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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan perekonomian di Indonesia mengalami 

pertumbuhan yang signifikan. Hal ini terjadi karena bisnis ditunjang dengan 

teknologi informasi yang memadai. Perkembangan teknologi dimulai dari lahirnya 

internet yang memberi pengaruh signifikan. Internet memberi kemudahan dalam 

hal pertukaran informasi bisnis sehingga perusahaan bisa ber-interaksi dengan 

konsumen tanpa tatap muka langsung.  

Meningkatnya pengguna internet berpengaruh terhadap perkembangan e-

commerce di Indonesia. Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII), lebih dari 143 juta orang telah terhubung dengan internet di 

tahun 2017 (Www.kompas.com, 2018). Melihat hal ini, e-commerce mempunyai 

peluang terbuka untuk terus berkembang. Dalam negeri, sebesar 49,52 persen 

pengguna internet adalah kaum millennial dengan rentan umur 19 hingga 34 tahun 

(Www.kompas.com, 2018). Kelompok ini menjadi pelopor penggerak 

perkembangan e-commerce. Kemunculan perusahaan rintisan digital banyak di 

pelopori oleh kelompok usia ini, baik menjadi founder atau konsumen. 

e-commerce adalah suatu kegiatan transaksi meliputi barang dan jasa secara 

digital. Menurut Lenti (2017) kegiatan e-commerce dilakukan secara online tanpa 

bertatap muka langsung melalui internet. E-commerce mempunyai tiga jenis 
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segmen yaitu perdagangan antar pelaku usaha (business to business), pelaku usaha 

dengan konsumen (business to consumer), dan konsumen dengan konsumen 

(consumer to consumer).  Namun, e-commerce business to consumer atau biasa 

disebut B2C adalah yang paling populer di kalangan masyarakat, karena banyak 

perusahaan startup yang masuk di golongan B2C serta memiliki arus transaksi yang 

tinggi.  

E-commerce menawarkan cara berbelanja yang mudah dan efisien. Hal ini yang 

membuat e-commerce semakin populer di masyarakat perkotaan maupun di daerah. 

Data yang dirilis Menkominfo di tahun 2017, nilai transaksi online di Indonesia 

pada tahun 2016 meningkat secara signifikan dari nilai transaksi tahun 2015 

(Www.digitalentrepreneur.id, 2017). Dikutip dari (www.katadata.co.id, 2018) 

transaksi e-commerce di Indonesia dari tahun 2014 hingga tahun 2018 selalu 

mengalami peningkatan. Tahun 2018, transaksi e-commerce mencapai 144,1 triliun 

rupiah naik 33% dari tahun 2017 dan naik 576% dari tahun 2014. Seiring 

berjalannya waktu, dengan bertambahnya pengguna e-commerce menimbulkan 

masalah baru terutama masalah keamanan. Peluang kejahatan berupa pembajakan 

kartu kredit, penipuan, penyebaran data pribadi dan transfer dana illegal sangat 

besar.  Menurut Pengamat cyber Kun Arief Cahyantoro dikutip dari 

(Www.replubika.co.id, 2016)  peningkatan penyalahgunaan data pribadi 

menyebabkan penjual dan pembeli tidak mencantumkan data sebenarnya yang 

berakibat rendahnya kepercayaan antar penjual dan pembeli.  

http://www.katadata.co.id/
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Kepercayaan (trust) menjadi dasar penting dalam kegiatan transaksi secara 

online. kepercayaan konsumen menjadi faktor utama dalam menciptakan loyalitas 

konsumen. Pembeli sebelum melakukan transaksi online,, pertama yang terpikir 

adalah uang yang di kirim tidak hilang dan barang yang dipesan sesuai dengan apa 

yang dicantumkan di kolom deskripsi dan sesuai dengan permintaan pembeli. 

Menurut Priansa (2017) di dalam bukunya yang berjudul “ Perilaku Konsumen 

dalam Persaingan Bisnis Kontemporer” mengatakan bahwa ada beberapa faktor 

yang dapat membangun kepercayaan konsumen yaitu berbagi nilai (shared value), 

ketergantungan (interpendence), kualitas komunikasi (quality of communication), 

dan perilaku yang tidak oportunis (non opportunistic behaviour). Dalam 

membangun kepercayaan tentunya tidak mudah. Namun, jika suatu perusahaan 

sudah memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari konsumen maka perusahaan 

akan semakin sukses. Namun, hasil survey yang dilakukan oleh Fraud Management 

Insught 2017 mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi Negara dengan tingkat 

keprcayaan masyarakat terendah dalam transaksi digital di bidang komunkasi, jasa 

keuangan dan ritel. Padahal hasil survey yang dikutip dari (katadata.co.id) 

menyatakan bahwa transaksi e-commerce Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018 

selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, transaksi e-commerce mencapai 

angka 144.1 triliun atau naik 33% dari tahun 2017. Hal ini juga berbanding terbalik 

dengan hasil riset yang dilakukan oleh (Ariwibowo dan Nugroho, 2013) yang 

menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap transaksi e-

commerce. 
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Kualitas layanan (service quality) juga menjadi faktor penentu konsumen dalam 

bertransaksi online. Perusahaan e-commerce menawarkan beragam  layanan yang 

bertujuan untuk menarik calon konsumen. survei yang dilakukan oleh DailySocial 

yang dikutip dari (Www.dailysocial.id, 2018) menghasilkan bahwa layanan e-

commerce dianggap favorit dengan alasan harga yang lebih terjangkau (31%), 

promo diskon (26%), variasi pilihan produk (19%), dan pengiriman gratis (15%). 

