap web vendor

dengan memperkecil risiko dalam bertransaksi dengan web vendor.

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

berpengalaman berbelanja di suatu situs e-commerce berminat untuk bertransaksi

kembali di situs e-commerce tersebut adalah berhubungan dengan trust

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

yaitu perceived usefulness (persepi terhadap manfaat yang diperoleh dari

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

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

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

perceived ease of use (persepsi terhadap kemudahan dalam penggunaan

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

pelanggan dalam transaksi e-commerce dengan memperkecil persepsi risiko

dalam bertransaksi dengan web vendor.
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Ketidakpastian yang melekat di electronic commerce membuat para

peneliti berargumen bahwa membangun trust (kepercayaan) dan memperkecil

risiko menjadi faktor paling penting dalam bertransaksi di electronic commerce

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

al., 2002, Dharma, 2006, Kim et al. 2006 dan T. Ramayah and Joshua Ignatius,

2010). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa faktor

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

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

transaction self efficacy (keyakinan sendiri- transaksi online), Perceived ease of

use (persepsi kemudahan) merupakan variable yang menarik untuk diteliti dalam

hubungannya dengan trust (kepercayaan) konsumen di Indonesia dalam

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

Peneliti memiliki suatu keinginan untuk melanjutkan sekaligus

mengembangkan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

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

menggunakan acuan utama pada penelitian yang dilakukan oleh Jarvenpaa dan

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

(2006), Kim et al. (2006) dan T. Ramayah and Joshua Ignatius, (2010). Variabel

yang akan diuji merupakan gabungan dari beberapa variabel yang digunakan

oleh penelitian sebelumnya dengan perincian sebagai berikut:

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

Dharma, 2006)

b. Situational normality (situasi normal) (Gefen et al., 2003 dan Dharma, 2006)
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c. Perceived reputation (persepsi reputasi) (Jarvenpaa dan Tractinsky, 1999 dan

Dharma, 2006)

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

Dharma, 2006)

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

al., 2006)

f. Perceived ease of use (persepsi kemudahan) (T. Ramayah and Joshua Ignatius,

2010)

Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya, khususnya yang telah

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

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

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

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

Kim et al., 2006, T. Ramayah and Joshua Ignatius, 2010) yang mengambil sampel di

luar negeri.

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

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

setting Indonesia  belum banyak dilakukan.  Berdasarkan uraian latar belakang

permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian

dengan judul “Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Trust Dalam

Transaksi Business to Customer di Sistem E- Commerce (Studi Pada Toko

Online yang Terdapat Dalam Situs Forum dan Jejaring Sosial)” dengan studi

terhadap seluruh pengguna internet di Indonesia.
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1.2 Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian

ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah structural assurance (keamanan jaringan) berpengaruh secara

signifikan terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi

B2C di sistem e-commerce?

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

terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi B2C di

sistem e-commerce?

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

terhadap keperayaan (trust) konsumen dalam melakukan transaksi B2C di

sistem e-commerce?

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

terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi B2C di

sistem e-commerce?

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

berpengaruh secara signifikan terhadap trust (kepercayaan) konsumen

melakukan transaksi B2C di sistem e-commerce?

.6. Apakah Perceived ease of use (persepsi kemudahan) berpengaruh secara

signifikan terhadap trust (kepercayaan) konsumen melakukan transaksi B2C

di sistem e-commerce?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagaimana perumusan

masalah di atas adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh

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

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

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

Perceived ease of use (persepsi kemudahan) konsumen dalam melakukan

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

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan

penelitian serta pembuatan laporan untuk kemudian dapat menjadi bekal saat

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

diperoleh dalam melakukan penelitian ini.

2. Pengguna sistem electronic commerce

Memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, bagi para akuntan, manajer

dan system builder tentang perlunya peningkatan trust (kepercayaan)

konsumen terhadap transaksi online terhadap pengembangan teknologi e-

commerce dan agar dapat membuat strategi pengembangan website e-

commerce yang lebih baik. Selain itu juga menambah pengetahuan para

entrepreneur untuk mulai mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan

e-commerce sebagai media transaksi bisnis masa depan.
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3. Pengembangan ilmu pengetahuan

Memberikan bukti empiris lebih lanjut pada literatur sistem informasi,

khususnya dalam aspek faktor-faktor yang berpengaruh terhadap trust

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

sistem e-commerce.

4. Penelitian selanjutnya

Menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian

di bidang sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan faktor-faktor

yang  berpengaruh terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam transaksi

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

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini penulis susun sebagai

berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis.

Bab ini berisi tentang pandangan  dan  pendapat-pendapat teoritis yang

memiliki kaitan  dengan topik yang diteliti yang diambil dari berbagai

literatur maupun jurnal ilmiah sebagai bahan acuan penulis dalam

melakukan penelitian. Berdasarkan uraian yang ada, lalu disusun uraian

logis yang mengarah pada pemecahan masalah, yakni kerangka konsep

pemikiran dan hipotesis penelitian yang diajukan.
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Bab III Metoda Penelitian.

Bab ini akan membahas mengenai metoda yang digunakan dalam

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

variabel penelitian, pengukuran penelitian, pengujian hipotesis dan metoda

analisis data.

Bab IV Pembahasan Masalah.

Bab ini akan membahas tentang hasil penelitian, analisis data serta

pembahasannya berdasarkan metodologi penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini.

Bab V Penutup.

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan menyajikan kesimpulan yang

diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran

yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang

terkait maupun untuk kepentingan penelitian selanjutnya.



12

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Electonic Commerce

2.1.1 Pengertian Electronic Commerce

Ecommerce merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara

online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana

terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-

commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus

memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading (perdagangan)

Jaringan komputer yang digunakan di sini adalah jaringan

internet. Seluruh komponen yang terlibat dalam transaksi bisnis umum

dapat diaplikasikan dalam e-commerce melalui internet, seperti customer

service, informasi produk (baik barang, jasa, maupun informasi) yang dijual,

cara pembayaran, cara promosi, jaminan atas produk yang dijual, dan

sebagainya. E-commerce dapat dilakukan oleh siapa saja dengan mitra

bisnisnya, tanpa dibatasi ruang dan waktu (Rofiq, 2007).

Kalakota dan Whinston dalam Suyanto (2003) lebih jauh

mendefinisikan e-commerce dari beberapa perspektif berikut:

1. Dari perspektif komunikasi, e-commerce merupakan pengiriman

informasi, produk atau layanan, atau pembayaran melalui lini telepon,

jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.
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2. Dari perspektif proses bisnis, e-commerce merupakan aplikasi

teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.

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

memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam

memangkas service cost ketika meningkatkan mutu barang dan

kecepatan pelayanan.

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

jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya.

Menurut Ustadiyanto (2001) pada dasarnya e-commerce merupakan

suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan

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

commerce sebagai aktivitas yang berhubungan langsung dengan

perdagangan barang, jasa dan aktivitas bisnis lain yang berkaitan, melalui

media elektronik.

Electronic commerce (e-commerce) berdasarkan berbagai uraian di

atas dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan transaksi perdagangan barang,

jasa, dan informasi antara penjual dan pembeli secara elektronis yang

didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan,

termasuk teks, suara, dan gambar dengan menggunakan jaringan internet.

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

ditemui dalam e-commerce. Pertama, web vendor yakni organisasi atau
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orang yang menjual barang atau jasa secara elektronik. Kedua, konsumen

yang menggunakan jasa elektronik untuk mencari informasi, memesan jasa

atau membeli produk. Ketiga, teknologi berupa perangkat keras (komputer,

internet, telepon seluler) dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk

bertransaksi.

Usaha sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan meminimalkan

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

ini adalah sejumlah cara untuk mengontrol risiko pada jaringan e-

commerce:

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

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

pengirim dan penerima.

b. Enkripsi asimetrik, yaitu menggunakan kunci yang berbeda di

sisi pengirim dan penerima.

2. Otentikasi dengan melakukan verifikasi terhadap identitas pengirim

dan penerima dengan teknologi tanda tangan digital (digital signature).

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

lintas data di jaringan atau di server.
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2.1.2 Mekanisme Perdagangan di Sistem E-Commerce

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

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

mengenai barang atau jasa  yang diperlukan, melakukan pemesanan,

hingga pembayaran dilakukan secara elektronis melalui media internet.

Pembeli yang hendak memilih belanjaan yang akan dibeli bisa

menggunakan shopping cart untuk menyimpan data tentang barang-barang

yang telah dipilih dan akan dibayar. Konsep shopping cart ini meniru kereta

belanja yang biasanya digunakan orang untuk berbelanja di pasar swalayan.

Shopping cart biasanya berupa formulir dalam web, dan dibuat dengan

kombinasi CGI, database, dan HTML. Barang-barang yang sudah dimasukkan

ke shopping cart masih bisa di-cancel, jika pembeli berniat untuk membatalkan

membeli barang tersebut. Jika pembeli ingin membayar untuk barang yang

telah dipilih, ia harus mengisi form transaksi. Biasanya form ini menanyakan

identitas pembeli serta nomor kartu kredit. Karena informasi ini bisa

disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, maka pihak penyedia jasa e-

commerce telah mengusahakan agar pengiriman data-data tersebut berjalan

secara aman, dengan menggunakan standar security tertentu. Setelah pembeli

mengadakan transaksi, retailer akan mengirimkan barang yang dipesan melalui

jasa pos langsung ke rumah pembeli. Beberapa cybershop menyediakan

fasilitas bagi pembeli untuk mengecek status barang yang telah dikirim melalui

internet.
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Gambar 2.1

Skema Mekanisme Perdagangan E-commerce

Sumber: http://yangmantapajadeh.blogspot.com/2010_10_01_archive.html

2.1.3 Mekanisme Pembayaran di Sistem E-commerce

Mekanisme pembayaran transaksi e-commerce di internet menurut

Budi (2006) adalah sebagai berikut:

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

kategori untuk penggunaan kartu kredit sebagai metoda pembayaran

online (Tim Litbang Wahana Komputer Semarang, 2002), yaitu:

a. Pembayaran menggunakan informasi kartu kredit biasa

b. Pembayaran dengan menggunakan informasi kartu kredit terenkripsi

(pengacakan), merupakan salah satu solusi untuk mengurangi
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terjadinya tindak kejahatan terhadap penggunaan informasi kartu kredit

c. Pembayaran dengan menggunakan verifikasi pihak ketiga

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

yang dapat digunakan untuk keperluan online dengan cara menulis

suatu cheque elektronik yang ditransmisikan melalui media elektronik

dan ditandatangani secara digital.

3. Pembayarandengan telephone billing system dan e-charge. Metoda

pembayaran ini dapat dilakukan melalui tagihan rekening telepon lokal

konsumen dengan difasilitasi oleh web vendor. Web vendor yang

menyediakan mekanisme pembayaran seperti ini disebut e-charge.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi internet dan

mekanisme transaksi yang digunakan dalam e-commerce, sistem pembayaran

juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pilihan mekanisme

pembayaran e-commerce saat ini telah meliputi sistem pembayaran elektronik

(electronic billing system) yang lebih cepat, mudah, dan aman dari pada

mekanisme pembayaran dengan kartu kredit, yaitu pembayaran melalui

paypal. Metoda pembayaran ini dilakukan melalui internet dengan

membuka situs www.paypal.com atau www.paypal.com/id (untuk paypal

indonesia) dan mengklik sign in dengan menggunakan e-mail pembeli

(e-mail sebagai nomor rekening di paypal) untuk melakukan pembayaran

sejumlah barang yang dibeli secara online tanpa perlu memberikan
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informasi kartu kredit ke penjual.

Selain metode paypal, ada juga yang disebut dengan COD (Cash On

Delivery) dan REKBER (Rekening bersama). COD atau Cash on Delivery

adalah pembayaran yang dilakukan secara tunai, biasanya si penjual dan

pembeli mengadakan pertemuan di suatu tempat untuk melakukan transaksi.