Banyak sekali  layanan-layanan yang ditawarkan oleh perusahaan e-commerce 

seperti layanan escrow yang menjembatani antara penjual dan pembeli dalam 

transaksi online. Cara kerjanya yaitu uang yang ditransfer oleh pembeli tidak 

langsung ke pembeli melainkan di tahan dalam rekening pihak ketiga. Pembeli 

harus mengkonfirmasi barang yang dikirim sesuai dengan yang di pesan setelah itu 

uang di transfer ke penjual.  

Namun, e-commerce tidak selalu membawa dampak positif. Sisi sebaliknya, e-

commerce sangat rentan dengan penipuan. Hal ini mempengaruhi konsumen untuk 

bertransaksi di masa depan. Berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet 

Indonesia (APJII), pada kuartal IV/2012, dari 63 juta Internet, hanya 22,8% yang 

mengaku pernah berbelanja online. Dari 77,2% pengguna Internet yang tidak 

berbelanja online tersebut, 34,6% di antaranya beralasan takut ditipu. Data ini 

menunjukkan bahwa persepsi resiko konsumen akan berpengaruh dalam 

penggunaan e-commerce kedepannya.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberikan judul : 
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“PENGARUH TRUST, SERVICE QUALITY, DAN PERCEIVED OF RISK 

TERHADAP NIAT BERTRANSAKSI DI E-COMMERCE”  
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1.2 Perumusan Masalah dan Batas Masalah 

1.2.1 Perumusan masalah  

  Dalam penelitian ini terdapat perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah  variabel kepercayaan (trust) berpengaruh terhadap niat 

bertransaksi di e-commerce? 

2. Apakah variabel kualitas layanan (service quality) berpengaruh terhadap 

niat bertransaksi di e-commerce? 

3. Apakah variabel anggapan resiko (perceived of risk) berpengaruh terhadap 

niat bertransaksi di e-commerce? 

1.2.2 Batasan Masalah 

 Agar topik pada penelitian ini tidak meluas dan focus pada masalah 

yang dibahas maka perlu pembatasan masalah penelitian. Pembatasan 

penelitian ini adalah : 

1. Terdapat 3 variabel dalam penelitian ini diantaranya variabel Trust 

(Kepercayaan), Service quality (Kualitas Layanan), dan Perceived of 

risk (Anggapan Resiko). 

2. Studi kasus dalam penelitian ini adalah E-commerce. 

3. Penelitian ini menggunakan responden  masyarakat Kota Semarang 

yang pernah bertransaksi di e-commerce. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian  

  Tujuan penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh variabel kepercayaan (trust) terhadap niat 

bertransaksi di e-commerce. 

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas layanan (service quality) 

terhadap niat bertransaksi di e-commerce. 

3. Untuk mengetahui pengaruh negatif variabel anggapan resiko 

(perceived of risk) terhadap niat bertransaksi di e-commerce. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dengan pelaksanaan penelitian akan membawa manfaat praktis yaitu : 

1.3.2.1 Manfaat Bagi Perusahaan  

  penelitian ini diharapkan daapt digunakan oleh pihak 

pengembang e-commerce untuk mengetahui apa saja yang 

mempengaruhi masyarakat kota Semarang untuk bertransaksi di e-

commerce dan meningkatkan mutu dan pelayanan e-commerce 

sehingga konsumen semakin nyaman dan tertarik untuk bertransaksi di 

e-commerce. 

1.3.2.2 Manfaat bagi Masyarakat 

 Penelitian ini diharapakn menjadi masukan bagi masyarakat 

kota Semarang tentang persepsi dalam bertransaksi di e-commerce Serta 

memperkenalkan cara baru untuk bertransaksi. 
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1.4 Kerangka Pikir 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan di dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, 

yaitu sebagai berikut :  

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Pada bagian ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, 

rumusan!masalah, tujuan dan manfaat!penelitian, kerangka!pikir, serta 

sistematika penulisan sebagai gambaran yang akan dibahas dalam laporan 

penelitian ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Trust (X1) 

Service quality (X2) 

 

Minat bertransaksi di e-

commerce (Y) 

Perceived of risk (X3) 

 

H1 

H2 

H3 
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 Pada bab ini akan dijabarkan teori-teori serta literasi yang menjadi 

acuan dan landasan yang digunakan dalam pengembangan hipotesis serta 

pedoman di dalam penelitian ini.  

 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang berhubungan 

langsung dengan penelitian seperti populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data,teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini 

BAB IV :  HASIL DAN ANALISIS 

 Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dan analisis data berupa 

perhitungan statistik dan analisa untuk menjawab rumusan masalah pada 

penelitian ini. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan menjelaskan kesimpulan akhir dari hasil analisis  data 

serta  saran-saran  dari peneliti. 

  