Terkadang juga si penjual mengantarkan barang pesanan tersebut langsung

kerumah si pembeli, setelah barang diterima kemudian barulah si pembeli

membayar. Sedangkan REKBER (rekening bersama) adalah Rekening

Bersama (REKBER) adalah perantara/pihak ketiga yang membantu keamanan

dan kenyamanan transaksi online Anda. Berikut prosedur singkat REKBER

1. Pembeli dan penjual menyepakati deskripsi barang, harga, garansi, asuransi, ongkos

kirim dll serta setuju untuk menggunakan REKBER

2. Pembeli transfer sejumlah uang ke REKBER dan konfirmasi via email/yahoo

messenger sesuai format untuk memudahkan transaksi lalu REKBER akan

konfirmasi dana ke penjual melalui yahoo messenger dan sms

3. Penjual dapat memproses transaksinya dan mengirim barang apabila sudah ada

konfirmasi dari REKBER

4. Barang sampai di pembeli, check apakah barang sesuai dengan yang disepakati

sebelumnya, jika ya pembeli konfirmasi pencairan dana ke REKBER

5. Dana dicairkan ke penjual, transaksi selesai
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Gambar 2.2
Skema REKBER

2.2 Sistem Aplikasi Electonic Commerce

Murthy (2004) mengklasifikasikan sistem electronic commerce

sebagai sistem informasi akuntansi yang real time dan berbasis internet

online. Sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson et al. (2000)

adalah kesatuan struktur pada suatu entitas bisnis yang menggunakan

sumber daya fisik dan komponen lainnya untuk mengubah data ekonomi

menjadi informasi akuntansi dengan tujuan memuaskan kebutuhan informasi
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bagi berbagai pengguna.

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

mesin server dan sisi client . Server bertugas menyediakan bermacam-

macam jenis layanan misalnya adalah pengaksesan berkas, peripheral,

database dan dihubungkan  dengan  berbagai client. Client adalah sebuah

terminal yang menggunakan layanan tersebut.

Gambar 2.3

Arsitektur Client-Server

Jaringan komputer yang terdistribusi seperti LAN, WAN dan juga

internet yang digunakan untuk e-commerce membutuhkan kontrol dan

keamanan yang lebih kompleks, sehingga akuntan terutama fungsi audit

internal perlu untuk mengevaluasi lingkungan pengendalian yang relevan

dengan jaringan atau web server-nya (Wilkinson et al.,2000). Tampak

bahwa dalam lingkungan bisnis elektronik akan menyebabkan akuntan

tidak hanya akan menghasilkan opini atau pendapat audit, tetapi lebih pada
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memberikan pernyataan assurance (keyakinan) bahwa informasi yang

dihasilkan atau disajikan oleh pihak tertentu adalah informasi yang berkualitas

dan dapat dipercaya sehingga menimbulkan kepercayaan dalam bertransaksi

(Santosa, 2002). Keyakinan dalam hal ini adalah termasuk trust

(kepercayaan) konsumen kepada perusahaan atau merchant yang telah

memanfaatkan teknologi informasi seperti e-commerce dalam transaksi

bisnisnya.

2.3 Trust (Kepercayaan) di Electronic Commerce

Trust (Kepercayaan) menjadi salah satu isu penting dalam sistem

electronic commerce. Trust (Kepercayaan) adalah suatu harapan bahwa

pihak yang telah dipercaya tidak akan berlaku curang dengan mengambil

keuntungan pribadi dalam situasi tertentu (Gefen et al., 2003). Trust

(Kepercayaan) juga dianggap sebagai suatu aksi, perilaku atau orientasi,

suatu bentuk karakter, suatu hubungan (Sularto, 2004). Menurut Pavlou

(2003) pada dasarnya, trust (kepercayaan) adalah keyakinan bahwa seseorang

dapat bergantung pada janji yang telah dibuat oleh orang lain.

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

sistem e-commerce sebagai kesediaan konsumen untuk bergantung pada

penjual dan melakukan tindakan pembelian walaupun penjual dapat

dengan mudah merugikan konsumen. McKnight et al. (2002) mendefinisikan

trust (kepercayaan) dalam konteks e-commerce meliputi keyakinan
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konsumen dan harapannya terhadap hubungan kerjasama dengan penjual

online. Harapan-harapan konsumen dalam hal ini meliputi pelayanan

penjualan yang baik dan memuaskan, penjual yang jujur, mampu memenuhi

tanggung jawab ketika pengiriman barang seperti yang dijanjikan. Trust

(Kepercayaan) adalah hal yang paling penting (crucial) dalam suatu transaksi

yang melibatkan pembeli dan penjual dengan elemen- elemen yang

berisiko termasuk berinteraksi dengan web vendor melalui media elektronik

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

transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli yang dapat membuat

konsumen yang memiliki harapan tinggi terhadap kepuasan merubah niat

kerjasama dengan penjual lain (Pavlou, 2003).

Definisi trust (Kepercayaan) menurut beberapa peneliti sebelumnya

adalah sebagai berikut:

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

curang dengan mengambil keuntungan pribadi dalam situasi tertentu

(Gefen et al.2003).

2. Keyakinan bahwa masing-masing pihak saling bergantung dan

saling membutuhkan (Kumar et al., 1995).

3. Keyakinan bahwa pihak yang dipercaya akan memenuhi  komitmennya
(Luhman, 1979 dan Rotter, 1971 dalam Gefen et al.,2003).

4. Kepercayaan konsumen yang timbul karena konsumen merasa puas dan

nyaman atas pemenuhan tanggung jawab penjual pada transaksi melalui
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media e-commerce (Rofiq, 2007).

Jarak jauh yang memisahkan konsumen dan situs belanja serta

infrastruktur internet menghasilkan ketidakpastian dalam bertransaksi

dengan web vendor sehingga pelanggan memiliki risiko kehilangan uang

dan privasinya (Pavlou, 2003). Ketidakpastian sosial dan risiko dengan

electronic vendor (web vendor) menjadi tinggi karena perilaku web vendor

tidak dapat dimonitor (Reichheld dan Schefter, 2000). Kurangnya rasa

percaya menjadi alasan utama konsumen untuk tidak berhubungan dengan

situs e-commerce (Pavlou, 2003).

Terdapat 10 (sepuluh) karakteristik trust (kepercayaan) yang

berhubungan dengan interaksi online yaitu reliabilitas dan teknologi

pengamanan, mengetahui apa yang membuat pelanggan online melakukan

sesuatu, bahasa dan gambar yang dapat menyesatkan, ketidaksetujuan

mengenai apa yang dapat membahayakan, informasi kesetujuan, anonimity,

akuntabilitas, perkenalan yang menonjol pada lingkungan online, jaminan,

sejarah dan reputasi (Friedman et al., 2000). Item- item pertanyaan untuk

mengukur trust (kepercayaan) adalah sebagai berikut:

Item Trust (Kepercayaan)

1. Saya percaya bahwa toko online akan memenuhi janji dan

komitmennya dalam memberikan pelayanan yang terbaik, seperti

jaminan barang yang berkualitas serta pengiriman yang cepat dan

aman.
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2. Saya percaya bahwa toko online akan memberikan kenyamanan bagi

saya dalam bertransaksi online, seperti prosedur atau langkah

pencarian dan pemesanan produk yang tidak rumit.

3. Saya percaya bahwa toko online akan memenuhi tanggung jawabnya

kepada saya mulai saat bertransaksi online hingga produk pesanan

saya terima.

Item-item pertanyaan diatas diadopsi dari penelitian-penelitian Jarvenpaa

dan Tractinsky (1999) dengan modifikasi yang dilakukan oleh Dharma (2006)

dan dirangkum dengan instrument pertanyaan yang digunakan Rofiq (2007).

Ketidakpastian yang melekat di electronic commerce membuat para

peneliti berargumen bahwa membangun trust (kepercayaan) dan memperkecil

resiko menjadi faktor paling penting dalam bertransaksi di electronic commerce

(Pavlou,2003, Gefen et al. 2003, Jarvenpa dan Tractinsky, 1999, Dharma,

2006, dan McKnight et al., 2002). Penelitian-penelitian sebelumnya dengan

setting luar negeri telah membuktikan bahwa trust (kepercayaan) terhadap

situs e-commerce akan menimbulkan niatan untuk berbelanja online.

2.3.1 Structural Assurance (Keamanan Jaringan)

Faktor structural assurance (keamanan jaringan) merupakan penilaian

adanya mekanisme keamanan jaringan sistem e-commerce yang memadai

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

diperlukan di sistem e-commerce, seperti keamanan metoda pembayaran
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merupakan salah satu hal yang urgent bagi konsumen. Structural assurance

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

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

dengan baik (McKnight et al., 1998).

Seseorang yang memiliki persepsi structural assurance (keamanan

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

memberikan perlindungan, sehingga seseorang yakin bahwa transaksi melalui

internet dapat berjalan aman. Enkripsi, perlindungan hukum dan technology

safeguard menjaga konsumen agar tidak kehilangan uang dan privacy

(McKnight et al., 2002). Item-item pertanyaan untuk mengukur structural

assurance (keamanan jaringan) adalah sebagai berikut:

Item Structural Assurance (Keamanan Jaringan)

1. Saya yakin bahwa UU yang dikeluarkan pemerintah tentang informasi

dan transaksi elektronik, mampu melindungi saya dari masalah-

masalah yang mungkin muncul ketika bertransaksi online.

2. Saya yakin bahwa teknologi enskripsi (penyandian data) diwebsite

membuat saya merasa aman untuk bertransaksi via internet.

3. Saya yakin dengan teknologi tanda tangan digital (dalam proses

pembayaran) membuat saya merasa aman untuk bertransaksi via

internet
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Item-item pertanyaan diatas diadopsi dari instrument yang

dikembangkan oleh McKnight et al. (2002). Instrumen ini juga digunakan

oleh Dharma (2006)

Konsumen yang merasa aman terhadap lingkungan internet secara

keseluruhan akan cenderung percaya terhadap website yang menyediakan

pelayanan e-commerce dibandingkan dengan orang yang merasa bahwa internet

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

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

persepsi yang baik terhadap structural assurance (keamanan jaringan) akan

menimbulkan trust (kepercayaan) terhadap situs e-commerce.

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

bukt empiris bahwa structural assurance (keamanan jaringan) akan

menimbulkan trust (kepercayaan) pengguna internet terhadap system e-

commerce. Penelitian-penelitian di atas juga konsisten dengan penelitian

Dharma (2006) yang menyatakan bahwa structural assurance (keamanan

jaringan) berpengaruh secara signifikan pada trust (kepercayaan) penggunan

internet di Indonesia terhadap sistem e-commerce. Hal ini menandakan

bahwa keyakinan terhadap adanya mekanisme kontrol dan prosedur keamanan

seperti enkripsi, authentification, sertifikasi pengamanan dari pihak ketiga

yang memadai terhadap situs e-commerce akan menimbulkan trust

(kepercayaan) pengguna internet. Hipotesis yang dapat diturunkan berdasarkan
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uraian di atas adalah sebagai berikut:

H1: Structural assurance (keamanan jaringan) berpengaruh signifikan

terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi B2C

di sistem e-commerce.

2.3.2 Situational Normality (Situasi Normal)

Situational normality (situasi normal) adalah penilaian bahwa transaksi

akan sukses berdasarkan keadaan yang terlihat normal atau biasa (Gefen

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

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

seperti penipu atau mencurigakan dan menyediakan informasi atau prosedur

transaksi yang tidak normal. Situational normality (situasi normal) berarti

situs e-commerce memiliki interface yang umum dan serupa dengan situs

sejenis (Dharma, 2006).

Konsumen yang memiliki situational normality (situasi normal) yang

tinggi akan percaya bahwa lingkungan internet cocok serta memberikan

pelayanan yang baik dan mendukung untuk menjalankan bisnis seseorang

(McKnight et al.,2002).

Seseorang akan cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi

ketika interaksi yang terjadi sesuai dengan keadaan yang umum terjadi

(Gefen et al., 2003). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari para sosiologis,

seperti Luhmann dan Blau dalam Gefen et al. (2003) yang memandang bahwa
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trust (kepercayaan) sebagai produk dari terpenuhinya harapan-harapan.

Harapan dalam kaitannya dengan internet ini lebih berdasarkan pengalaman

dan pengetahuan konsumen terhadap situs website yang sejenis sehingga

mereka akan lebih percaya pada web vendor tersebut (Gefen et al., 2003).

Situational normality (situasi normal) tidak berkaitan dengan pemahaman dan

pengetahuan tentang web vendor tetapi melihat apakah web vendor memiliki

kesamaan bila dibandingkan dengan web vendor sejenis (Gefen et al., 2003;

Dharma, 2006). Item-item pertanyaan untuk mengukur situaional normality

(situasi normal) adalah sebagai berikut:

Item Situational Normality (Situasi Normal)

1. Saya merasa prosedur atau langkah yang diperlukan untuk mencari dan

memesan produk pada suatu website took online, serupa dengan

website toko online lainnya yang sejenis.

2. Saya merasa bahwa informasi atau data yang diminta oleh website

toko online kepada saya ketikaa bertransaksi online, serupa dengan

website toko online lainnya yang sejenis.

Item-item pertanyaan diatas diadopsi dari instrument yang dikembangkan

oleh Gefen et al. (2003). Kemudian instrument ini dikembangkan lagi oleh

Dharma (2006).

Bukti bahwa situational normality (situasi normal) berpengaruh terhadap

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

dengan penelitian Dharma (2006). Dharma (2006) menduga bahwa tidak
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signifikannya pengaruh situational normality (situasi normal) terhadap trust

(kepercayaan) di e-commerce karena sedikitnya pengalaman dan pengetahuan

konsumen untuk membandingkan toko online di Indonesia, di mana jumlah

toko online di Indonesia relatif masih sedikit dibandingkan dengan di Amerika,

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

diturunkan berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

H2: Situational normality (situasi normal) berpengaruh signifikan

terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi

B2C di sistem e- commerce.

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

Perceived reputation (persepi reputasi) dan perceived size (persepsi

ukuran) bagi organisasi yang memasarkan produk atau jasa menjadi faktor

penting dalam peningkatan trust (kepercayaan) konsumen (Anderson dan

Weitz,1989, Doney dan Cannnon, 1997, Ganesan, 1994, dan Jarvenpaa

dan Tractinsky, 1999). Reputasi adalah keyakinan konsumen bahwa

organisasi yang menjual barang atau jasa akan jujur dan peduli kepada

konsumen mereka (Donney dan Cannon, 1997). Reputasi baik merupakan

signal bahwa perusahaan di masa lalu berupaya dengan sabar untuk tidak

bersikap oportunistik (Dharma, 2006). Penjual cenderung berusaha untuk

menghindarkan diri dari hal-hal yang menyebabkan mereka memperoleh

reputasi buruk.
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Seseorang dapat menilai kerentanan suatu toko online dari sejarah

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

berusaha untuk membangun persepsi mengenai reputasi mereka dengan

berbagai cara, seperti mempublikasikan kesaksian konsumen ketika

bertransaksi melalui website mereka atau dengan memiliki sertifikat atau

lisensi mengenai keamanan dan kepercayaan dari pihak ketiga (Jarvenpaa

dan Tractinsky, 1999). Performance history dapat menciptakan reputasi,

melalui sebuah opini penilaian  kualitatif terhadap toko online, seperti

“temanku mengatakan toko online ini bagus untuk diajak bekerjasama”

(Friedman et al., 2000).

Perusahaan-perusahaan harus dapat memberikan kepastian atau jaminan

informasi yang akurat mengenai deskripsi produk mereka, selalu

mengembangkan pelayanan yang tepat sesuai dengan harapan konsumen,

merespon tanggapan- tanggapan dari konsumen, dan akhirnya menghasilkan

respon yang penting dari konsumen untuk mempertahankan atau

mengembangkan reputasi mereka. Dalam kaitannya dengan toko online, web

vendor harus lebih berusaha sebaik mungkin untuk dapat mengurangi

ketidakjelasan (unambiguous) dalam menginformasikan tentang produk dan

kebijakan perusahaan mereka.

Dharma (2006) menyatakan bahwa kesaksian konsumen tentang

pengalaman bertransaksi di toko online merupakan salah satu hal yang
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dilakukan situs e-commerce untuk mempersepsikan dirinya memiliki reputasi

baik. Untuk menunjukkan bahwa suatu toko online dapat dipercaya, web

vendor dapat menampilkan di website mereka mengenai komentar-komentar

atau tanggapan-tanggapan konsumen terhadap produk mereka dan memberikan

pelayanan yang terbaik (outstanding) (Benedicktus dan Andrews, 2006).

Beberapa web vendor berusaha mempromosikan reputasi mereka dalam

berbagai cara, seperti publikasi testimonial-testimonial atau berupa tampilan

komentar-komentar positif dari konsumen terhadap toko online atau

menampilkan tanda sertifikasi dari pihak ketiga (seperti, Verisign, TRUSTe,

Good House Keeping dan CPA Web Trust) (Jarvenpaa dan Transtinsky,

1999).

Item Perceived Reputation (Persepsi Reputasi)

1. Saya yakin terhadap komentar-komentar (testimonials) positif dari

konsumen di suatu website toko online.

2. Saya yakin terhadap pernyataan jaminan keamanan jaringan di

website toko online oleh organisasi peninjau segel, seperti verisign,

TRUSTe, Better Bussines Bureau, dsb.

Item-item pertanyaan diatas diadopsi dari instrument yang

dikembangkan oleh Jarvenpaa dan Tractinsky (1999).

Persepsi mengenai besarnya skala usaha perusahaan disebut

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

(persepsi ukuran) dimaksudkan bahwa penjual telah menginvestasikan sumber



32

daya yang besar untuk bisnisnya sehingga akan menghasilkan kerugian bila

melakukan tindakan yang tak dapat dipercaya (Jarvenpaa dan Tractinsky,

1999). Konsumen mempersepsikan perusahaan besar akan mampu untuk

memenuhi janjinya kepada konsumen (Landon dan Smith, 1997 dalam

Jarvenpaa dan Tractinsky, 1999).

Bukti bahwa perceived size (persepsi ukuran) berpengaruh terhadap

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

tractinsky (1999)  bertentangan  dengan  hasil penelitian Dharma  (2006).

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

dalam penerjemahan perceived size (persepsi ukuran)   yang   dikembangkan

oleh Jarvenpaa dan Tractinsky (1999) dengan makna awalnya dalam bahasa

inggris. Kedua, karena negara tempat penelitian Jarvenpaa dan Tractinsky

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

cukup memadai terutama sampel penelitian, yaitu amazon.com dan

theinternetbookshop.com sehingga pengguna internet memahami apakah

perusahaan tersebut besar atau kecil, sedangkan pada penelitian Dharma di

Indonesia informasi mengenai skala usaha perusahaan e- commerce belum

memadai.

Toko online biasanya membuat tampilan website yang menarik

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

memberikan persepsi bahwa mereka adalah perusahaan yang besar
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(Jarvenpaa dan Tractinsky,1999). Item-item pertanyaan untuk mengukur

perceived size (persepsi ukuran) adalah sebagai berikut:

Item Perceived Size (Persepsi Ukuran)

1. Saya yakin terhadap toko online yang memiliki tampilan website yang

menarik (eye catching)

2. Saya yakin terhadap toko online yang memiliki tampilan item yang

banyak untuk dipilih.

Item-item pertanyaan diatas diadopsi dari penelitian Jarvenpaa dan

Tractinsky (1999) dan kemudian diikembangkan lagi oleh Dharma (2006).

Perceived reputation (persepsi reputasi) dan Perceived size

(persepsi ukuran) memberikan keyakinan kepada pihak lain mengenai

kemampuan, integritas dan goodwill (Dharma, 2006). Keyakinan tersebut

membantu untuk meningkatkan trust (kepercayaan) terutama  ketika  pihak-pihak

tersebut belum pernah berinteraksi sebelumnya sehingga belum memiliki

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

Jarvenpaa dan Tractinsky (1999) telah meneliti bahwa perceived

reputation (persepsi reputasi) suatu situs belanja berpengaruh terhadap trust

(kepercayaan) di e-commerce. Hal ini didukung oleh hasil penelitian

Dharma (2006), sedangkan bukti bahwa perseived size (persepsi ukuran)

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

penelitian Jarvenpaa dan tractinsky (1999) bertentangan dengan hasil
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penelitian Dharma (2006). Hipotesis yang dapat diturunkan berdasarkan

uraian di atas adalah sebagai berikut:

H3: Perceived reputation (persepsi reputasi) berpengaruh signifikan

terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi

B2C di sistem e- commerce.

H4: Perceived size (persepsi ukuran) berpengaruh signifikan

terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi

B2C di sistem e- commerce.

2.3.4 Online Transaction Self Efficacy (Keyakinan Sendiri-Transaksi

Online)

Self efficacy (keyakinan sendiri) merupakan faktor yang mempunyai

pengaruh motivational terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang percaya

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

transaksi dengan web vendor, trust (kepercayaan) terhadap e-commerce

menjadi meningkat. Sebaliknya, jika seseorang merasakan ketidakpastian

terhadap web vendor, mereka menjadi enggan untuk membeli melalui sistem

e-commerce (Kim et al.,2006). Seseorang cenderung percaya diri untuk

melakukan suatu tindakan ketika mereka yakin akan kemampuannya untuk

mengatasi masalah. Masalah-masalah yang biasanya terjadi menurut Kim et

al. (2006), misalnya cara mencari informasi lebih yang dibutuhkan mengenai
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suatu produk di toko online, cara mencari produk khusus yang diinginkan

oleh konsumen di suatu website toko online, masalah ketika produk yang

dipesan cacat atau tidak sesuai dengan pesanan konsumen, dan mencari

website yang dapat dipercaya. Jika hal-hal tersebu ternyata terbukti

berpengaruh terhadap trust (kepercayaan) konsumen terhadap web vendor,

maka untuk mengatasinya web vendor perlu untuk mengetahui strategi-

strategi yang  dapat memotivasi timbulnya kepercayaan  diri konsumen

yang kemudian kesediaan untuk bertransaksi di situs web vendor.

Stephens dan Shotick (2002) mendefinisikan self efficacy (keyakinan

sendiri) sebagai kepercayaan seseorang atau individu tentang kemungkinan

mereka untuk dapat sukses melakukan tindakan yang diperlukan untuk

menghasilkan outcome yang diinginkan. Compeau dan Higgins (1995)

menemukan bahwa web self efficacy yang merupakan kepercayaan seseorang

mengenai kemungkinan mereka untuk menggunakan web di komputer dengan

ahli, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan mereka

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

(keyakinan sendiri), untuk diaplikasikan pada transaksi online dapat

didefinisikan sebagai keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk

mengatur dan melaksanakan segala tindakan penting yang diperlukan oleh

konsumen guna mencapai tujuan  yang  diinginkan  dalam pembelian secara

online (Kim et al.2006).
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Item-item pertanyaan  untuk mengukur Online transaction self

efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online) adalah sebagai berikut:

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

1. Saya yakin bahwa saya bisa memperoleh informasi yang relevan

dengan yang saya butuhkan melalui chatting dalam grup diskusi

online pada website toko online, tempat saya berencana membeli

secara online

2. Saya yakin bahwa saya dapat membeli, khususnya barang yang

saya inginkan dari website toko online

3. Saya yakin dapat mengatasi masalah sendiri, ketika produk order

(pesanan) yang saya terima dari toko online tidak memuaskan.

4. Saya yakin bahwa saya dapat menemukan website toko online

yang dapat dipercaya berdasarkan rating berupa sejumlah simbol

bintang atau smiley face, yang diberikan oleh konsumen lain.

Item-item pertanyaan diatas diadopsi oleh Kim et al (2006).

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

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

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

online survey terhadap 220 mahasiswa management system yang telah

melakukan pembelian online dalam 6 (enam) bulan terakhir. Hasil penelitian

Kim et al. (2006) menunjukkan bahwa online transaction self efficacy
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(keyakinan sendiri- transaksi online) berpengaruh secara signifikan terhadap

trust (kepercayaan) di sistem e-commerce. Hipotesis yang dapat diturunkan

berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

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

berpengaruh signifikan terhadap trust (kepercayaan)konsumen dalam

melakukan transaksi B2C di sistem e-commerce.

2.3.5 Perceived Ease of Use (Persepsi Kemudahan)

(T. Ramayah and Joshua Ignatius, 2010) mendefinisikan bahwa

Perceived ease of use (Persepsi kemudahan) dalam transaksi online adalah

tingkat kemudahan seseorang dalam mengakses suatu situs jual-beli.

Kemudahan dalam mengakses situs dapat meningkatkan kepercayaan pembeli.

Dalam penelitian sebelumnya oleh F. D. Davis dan D. Gefen, E. Karahanna,

and D. W. Straub mengatakan bahwa persepsi kemudahan dengan trust

berhubungan positif dengan niat membeli kosumen. Di sisi lain, tingginya

kompleksitas dalam suatu situs jual-beli mengakibatkan intensitas dari buyer

akan menurun.

Item Perceived ease of use (persepsi kemudahan)

1. Saya yakin bahwa saya bisa mengoperasikan/mengakses

website dengan mudah

2. Saya yakin bahwa saya mampu memahami berbagai jenis

pembayaran yang ditawarkan
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3. Saya yakin bahwa saya mampu dengan mudah dapat melakukan

belanja online dan transaksi berbasis web.

Item-item pertanyaan diatas diadopsi oleh T. Ramayah dan Joshua

Ignatius. (2010).

T. Ramayah and Joshua Ignatius (2010) melakukan penelitian yang

menguji pengaruh dari perceived of usefulness, perceived ease of use, dan

perceived enjoyment terhadap kemauan dalam berbelanja online. Penelitian

ini dilakukan terhadap 150 responden yang menggunakan jaringan internet.

Hasil penelitian T. Ramayah dan Joshua Ignatius (2010) menunjukan

bahwa perceived ease of use berpengaruh positif terhadap kemauan dalam

berbelanja online. Dari penelitian tersebut maka diturunkan hipotesis berikut

H6: Perceived ease of use (persepsi kemudahan) berpengaruh

signifikan terhadap trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan

transaksi B2C di sistem e-commerce

2.4 Model Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai pengembangan hipotesis di atas maka

penulis membangun sebuah model teoritis dari penelitian ini yang dapat

digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.4

Model Teoritis Trust (Kepercayaan) di E-Commerce

Structural assurance
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BAB III

METODA PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metoda-metoda yang digunakan dalam

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam memilih dan mengumpulkan

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

Tujuannya agar diperoleh suatu hasil atau kesimpulan penelitian yang tepat

dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research).

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995) explanatory research adalah

penelitian yang menjelaskan ada atau tidaknya hubungan kausal antara

variabel-variabel yang diteliti melalui suatu pengujian hipotesis yang

dirumuskan. Penelitian ini biasanya bertujuan untuk mencoba menjelaskan

aspek terjadinya sebuah hubungan atau memastikan terjadinya perbedaan-

perbedaan di antara beberapa variabel ataupun independensi dua faktor

atau lebih dalam sebuah situasi (Sekaran, 2006).

3.2 Metoda Pengumpulan Data

Metoda pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam

penelitian ini adalah metoda survey (survey method). Metoda survey

merupakan metoda pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan

lisan dan tertulis (Indriantoro dan Supomo, 2002). Metoda survey dalam
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penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner.

Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data atau informasi yang

dioperasionalisasikan ke dalam bentuk item atau pertanyaan (Youda, 2008).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama

oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi

(Sekaran, 2006). Metoda survey dalam penelitian ini memerlukan data primer

dengan menggunakan kuesioner sebagai sarana pengambilan datanya. Model

pengambilan data dilakukan dengan menggunakan media komputer atau

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

dikirim dengan menggunakan e-mail melalui jaringan komputer, system e-

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

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

kepada grup-grup diskusi online dan membuat beberapa thread di forum-

forum yang relevan dengan topic, terutama di forum terbesar di Indonesia

yaitu www.kaskus.us dan mengisi kuesioner yang akan disediakan oleh

peneliti. Responden menjawab kuesioner dengan mengisi formulir yang

ada pada situs peneliti dan jawaban dari responden kemudian dilihat melalui

administrator situs tersebut. Untuk menghindari adanya responden yang

menjawab kuesioner berulang kali, e- mail yang berisi jawaban responden

akan mencantumkan IP address responden
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3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan diteliti. Menurut

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

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

adalah semua pengguna internet di Indonesia.

Jumlah dari populasi yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat

diketahui secara pasti. Hal ini lebih dikarenakan terdapat kesulitan dalam

perhitungan jumlah pengguna internet di Indonesia. Sehingga hampir seluruh

pengguna internet di Indonesia digunakan dalam penelitian ini.

3.3.2 Sampel

Agar penelitian dapat dilakukan lebih efektif, maka penelitian ini

dilakukan dengan mengambil sekumpulan sampel sebagai unit analisis.

Indriantoro dan Supomo (2002) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari

elemen-elemen populasi. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa

jumlah populasi penelitian tidak dapat diketahui dengan pasti, sehingga tiap-

tiap elemen dalam populasi ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk

terpilih menjadi sampel. Oleh karena itu, metoda pemilihan sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobabilitas (nonprobablility

sampling), khususnya kategori judgement sampling.
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Metoda judgement sampling melibatkan pemilihan subjek yang berada

di tempat yang paling menguntungkan atau dalam posisi terbaik untuk

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

menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk memilih metoda sampel

judgement sampling adalah bahwa pendapat, pandangan, dan pengetahuan

yang luas dari responden mengenai topic penelitian merupakan sumber data

yang bermanfaat. Pertimbangan atau kriteria yang digunakan dalam memilih

sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengguna internet di seluruh Indonesia

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

pernah bertransaksi di situs e-commerce. Kategori sering mengakses

situs e-commerce ditunjukkan dengan menyebutkan situs toko online

yang sering dikunjungi oleh responden pada kuesioner.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen

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

adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain

(Indriantoro dan Supomo, 2002: 63). Variabel independen dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Structural assurance (Keamanan jaringan)

Structural assurance (Keamanan jaringan) dapat didefinisikan sebagai
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penilaian terhadap keamanan jaringan electronic commerce, seperti

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

perlindungan transaksi e-commerce), dan technology safeguard (tanda

tangan digital) untuk menjaga konsumen agar tidak kehilangan uang dan

privacy.

2. Situational normality (Situasi normal)

Situational normality (Situasi normal) dapat didefinisikan sebagai

penilaian bahwa transaksi akan sukses berdasarkan keadaan atau situasi

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

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

yang dimaksud dapat dilihat dari prosedur atau langkah yang diperlukan

untuk mencari dan memesan produk dan informasi atau data yang diminta

ketika memesan produk pada suatu website toko online.

3. Perceived reputation (Persepsi reputasi)

Perceived reputation (persepsi reputasi) dapat didefinisikan sebagai

penilaian terhadap reputasi perusahaan. Reputasi dapat diukur dari publikasi

komentar-komentar (testimonials) dari konsumen di website toko online

dan sertifikasi atau lisensi keamanan jaringan dari pihak ketiga.

4. Perceived size (Pesepsi ukuran)

Perceived size (persepsi ukuran) dapat didefinisikan sebagai penilaian

terhadap ukuran perusahaan. Ukuran (size) perusahaan yang besar dapat
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diukur dari tampilan website yang menarik (eye catching) dan tampilan

item yang banyak untuk dipilih.

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

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

didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap kemampuan diri dalam

menangani masalah ketika bertransaksi online. Kemampuan diri dalam hal

ini dapat dilihat dari kemampuan untuk memperoleh informasi secara

online (misal, melalui chatting dalam grup diskusi online), kemampuan

membeli barang yang diinginkan dalam transaksi online, kemampuan

mengatasi masalah ketika pesanan produk yang diterima tidak

memuaskan, dan kemampuan menemukan website toko online yang dapat

dipercaya (misal, berdasarkan rating atau sejumlah simbol smiley face di

website toko online).

6. Perceived ease of use (Persepsi kemudahan)

Perceived ease of use (Persepsi kemudahan) dalam transaksi online adalah

tingkat kemudahan seseorang dalam mengakses suatu situs jual-beli.

(website yang tidak terlalu rumit dan serta tata cara pembayaran yang tidak

rumit)

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh

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

dalam penelitian ini adalah trust (kepercayaan). Trust (kepercayaan) dapat
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didefinisikan sebagai kesediaan konsumen untuk bergantung pada penjual dan

melakukan tindakan pembelian walaupun penjual dapat dengan mudah

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

yang dapat dipercaya dapat dilihat dari pemenuhan janji dan komitmen kepada

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

(seperti, prosedur pencarian dan pemesanan produk tidak rumit), pemenuhan

tanggung jawab kepada konsumen hingga produk pesanan diterima oleh

konsumen.

Instrumen penelitian merupakan semua alat yang bisa mendukung

penelitian. Adapun dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa

kuesioner yang disebarkan secara online (melalui internet dengan komputer)

kepada responden untuk diisi guna mendapatkan pernyataan yang mendukung

fakta. Instrumen dalam penelitian ini merupakan pengembangan dan modifikasi

dari instrumen yang digunakan penelitian sebelumnya (Jarvenpaa dan

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

Kim et al., 2006, dan Rofiq, 2007) untuk mengukur pengaruh structural

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

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

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

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

sistem e-commerce.
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Instrumen-instrumen pertanyaan dalam kuesioner untuk pengujian

hipotesis dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 6 (enam) kelompok

variabel. Kelompok-kelompok tersebut diukur dengan menggunakan skala

likert. Skala likert (likert scale) merupakan skala yang digunakan untuk

mengukur respon subjek dalam 5 poin atau 7 poin skala dengan interval yang

sama (Hartono, 2008). Pada penelitian ini, kelompok-kelompok instrumen

diukur dengan menggunakan 5 skala likert, mulai dari sangat tidak setuju (1)

sampai sangat setuju (5). kuesioner penelitian ini terbagi menjadi dua bagian,

sebagai berikut:

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

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

pendidikan terakhir responden. Bagian ini juga berisi mengenai identifikasi

responden berdasarkan pengalaman mereka dalam mengakses internet.

Pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini diadaptasi dari kuesioner penelitian

Dharma (2006).

2. Bagian kedua berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk

mengetahui pendapat-pendapat responden mengenai pengaruh structural

assurance, situational normality, perceived reputation,  perceived size,

transaction self efficacy, dan perceived ease of use terhadap trust dalam

transaksi business to customer di sistem e-commerce
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Adapun variabel-variabel yang akan diukur dan diuji dalam penelitian ini

dapat dirinci sebagai berikut:

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

digunakan oleh Jarvenpaa dan Tractinsky (1999) dengan modifikasi yang

telah dilakukan oleh Dharma (2006) dan dirangkum dengan instrumen

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

terdiri dari 3 (tiga) item pertanyaan.

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

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

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

variabel

ini terdiri dari 3 (tiga) item pertanyaan.

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

memakai instrumen yang dikembangkan oleh Gefen et al. (2003).

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

variabel ini terdiri dari 2 (dua) item pertanyaan.

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

instrumen yang dikembangkan dari definisi pada penelitian Jarvenpaa dan

Tractinsky (1999) mengenai reputasi baik toko online ditunjukkan dengan

publikasi testimonial-testimonial atau berupa komentar-komentar positif

dari konsumen terhadap toko online dan menampilkan tanda sertifikasi
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dari pihak ketiga (seperti, Verisign, TRUSTe, Good House Keeping dan

CPA Web Trust). Instrumen veriabel ini terdiri dari 2 (dua) item

pertanyaan.

Instrumen sebelumnya yang digunakan oleh Jarvenpaa dan Tractinsky

(1999) lebih cocok digunakan untuk meneliti perceived reputation

(persepsi reputasi) konsumen suatu toko online tertentu, seperti dalam

sampel penelitian Jarvenpaa dan Tractinsky (1999), yaitu pengunjung di

situs amazon.com dan theinternetbookshop.com yang udah dikenal atau

diketahui reputasinya. Sehingga instrumen menjadi ambigu jika digunakan

dalam penelitian ini yang menggunakan sampel seluruh pengguna internet

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

jenis situs e-commerce.

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

yang dikembangkan dari definisi pada penelitian Jarvenpaa dan

Tractinsky (1999) mengenai ukuran, toko online biasanya membuat

tampilan website yang menarik (eye catching banners) atau tampilan item

yang banyak untuk dipilih agar memberikan persepsi bahwa mereka

adalah perusahaan yang besar. Instrumen variabel ini terdiri dari 2 (dua)

item pertanyaan.
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Instrumen sebelumnya yang digunakan oleh Jarvenpaa dan

Tractinsky (1999) lebih cocok digunakan untuk meneliti perceived size

(persepsi ukuran) konsumen suatu toko online tertentu, seperti dalam

sampel penelitian Jarvenpaa dan Tractinsky (1999), yaitu pengunjung di

situs amazon.com dan theinternetbookshop.com yang sudah dikenal atau

diketahui ukuran perusahaannya. Sehingga instrumen menjadi ambigu jika

digunakan dalam penelitian ini yang menggunakan sampel seluruh

pengguna internet di Indonesia yang sering mengakses dan/atau pernah

bertransaksi di semua jenis situs e-commerce. Hal ini juga menurut

Dharma (2006) yang menyebabkan ketidakkonsistenan hasil penelitian

mengenai pengaruh perceived size (persepsi ukuran) terhadap trust

(kepercayaan) di sistem e-commerce dengan hasil penelitian Jarvenpaa

dan Tractinsky (1999).

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

Variabel ini diukur dengan memakai instrumen yang dikembangkan oleh

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

7. Perceived ease of use (Persepsi kemudahan). Variabel ini diukur dengan

memakai instrument yang dikembangkan oleh (T. Ramayah and Joshua

Ignatius, 2010). Instrumen ini terdiri dari 3 (tiga) item pertanyaan.
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3.5 Uji Kualitas Data

Kualitas kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti dari hasil penelitiannya

tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan

untuk mengumpulkan data penelitian. Suatu penelitian akan menghasilkan

kesimpulan yang bias, jika datanya kurang reliable dan kurang valid

(Indriantoro dan Supomo, 2002). Terdapat dua konsep pengujian kualitas

data, yaitu validitas (validity) dan reliabilitas (reliable).

3.5.1 Uji Validitas (Validity)

Uji validitas terkait dengan kebenaran mengukur apa yang seharusnya

diukur. Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang

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

memastikan bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan tujuan

diadakannya pengukuran. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui bahwa

setiap instrumen pertanyaan dari kuesioner yang dibua telah benar-benar

mengukur variabel penelitian yang seharusnya.

Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai varian

kesalahan yang kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang

dapat dipercaya. Cara yang dilakukan adalah dengan analisis item, di mana

setiap nilai yang ada pada setiap item pertanyaan  dikorelasikan  dengan

nilai total seluruh item pertanyaan dengan taraf signifikansi 5% (Ghozali,

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

konstruk dan item-item pertanyaannya dan hubungan yang lemah dengan

variabel lainnya merupakan salah satu cara untuk menguji validitas konstruk

(constructvalidity).Validitas konstruk merupakan konsep pengukuran validitas

dengan cara menguji apakah suatu instrumen mengukur konstruk sesuai

dengan yang diharapkan (Indriantoro dan Supomo, 2002).

3.5.2 Uji Reliabilitas (reliability)

Uji reliabilitas dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah

valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya bila

dilakukan pengukuran pada waktu yang berbeda dan pada kelompok yang

sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek dalam diri subyek

yang diukur memang belum berubah. Keandalan (reliability) pengukuran

dibuktikan dengan menguji konsistensi dan stabilitas (Sekaran, 2006).

Pengukuran reliabilitas menggunakan indeks numerik yang disebut dengan

koefisien (Indriantoro dan Supomo, 2002).

Uji reliabilitas adalah dengan menguji skor antar item dengan tingkat

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

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

yang digunakan untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini adalah

Cronbach alpha. Cronbach alpha menurut Sekaran (2006) merupakan

koefisien keandalan (reliability) yang menunjukkan seberapa baik item
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dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Semakin

dekat koefisien cronbach alpha dengan 1 (satu), semakin tinggi tingkat

reliabilitas alat ukur yang digunakan. Uji reliabilitas instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini adalah uji Cronbach Alpha, yang artinya

bahwa variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha

lebih besar dari 0,5 (Nunnally, 1976:50).

3.6 Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan uji regresi linier berganda. Dalam pengujian dengan

menggunakan metoda kuadrat terkecil biasa (ordinary least squares/OLS),

dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (best linier unbiased estimator/BLUE)

dari penaksir (Gujarati, 1997). Serangkaian uji dilakukan agar persamaan

regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan BLUE ini, yaitu uji gejala

multikolinieritas, uji normalitas, dan uji gejala heteroskedastisitas.

3.6.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji terjadi-tidaknya korelasi

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

regresi yang  baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara  variabel

independen (Dharma, 2006).
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Untuk mendeteksi terjadi-tidaknya multikolinearitas di dalam model

regresi, menurut Ghozali (2006) adalah dapat dilihat dari nilai Variance

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas,

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

3.6.2 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui suatu model regresi, variabel

dependen, variabel independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak

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

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

diketahui dengan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test

terhadap setiap variabel.

Pada pengujian ini, kaidah keputusan yang digunakan adalah jika

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

dikatakan data tersebut normal. Uji normalitas dalam penelitian ini

menggunakan analisis grafik dan uji statistik.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

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

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Untuk menguji tidak terjadinya
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heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dilihat melalui sebaran data

pada scatterplot. Jika tampilan scatterplot menyebar dan tidak membentuk

pola atau bentuk tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model pengujian

regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 17.00. Analisis

regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen

dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi

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

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

pengujian regresi berganda pada dasarnya merupakan ekstensi dari metoda

regresi dalam analisis bivariate yang umumnya digunakan untuk menguji

pengaruh dua atau lebih  variabel independen terhadap  variabel  dependen

dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linear

(Indriantoro dan Supomo, 2002).

Analisis regresi bertujuan untuk mencari adanya hubungan antara variabel

dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Berdasarkan hipotesis

dalam penelitian ini (lihat gambar model penelitian), maka

ditransformasikan ke dalam persamaan regresi berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + ε
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Keterangan:

Y : Trust e-commerce (kepercayaan transaksi online)

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

X1 : structural assurance (keamanan jaringan)

X2 : situational normality (situasi normal)

X3 : perceived reputation (persepsi reputasi)

X4 : perceived size (persepsi ukuran)

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

X6: Perceived ease of use (persepsi kemudahan)

ε : error

Alat uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier

berganda, yaitu uji signifikansi nilai t dan uji signifikansi nilai F. Uji

dilakukan untuk menganalisis  pengaruh  variabel structural assurance

(keamanan jaringan), situatitonal normality (situasi normal), perceived

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

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

ease of use (Persepsi kemudahan) terhadap trust (kepercayaan) konsumen

dalam transaksi B2C (Business to Customer) e-commerce (Studi Pada Toko

Online yang Terdapat Dalam Situs Forum dan Jejaring Sosial) digunakan

metoda statistik dengan tingkat taraf signifikansi α = 0.05 yang artinya
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a) Jika nilai P value (sig) <  ,  = 0.05,

b) Jika nilai P value (sig) >  ,  = 0.05

Di sini p(probabilitas)=t

derajat kesalahannya sebesar 5%. Sehubungan dengan hal tersebut, maka

beberapa analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis akan diuraikan

sebagai berikut (Ghozali, 2006):

1. Uji Signifikansi Nilai t

Uji signifikansi t dimaksudkan untuk menguji seberapa jauh signifikansi

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

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

maka H0 ditolak

maka H0 diterima

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

Independen yang diuji secara nyata berpengaruh terhadap variabel

dependen.

2. Uji Signifikansi Nilai F

Uji signifikansi nilai F dimaksudkan untuk menguji seberapa jauh semua

variabel independen secara  bersama-sama  dapat mempengaruhi

variabel dependen. Kesimpulan dapat ditentukan dengan melihat nilai

P value-nya, yaitu:

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

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

Di sini p(probabilitas)=F
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Jika H0 ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%),

variabel independen secara simultan secara nyata berpengaruh

terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (Nilai R2)

Nilai R2 menunjukkan koefisien korelasi atau keeratan hubungan antara

variabel independen dan dependen. Koefisien determinan digunakan untuk

mengetahui berapa  pengaruh variabel bebas (X) yang dimasukkan dalam

model mempengaruhi variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi

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

baik bila koefisien determinasi sama dengan atau mendekati satu (Ghozali,

2006)
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BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu dengan EMS (Electronic Mail

Survey). Data dari responden dikumpulkan secara langsung dengan

menyebarkan kuesioner melalui situs penelitian penulis di

http://www.kwiksurveys.com/?s=ICDEOI_9c00f221/. Responden penelitian

ini adalah seluruh pengguna internet di Indonesia yang sering mengakses

situs e-commerce dan/atau pernah bertransaksi di situs ecommerce pada

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

beranggotakan orang-orang Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan peneliti kurang lebih selama 30 hari dimulai

pada tanggal 15 April - 15 Mei 2011 dengan menyebarkan kuesioner

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

dan menginformasikan lewat forum-forum di internet untuk menjawab

kuesioner kepada grup-grup diskusi (melalui e-mail) yang relevan dengan

topik penelitian yang isinya adalah permintaan untuk mengunjungi situs

http://www.kwiksurveys.com/?s=ICDEOI_9c00f221/ dan menjawab

kuesioner yang ada pada menu halaman situs tersebut. Responden menjawab

kuesioner dengan mengisi formulir yang ada pada situs peneliti dan jawaban

dari responden kemudian dilihat melalui administrator situs tersebut.
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Jumlah respon kuesioner yang diperoleh adalah sebanyak 110 buah.

Setelah diperiksa terdapat 42 buah kuesioner yang tidak dapat digunakan

sebagai data penelitian dikarenakan data tidak lengkap. Dengan demikian

terdapat 68 buah kuesioner yang dapat diolah sebagai sampel dalam

penelitian ini.

Ringkasan prosedur pemilihan sampel dari informasi kuesioner yang

disebarkan melalui forum diskusi online www.kaskus.us dan situs jejaring

social www.facebook.com dan www.twitter.com disajikan pada table berikut:

Tabel 4.1
Prosedur Pemilihan Sampel

Uraian Jumlah
Informasi yang disebar (forum diskusi online dan situs jejaring sosial) 3
Kuesioner yang didapat 110
Kuesioner yang tidak dapat digunakan 42
Total kuesioner yang layak dianalisis 68
Tingkat kuesioner yang dapat dianalisis (usable respon rate ) 61.80%
Rata-rata anggota per milist dan forum diskusi online yang merespon 36
Sumber: Data primer (diolah)

Gambaran umum mengenai responden yang menjadi data penelitian ini

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

secara menyeluruh berdasarkan beberapa komposisi tertentu. Tabel 4.2 di

bawah ini memperlihatkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin.
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Tabel 4.2
Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin

No Jenis Jumlah Prosentase
Kelamin

1 Laki-laki 48 80%
2 Perempuan 20 20%

Jumlah 68 100%
Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 4.3 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek

penelitian berdasarkan usia.

Tabel 4.3

Komposisi responden berdasarkan usia

Usia Jumlah
Termuda 17
Tertua 40

Rata-rata 22.74
Standar Deviasi 3.14

Sumber: Data primer (diolah)

Tabel 4.2 dan 4.3 menunjukkan bahwa dari 68 responden, 48 diantaranya

berjenis kelamin laki-laki sedang sisanya sebesar 20 responden adalah wanita.

Usia responden termuda berumur 17 tahun dan yang tertua berumur 40 tahun

dengan rata-rata usia responden berumur 22,74 tahun dan standar deviasi

sebesar 3,14.

Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan status

pekerjaan dan pendidikan terakhir responden ditunjukkan dalam tabel 4.4

berikut.
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Tabel 4.4
Status Pekerjaan dan pendidikan terakhir responden

Jumlah Pendidikan Terakhir
Responden Responden

Mahasiswa 27 40 SMU/SMK 30 44
Karyawan Swasta 18 26 Sarjana 20 29
PNS/TNI/POLRI 4 6 Diploma 13 19
Wiraswasta 11 16 Pasca Sarjana 5 7
Karyawan BUMN 5 7
Guru/Dosen 4
Total 68 100 Total 68 100

Status Responden Jumlah% %

Sumber : Data primer (diolah)

Tabel 4.4 menunjukkan status pekerjaan responden yang paling banyak

adalah mahasiswa, yaitu sebesar 27 responden (40% dari total responden),

kemudian karyawan swasta sebesar 18 responden (26% dari total responden),

PNS/TNI/POLRI sebesar 4 responden (6% dari total responden), wiraswasta

sebesar 11 responden (16% dari total responden), karyawan BUMN sebesar 5

responden (7% dari total responden), dan Guru atau Dosen sebesar 3

responden (4% dari total responden). Sedangkan pendidikan terakhir yang

ditempuh oleh responden yang terbesar adalah SMU atau SMK, yaitu sebesar

30 responden (44% dari total responden), kemudian sarjana sebesar 20

responden (29% dari total responden), diploma sebesar 13 responden (19%

dari total responden), dan pasca sarjana sebesar 5 responden (7% dari total

responden).

Tabel 4.5 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi

objek penelitian berdasarkan aktivitas transaksi dan tempat biasa menjelajah

internet.
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Tabel 4.5
Aktivitas Transaksi dan Tempat Biasa Menjelajah Internet

Akses Internet Paling
 sering

Ya 68 Rumah 40 59
Tidak 0 Kantor 10 15

Warnet 3 4
Kampus 4 6
Lainnya 11 16

Total 68 100 68 100

Jumlah %Internet
100

Pernah Bertransaksi Via %

Sumber : Data primer (diolah)

Tabel 4.5 menunjukkan sebesar 68 (100%) responden pernah

bertransaksi di internet dan sisanya sebesar 0 (0%) responden belum pernah

bertransaksi di internet. Akses internet yang paling sering dilakukan oleh

responden adalah di rumah yaitu 40 responden (59% dari total responden),

kemudian di kantor sebesar 10 responden (15% dari total responden), di

warnet sebesar 3 responden (4% dari total responden), di kampus sebesar 4

responden (6% dari total responden) dan yang terakhir di tempat selain yang

disebutkan sebelumnya sebesar 11 responden (16% dari total responden).

Berikutnya, tabel 4.6 berikut menunjukkan frekuensi responden dalam

melakukan transaksi online bagi responden yang pernah bertransaksi online.

Tabel 4.6
Frekuensi Respoden Bertransaksi Online

Frekuensi Bertransaksi
Online
5-Jan 32 47

10-Jun 17 25
15-Nov 9 13
16-20 6 9
>20 4 6

Total 68 100

Jumlah %

Sumber : Data primer (diolah)



63

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa dari 68 responden yang pernah

bertransaksi online, frekuensi mereka pernah melakukan transaksi online

yang paling banyak adalah sebanyak 1-5 kali sebesar 32 responden (47% dari

total responden yang pernah bertransaksi online), sebanyak 6-10 kali sebesar

17 responden (25% dari total responden yang pernah bertransaksi online), 11-

15 kali sebesar 9 responden (13% dari total responden yang pernah

bertransaksi online) selanjutnya sebanyak 16-20 kali adalah sebesar 6

responden (masing-masing 9% dari total responden yang pernah bertransaksi

online), dan sebanyak >20 kali sebesar 4 responden (6% dari total responden

yang pernah bertransaksi online).

4.2 Statistik Deskriptif

Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dilakukan terhadap 68

responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut.

Pengukuran statistik sampel yang sangat berguna untuk tujuan penarikan

kesimpulan ialah pengukuran tentang tendensi sentral dari serangkaian data

sampel. Pengukuran ini umumnya dibutuhkan karena mampu

menggambarkan pemusatan nilai-nilai observasi sampel sehingga

mempermudah pengamatan. Melalui hasil penghitungan nilai-nilai tendensi

sentral tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai sampel secara garis

besar, sehingga dapat mendekati kebenaran populasi.

Analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dilakukan dengan

menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS) versi

17.00. Berikut ini adalah tabel hasil dari penghitungan statistik deskripstif.
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Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Sumber : Data primer (diolah)

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil pengumpulan data dari responden perlu diuji untuk menguji

kesahihan dan keandalan data dengan menggunakan uji validitas dan

reliabilitas instrument penelitian. Instrumen penelitian dinyatakan valid dan

reliabel apabila koefisien korelasi (r) menghasilkan nilai probabilitas lebih

kecil dari 0,05 dan koefisien keandalannya (Cronbach Alpha) lebih besar dari

0,5. Tabel 4.8 berikut menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap

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

Tabel 4.8
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Trust (Kepercayaan) Konsumen

dalam Transaksi B2C E-commerce (Y)

Korelasi (  r ) Probabilitas (p)
y11 0,9 0,000
y12 0,93 0,000
y13 0,84 0,000

Variabel N o Item
Validitas Cronbach

Alfa

0,87Y

Sumber : Data primer (diolah)

Hasil pengujian pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa semua item

pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas (p) lebih
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kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan

valid. Pengujian juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,870

(lebih besar dari 0,50) sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Tabel 4.9

berikut menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel

structural assurance (keamanan jaringan) (X1).

Tabel 4.9
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Structural Assurance (Keamanan

Jaringan) (X1)

Korelasi ( r ) Probabilitas (p)
x11 0,772 0,000
x12 0,86 0,000
x13 0,802 0,000

Variabel No Item
Validitas Cronbach

Alfa

0,739x1

Sumber : Data primer (diolah)

Hasil pengujian pada tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa semua item

pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih

kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan

valid. Pengujian juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,739

(lebih besar dari 0,50) sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Tabel 4.10

berikut menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel

situational normality (situasi normal) (X2).

Tabel 4.10
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Situational normality (situasi

normal)(X2)

Sumber : Data primer (diolah)

Korelasi ( r ) Probabilitas (p)
x21 0,926 0,000
x22 0,92 0,000

Variabel No Item
Validitas Cronbach

Alfa

0,826x2
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Hasil pengujian pada table 4.10 di atas menunjukkan bahwa semua item

pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih

kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan

valid. Pengujian juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,826

(lebih besar dari 0,50) sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Tabel 4.11

berikut menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel

perceived reputation (persepsi reputasi) (X3).

Tabel 4.11
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Perceived Reputation (Persepsi

Reputasi) (X3)

Sumber : Data primer (diolah)

Hasil pengujian pada table 4.11 di atas menunjukkan bahwa semua item

pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih

kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan

valid. Pengujian juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,813

(lebih besar dari 0,50) sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Tabel berikut

menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel perceived

size (persepsi Ukuran) (X4).

Tabel 4.12
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Perceived Size (Persepsi Ukuran)

(X4)

Korelasi ( r ) Probabilitas (p)
x3 x31 0,820 0,000

x32 0,729 0,000

Variabel No Item
Validitas Cronbach

Alfa

0,813

Korelasi ( r ) Probabilitas (p)
x41 0,911 0,000
x42 0,901 0,000

Variabel No Item
Validitas Cronbach

Alfa

0,782x4
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Sumber : Data primer (diolah)

Hasil pengujian pada table 4.12 di atas menunjukkan bahwa semua item

pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil

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

Pengujian juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,782 (lebih besar

dari 0,50) sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Tabel 4.13 berikut

menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel online

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

Tabel 4.13
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Online Transaction Self Efficacy

(Keyakinan Sendiri-Transaksi Online) (X5)

Korelasi ( r ) Probabilitas (p)
x51 0,561 0,000
x52 0,72 0,000
x53 0,581 0,000
x54 0,759 0,000

Variabel No Item
Validitas Cronbach

Alfa

0,561x5

Sumber : Data primer (diolah)

Hasil pengujian pada tabel 4.13 di atas menunjukkan semua item

pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil

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

Pengujian juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,561 (lebih besar

dari 0,50) sehingga instrumen dinyatakan reliabel. Tabel 4.14 berikut

menunjukkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel Perceived

ease of use (persepsi kemudahan)(X6).
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Tabel 4.14
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Perceived Ease of Use (Persepsi

Kemudahan) (X6)

Korelasi ( r ) Probabilitas (p)
x61 0,856 0,000
x62 0,788 0,000
x63 0,747 0,000

Variabel No Item
Validitas Cronbach

Alfa

0,715x6

Sumber : Data primer (diolah)

4.4 Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji

regresi linier berganda. Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi

analisis regresi linear berganda disebut ordinary least squares (pangkat kuadrat

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

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

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

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

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

multikolinieritas, dan uji gejala heteroskedastisitas.

4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

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

F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali,

2006). Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan terhadap nilai

unstandardized residual dari model regresi dengan menggunakan uji One Sample

Kolmogorov-smirnov Test. Data dikategorikan berdistribusi normal jika



69

menghasilkan nilai asymptotic significance > α=5%. Hasil pengujian disajikan

pada table 4.15 berikut.

Tabel 4.15
Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Kolmogorov Smirnov Z
Asymptotic Significance 0,691

Sumber : Data primer (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai residual, model regresi

menghasilkan nilai Asymptotic Significance lebih besar dari 0,05, yaitu 0,691.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Distribusi normal

juga dapat dilihat melalui grafik normal probability plot yang membandingkan

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data menyebar di sekitar garis

diagonal dan mengikuti arah garis maka menunjukkan pola distribusi normal.

Berdasarkan hasil dari grafik normal probability plot (lihat lampiran hasil uji

asumsi klasik), dapat diamati bahwa data mengikuti arah garis diagonal, sehingga

model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.4.2 Hasil Uji Gejala Multikolinearitas

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi

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

yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikoliniearitas pada penelitian ini

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

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

multikolinearitas dengan variabel dependen yang lainnya. Hasil uji gejala

multikolinieritas disajikan pada tabel 4.16 berikut ini.



70

Tabel 4.16
Hasil Uji Gejala Multikolinieritas

Variabel VIF
structural assurance (x1) 1,185
situational normality (x2) 1,357
perceived reputation (x3) 1,788
perceived size (x4) 1,916
Online transaction self efficacy (x5) 2,489
perceived ease of use (x6) 1,407

Sumber : Data primer (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian pada table 4.16 di atas, nilai VIF pada model

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

tidak dijumpai gejala multikolinieritas antar variabel independen.

4.4.3 Hasil Uji Gejala Heteroskedastisitas

Metoda ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan

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

heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas

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

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

Berdasarkan hasil pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas pada keseluruhan

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

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

dijumpai gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

4.5 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan metoda regresi linier

berganda. Metoda regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh

langsung dari structural assurance (keamanan jaringan), situational normality
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(situasi normal), perceived reputation (persepsi situasi), perceived size (persepsi

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

perceived ease of use (persepsi kemudahan) terhadap trust (kepercayaan). Hasil

analisis regresi (uji F) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Hasil Analisis Regresi (Uji F)

F R R Square
Adjusted R

Square
Sig

6,936 0,637 0,406 0,347 0,000
Sumber : Data primer (diolah)

Hasil analisis regresi (uji F) pada tabel 4.16 di atas menunjukkan nilai

adjusted R Square = 0,347. Angka ini menunjukkan bahwa variasi trust

(kepercayaan) (Y) yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 34,7%

sedangkan sisanya sebesar 65,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Tabel 4.17 juga menunjukkan bahwa nilai siginifikan alfanya (nilai

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

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

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

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

ease of use (persepsi kemudahan/ X6) secara simultan berpengaruh signifikan

terhadap trust (kepercayaan/ Y). Hasil ini menunjukkan bahwa model tersebut

dapat dipakai untuk memprediksi trust (kepercayaan).

Pengujian untuk menguji apakah variabel independen secara individu

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dapat diketahui

dengan menggunakan uji t. Hasil uji t dapat dilihat pada table 4.18 berikut.
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Tabel 4.18
Hasil Analisis Regresi (Uji T)

Unstandardized
Coefficient

Beta
structural assurance (x1) -0.154 -1.558 0.124
situational normality (x2) 0.071 0.757 0.452
perceived reputation (x3) 0.093 0.678 0.500
perceived size (x4) -0.129 -1.258 0.213
Online transaction self efficacy (x5) 0.225 1.209 0.231
perceived ease of use (x6) 0.533 4.458 0.000

Variabel t Sig

Sumber : Data primer (diolah)

Hasil uji t pada tabel 4.18 dijelaskan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

Table 4.18 menunjukkan bahwa variabel structural assurance

(keamanan jaringan/ X1) mempunyai nilai signifikansi alfa sebesar 0,124

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

berpengaruh secara signifikan terhadap trust (kepercayaan/ Y). Besarnya

pengaruh structural assurance (keamanan jaringan) secara parsial

terhadap trust (kepercayaan) adalah -0,154. Berdasarkan hasil tersebut

maka hipotesis 1 ditolak. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang

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

(2006).

2. Hipotesis 2

Table 4.18 menunjukkan bahwa variabel situational normality

(situasi normal/ X2) mempunyai nilai signifikansi alfa sebesar 0,452 >

0,05, sehingga situational normality (situasi normal/ X2) tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap trust (kepercayaan) (Y).
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Besarnya pengaruh situational normality (situasi normal) secara parsial

terhadap trust (kepercayaan/ Y) adalah 0,071. Berdasarkan hasil tersebut

maka hipotesis 2 ditolak. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang

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

dilakukan oleh Dharma (2006).

3. Hipotesis 3

Table 4.18 menunjukkan bahwa variabel perceived reputation

(persepsi reputasi/ X3) mempunyai nilai signifikansi alfa sebesar 0,500 >

0,05, sehingga perceived reputation (persepsi reputasi/ X3) tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap trust (kepercayaan/ Y). Besarnya

pengaruh perceived reputation (persepsi reputasi) secara parsial terhadap

trust (kepercayaan) adalah 0,093. Berdasarkan hasil tersebut maka

hipotesis 3 ditolak. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Jarvenpaa dan Tractinsky (1999) dan Dharma (2006).

4. Hipotesis 4

Table 4.18 menunjukkan bahwa variabel perceived size (persepsi

ukuran/ X4) mempunyai nilai signifikansi alfa sebesar 0,213 > 0,05,

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

signifikan terhadap trust (kepercayaan/ Y). Besarnya pengaruh perceived

size (persepsi ukuran) secara parsial terhadap trust (kepercayaan) adalah

-0,129. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 4 ditolak. Hasil ini

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

Dharma (2006).

5. Hipotesis 5

Table 4.18 menunjukkan bahwa variabel Online transaction self

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

signifikansi alfa sebesar 0,231 > 0,05, sehingga Online transaction self

efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online/ X5) tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap trust (kepercayaan/ Y). Besarnya pengaruh

Online transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online)

secara parsial terhadap trust (kepercayaan) adalah 0,225. Berdasarkan

hasil tersebut maka hipotesis 5 ditolak. Hasil ini bertentangan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Kim et al.(2006).

6. Hipotesis 6

Table 4.17 menunjukkan bahwa variabel perceived ease of use

(persepsi kemudahan/ X6) mempunyai nilai signifikansi alfa sebesar

0,000 < 0,05, sehingga perceived ease of use (persepsi kemudahan/ X6)

berpengaruh secara signifikan terhadap trust (kepercayaan/ Y). Besarnya

pengaruh perceived ease of use (persepsi kemudahan) secara parsial

terhadap trust (kepercayaan) adalah 0,533. Berdasarkan hasil tersebut

maka hipotesis 6 diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh T. Ramayah and Joshua Ignatius (2010).
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Persamaan regresi yang dapat disusun berdasarkan hasil analisa pada table

adalah sebagai berikut:

Trust (Y) = 1.017 – 0.154 structural assurance (X1) + 0,071 situational normality

(X2) + 0,093 perceived reputation (X3) – 0,129 perceived size (X4) + 0,225

online transaction self efficacy (X5) + 0,533 perceived ease of use (X6)

4.6 Diskusi Hasil Penelitian

Uji hipotesis dengan menggunakan alat metoda regresi linier berganda

menunjukkan bahwa variabel structural assurance (keamanan jaringan),

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

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

sendiri-transaksi online) dan perceived ease of use (persepsi kemudahan) secara

bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap trust (kepercayaan).

Adapun hasil pengujian hipotesis 1 sampai 6 dapat diuraikan sebagai berikut:

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

(kepercayaan) (Y)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa structural assurance (keamanan

jaringan) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap trust (kepercayaan). Hasil

ini bertentangan dengan penelitian McKnight et al. (2002), Gefen et al. (2003),

dan Dharma (2006).

Structural assurance (keamanan jaringan) mengacu pada penilaian terhadap

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



76

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

et al., 2002).

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa structural assurance (keamanan

jaringan) tidak berpengaruh terhadap trust (kepercayaan). Hasil ini bertentangan

dengan sebagian besar penelitian terdahulu karena dalam e-commerce, enkripsi,

authentification, sertifikasi pengamanan dari pihak ketiga, Undang-undang, dan

lain-lain masih belum bisa menjamin keterjaminan konsumer dalam melakukan

transaksi online, apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi di jaman

sekarang. Di Indonesia, hacker biasanya menggunakan teknik PHISING dalam

melakukan pencurian data-data penting. PHISING adalah suatu bentuk penipuan

yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka, seperti kata

sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang

tepercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti surat elektronik atau

pesan instan. Istilah phising dalam bahasa Inggris berasal dari kata fishing

('memancing'), dalam hal ini berarti memancing informasi keuangan dan kata

sandi pengguna. Bagi orang Indonesia yang awam, teknik PHISING ini susah

untuk dibedakan, sekilas memang tampak sama, tetapi terdapat perbedaan di

dalam alamat urlnya. Ini menandakan bahwa peningkatan dalam teknologi

keamanan internet masih belum bisa menjamin sepenuhnya trust (kepercayaan)

konsumer untuk bisa dengan tenang melakukan transaksi online. Hal ini berbeda

dengan peneliti terdahulu, McKnight et al. (2002), Gefen et al. (2003), di Amerika

jaminan Undang-undang dalam transaksi online sangat ketat, dan lembaga-

lembaga sertifikasi bekerja sama langsung dengan pihak-pihak yang berwajib



77

seperti FBI maupun Local police departments. Sedangkan Dharma (2006), di

Indonesia ketika tahun 2006, masih sedikit orang Indonesia yang paham dalam

melakukan transaksi online. Dan biasanya mereka yang melakukan transaksi

online tersebut sangat mahir dan terbiasa dalam transaksi online.

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

(Y)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa situational normality (situasi normal)

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap trust (kepercayaan)

konsumen. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Dharma (2006).

Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Gefen et al. (2003).

Situational normality (situasi normal) merupakan penilaian bahwa transaksi

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

al.,2002). Konsumen tidak percaya terhadap sesuatu, ketika sesuatu tersebut

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

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

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

sesuatunya dalam bertransaksi yang biasa terjadi dengan web vendor, seperti

prosedur pemilihan dan pemesanan produk dan data yang diminta kepada

konsumen ketika melakukan pemesanan produk adalah serupa atau mirip dengan

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

Hasil analisis regresi tidak dapat menunjukkan bahwa situational normality

(situasi normal) berpengaruh terhadap trust (kepercayaan). Ketidakkonsistennya
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hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dikarenakan oleh

pengalaman dan pengetahuan responden di Indonesia dalam bertransaksi dengan

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

toko online yang dibandingkan di Indonesia juga lebih sedikit. Hal ini berbeda

dengan lokasi tempat peneliti terdahulu (Gefen et al., 2003) di Amerika yang

sudah memiliki banyak situs toko online dan responden yang diteliti merupakan

orang yang sudah berpengalaman bertransaksi online.

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

(kepercayaan)(Y)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perceived reputation (persepsi

reputasi) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap trust (kepercayaan).

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jarvenpaa dan

Tractinky (1999) dan Dharma (2006).

Perceived reputation (persepsi reputasi) merupakan keyakinan konsumen

bahwa organisasi yang menjual barang atau jasa akan jujur dan peduli kepada

konsumen mereka (Jarvenpaa dan Tractinsky, 1999). Penjual cenderung untuk

menghindarkan diri dari hal-hal yang menyebabkan mereka memperoleh reputasi

buruk. Beberapa web vendor berusaha mempromosikan reputasi mereka dalam

berbagai cara, seperti publikasi testimonials atau berupa tampilan komentar-

komentar positif dari konsumen terhadap toko online atau menampilkan tanda

sertifikasi dari pihak ketiga (seperti, Verisign, TRUSTe, Good House Keeping dan

CPA Web Trust) (Jarvenpaa dan Transtinsky, 1999).
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Hasil analisis regresi tidak dapat menunjukkan bahwa perceived reputation

(persepsi reputasi) berpengaruh terhadap trust (kepercayaan). Ketidakkonsistenan

hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dikarenakan oleh perbedaan

pendapat responden penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, di mana

pertanyaan pada penelitian sebelumnya (Jarvenpaa dan Tractinsky, 1999)

ditujukan pada pelanggan atau pengunjung suatu toko online di yang sudah

terkenal reputasinya.

Penelitian ini ditujukan pada responden di seluruh Indonesia dan pendapat

mereka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi trust (kepercayaan)

ecommerce, tanpa terfokus pada pengunjung suatu toko online tertentu. Selain itu

perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga dapat

disebabkan karena pendapat responden yang berbeda dengan penelitian

sebelumnya mengenai reputasi toko online, di mana teknologi internet yang

semakin canggih, sehingga reputasi belum tentu masih dapat ditunjukkan dengan

adanya testimonials positif dari pengunjung toko online di website web vendor

dan sertifikasi pengakuan dari pihak ketiga.

4.6.4 Perceived size (persepsi ukuran) (X4) terhadap trust (kepercayaan) (Y)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perceived size (persepsi ukuran) tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap trust (kepercayaan). Hasil ini

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jarvenpaa dan Tractinsky

(1999), namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2006).

Perceived size (persepsi ukuran) merupakan persepsi mengenai besarnya

skala usaha perusahaan yang berimplikasi bahwa penjual telah menginvestasikan
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sumber daya yang besar untuk bisnisnya sehingga akan menghasilkan kerugian

bila melakukan tindakan yang tidak dapat dipercaya (Jarvenpaa dan Tractinsky,

1999). Toko online biasanya membuat tampilan website yang menarik

(eyecatching banners) atau tampilan item yang banyak untuk dipilih agar

memberikan persepsi bahwa mereka adalah perusahaan yang besar (Jarvenpaa dan

Tractinsky, 1999).

Hasil analisis regresi tidak dapat menunjukkan bahwa perceived size

(persepsi ukuran) berpengaruh terhadap trust (kepercayaan). Ketidakkonsistenan

hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat dikarenakan oleh perbedaan

pendapat responden penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, di mana

pertanyaan pada penelitian sebelumnya (Jarvenpaa dan Tractinsky, 1999)

ditujukan pada pelanggan atau pengunjung suatu toko online yang sudah terkenal.

Penelitian ini ditujukan pada responden di seluruh Indonesia dan pendapat

mereka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi trust (kepercayaan)

ecommerce, tanpa terfokus pada pengunjung suatu toko online tertentu. Selain itu

perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga dapat

disebabkan karena pendapat responden yang berbeda dengan penelitian

sebelumnya mengenai ukuran (size) toko online, di mana teknologi internet yang

semakin canggih dan banyak tampilan desain situs e-commerce yang menarik

dengan penjual tidak perlu mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membayar

jasa seorang desainer website, tetapi penjual dapat membeli desain template yang

sudah jadi yang sudah banyak disediakan oleh website-website desainer template

dengan harga yang lebih murah.
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4.6.5 Online transaction self efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online) (X5)

terhadap trust (kepercayaan)(Y)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa online transaction self efficacy

(keyakinan sendiri-transaksi online) tidak berpengaruh signifikan terhadap trust

(kepercayaan). Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kim

et al. (2006).

Online transaction sel efficacy (keyakinan sendiri-transaksi online)

merupakan keyakinan seseorang akan kemampuannya dalam menangani sendiri

masalah yang terjadi selama bertransaksi dengan web vendor (Kim et al., 2006).

Seseorang cenderung percaya diri untuk melakukan suatu tindakan (dalam hal ini

bertransaksi dengan web vendor) ketika mereka yakin akan kemampuannya untuk

mengatasi masalah. Sebaliknya, jika seseorang merasa tidak pasti terhadap web

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

2006).

Kim et al. (2006) melakukan penelitian di Amerika yang memiliki kekuatan

hukum tetap dalam transaksi online sehingga memudahkan konsumer dalam

melakukan komplain atau retur terhadap web vendor. Sedangkan penelitian ini

hanya mencakup di Indonesia saja yang belum memiliki hukum  tetap dalam

bertransaksi online. Konsumer Indonesia  belum percaya terhadap web vendor

dalam urusan retur dan komplain. Dikarenakan masih minimnya tanggung jawab

oleh Web vendor.
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4.6.6 Perceived ease of use (persepsi kemudahan) (X6) terhadap trust

(kepercayaan) (Y)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Perceived ease of use (Persepsi

kemudahan) berpengaruh signifikan terhadap trust (kepercayaan). Hasil ini

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh T. Ramayah and Joshua Ignatius

(2010).

Perceived ease of use (Persepsi kemudahan) dalam transaksi online adalah

tingkat kemudahan seseorang dalam mengakses suatu situs jual-beli. Kemudahan

dalam mengakses situs dapat meningkatkan niat dan kemauan pembeli.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Perceived ease of use (Persepsi

kemudahan) berpengaruh terhadap trust (kepercayaan). Hasil penelitian ini

konsisten dengan penelitian terdahulu dimana konsumer yakin bisa

mengoperasikan website tersebut dengan mudah dan mampu memahami teknik

pembayaran dikarenakan website yang simpel dan mudah diakses.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, beberapa kesimpulan yang dapat diambil

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara simultan, variabel variabel structural assurance (keamanan jaringan,

situational normality (situasi normal), perceived reputation (persepsi

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

(keyakinan sendiri-transaksi online) dan perceived ease of use (persepsi

kemudahan) berpengaruh signifikan terhadap trust (kepercayaan). Hasil ini

menunjukkan bahwa model tersebut dapat dipakai untuk memprediksi trust

(kepercayaan).

2. Hasil Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel structural

assurance, situational normality, perceived reputation (persepsi reputasi),

perceived size, online transaction self efficacy tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap trust sehingga hipotesis 1, 2, 3, 4 dan 5 ditolak

sedangkan perceived ease of use berpengaruh secara signifikan terhadap trust

sehingga hipotesis 6 diterima

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan,

yaitu sebagai berikut:

1. Metoda pengumpulan data yang digunakan adalah metoda survey, yaitu

electronic mail survey (EMS) dengan menyebarkan kuesioner melalui
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internet ke seluruh pengguna internet di Indonesia, tanpa melakukan

wawancara atau interview terlebih dahulu sehingga peneliti tidak mengetahui

sejauh mana pengetahuan responden terhadap sistem e-commerce.

2. Sedikitnya responden wanita yang hanya 20 responden dari 68 responden

(29,41%) dalam penelitian ini yang memungkinkan adanya bias gender

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi trust (kepercayaan). Penelitian

Rodger dan Harris (2003) menemukan bahwa laki-laki memiliki rata-rata

persepsi trust (kepercayaan) di e-commerce lebih tinggi daripada wanita.

3. Hasil analisis determinan untuk model regresi menunjukkan terdapat 65,3%

faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini yang dapat

mempengaruhi trust (kepercayaan). Variabel yang tidak diamati tersebut

adalah calculative based belief (keyakinan terhadap kalkulasi), experience

based factors (faktor pengalaman), serta masih banyaknya faktor lainnya

yang berpengaruh terhadap trust (kepercayaan yang telah diuji di setting luar

negeri. Penelitian di masa depan sebaiknya menambahkan variabel-variabel

tersebut sebagai tambahan variabel pada model penelitian ini. Penelitian

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap trust (kepercayaan)

dengan setting Indonesia ini masih perlu dilakukan lagi, untuk menguji

konsistensi hasil penelitian ini dan penelitian sebelumnya, serta untuk melihat

ada atau tidaknya perubahan sikap pengguna internet di Indonesia terhadap

teknologi e-commerce.
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5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Terlepas dari adanya beberapa keterbatasan, penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang terkait sebagai bahan acuan dan pertimbangan

dalam pengembangan trust (kepercayaan) guna pengembangan pemanfaatan e-

commerce sebagai media transaksi bisnis masa depan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan trust (kepercayaan) harus

diperhatikan dengan baik. Perceived ease of use (Persepsi kemudahan) terbukti

dapat meningkatkan trust (kepercayaan) konsumen dalam melakukan transaksi

online.

Penelitian ini diharapkan pula dapat memberi sumbangsih pada

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan system

informasi e-commerce. Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris lebih

lanjut pada literatur sistem informasi, khususnya dalam aspek faktor-faktor yang

mempengaruhi trust (kepercayaan) di Indonesia.

Masih terdapat beberapa kontradiksi antara beberapa penelitian terdahulu

mengenai variabel structural assurance (keamanan jaringan), situational

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

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

online) yang dianggap berpengaruh trust (kepercayaan). Selain itu masih terdapat

65,3% faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini yang dapat

mempengaruhi trust (kepercayaan). Faktor yang tidak diamati tersebut adalah

calculative based belief (keyakinan terhadap kalkulasi), experience based factors

(faktor pengalaman), serta masih banyaknya faktor lainnya yang berpengaruh
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terhadap trust (kepercayaan). Oleh karena itu, peneliti-peneliti selanjutnya dapat

melanjutkan penelitian serupa di masa mendatang dengan memperluas cakupan

beserta variabel lain yang berpengaruh.

Sumbangsih penelitian ini serta penelitian-penelitian lain yang berkaitan

dengan aspek faktor-faktor yang mempengaruhi trust (kepercayaan) di Indonesia

dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para, akuntan, manajer dan

system builder agar dapat membuat strategi pengembangan website e-commerce

yang lebih baik. Selain itu, juga dapat menambah pengetahuan para pengambil

keputusan di perusahaan atau enterpreneur untuk mulai mengembangkan

usahanya dengan memanfaatkan e-commerce sebagai media transaksi bisnis masa

depan.
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Hasil Uji Statistik

1. Statistik Deskriptif

2. Uji realibilitas dan validitas data
X1=



X2=



X3=



X4=



X5=



X6=



Y=





3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas





b. Uji Non Multikolinearitas

c. Uji Non Heterokedastisitas



Uji Glejser

4. Uji Regresi
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Part One :

Pilihlah jawaban yang dianggap sesuai dibawah ini
Pertanyaan-pertanyaan dengan tanda " * " penting untuk diisi

Identitas Responden

*1. Jenis Kelamin
Laki-laki

Perempuan

2. usia Tahun

3. Pekerjaan

Mahasiswa

Guru/Dosen

Wiraswasta

Karyawan BUMN

PNS/TNI/Polri

Karyawan swasta

4. Pendidikan Terakhir

SMU/SMK

Sarjana

Doktoral

Diploma

Pasca Sarjana



Penggunaan Internet

*5.
Mengakses Internet paling sering
dilakukan di

Kantor

Kampus

Warnet

Rumah

café/restorant/mall

Lainnya

*6.

aktivitas apa yang dilakukan saat
menjelajah Internet
(boleh lebih satu jawaban untuk pertanyaan
ini)

Membaca atau mengirim pesan lewat email

Membaca berita dan majalah online

Mencari informasi penting yang diinginkan

Mengakses informasi mengenai suatu barang/
jasa

*7.

Pernahkan membeli barang atau jasa
melalui internet
(bila jawaban tidak maka tidak dapat
melanjutkan survey ini/survey tidak dihitung)

pernah

Tidak

*8.
Berapa kali Anda membeli barang atau
jasa melalui internet

1-5 kali

6-10 kali

11-15 kali

16-20 kali

>20 kali

*9.
Sebutkan toko online tempat Anda
pernah membeli

*10.

Pembayaran belanja via internet
dengan cara
(boleh lebih satu jawaban untuk pertanyaan
ini)

Transfer ke rekening bank

Kartu kredit

REKBER

Kartu debit

E-cheque

Transfer ke rekening telepon

Transfer di rekening bank Paypal



*11.
Produk atau jasa yang pernah dibeli
(boleh lebih satu jawaban untuk pertanyaan
ini)

Software

Lagu

Ringtone HP

Video

E-book

newspaper

Komputer

Perlengkapan Komputer

Barang Elektronik

Tiket(pesawat,dll)

handphone

buku

pakaian

makanan

webhosting

Lanjutkan ke pertanyaan Bagian II
bagi Anda yang pernah berbelanja via
internet

*12
Sebutkan toko online (situs e-
commerce) tempat Anda sering akses/
kunjungi

Part Two :

Skala kuisioner ini antara 1 sampai 5, pilihlah jawaban pada skala yang paling mewakili jawaban
Anda.
Jawablah pertanyaan berikut berdasar pengalaman Anda mengunjungi atau berbelanja pada Toko
Online yang telah Anda
tulis diatas



Kuisioner

*1.
Saya yakin bahwa UU yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, mampu melindungi saya dari masalah-masalah yang mungkin muncul ketika
bertransaksi online

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju



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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

*14. Saya yakin bahwa saya bisa mengoperasikan/mengakses website dengan mudah

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

*15. Saya yakin bahwa saya mampu memahami berbagai jenis pembayaran yang ditawarkan

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju



*16. Saya yakin bahwa saya mampu dengan mudah dapat melakukan belanja online dan
transaksi berbasis web

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

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

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju Sangat Setuju

Sumber :

Questionaire" Jurnal Penelitian FITRA DHARMA, Pengaruh Structural Assurance dan
Perceived Reputation Terhadap Trust Pengguna Internet Di Sistem E-Commerce, SNA 9 Padang
Unila
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