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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang 

memberikan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Pada saat ini 

penggunaan internet sebagai sarana komunikasi juga dijadikan sebagai sarana 

untuk memasarkan bisnis. Internet merupakan media elektronik mutakhir 

yang mendukung electronic commerce (e-commerce) dan mengalami 

pertumbuhan pesat.  

Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan e-commerce yang 

menarik dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2014, Euromonitor mencatat, 

penjualan online di Indonesia sudah mencapai US$1,1 miliar. Data sensus 

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebut, industri e-commerce Indonesia 

dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17 persen dengan total jumlah 

usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit. Pada tahun 2018, e-

commerce di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan sangat pesat, dan 

diperkirakan akan terus meningkat seiring berkembangnya jumlah 

pengusaha dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 

tanah air. Di samping data tersebut, potensi besar industri e-commerce di 

Indonesia juga dipengaruhi oleh gaya belanja online, terutama 

oleh generasi milenial.
1
  

                                                           
1
https://www.wartaekonomi.co.id/read216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di 

Indonesia.html, Pertumbuhan E-Commerce Pesat di Indonesia, diakses pada tanggal 20 Pebruari 

2019. 
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Kegiatan belanja online merupakan cara baru dalam melakukan transaksi. 

Dalam kegiatan ini pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung seperti 

halnya proses penjualan biasa. Efisiensi waktu dan juga efektivitas dalam 

proses transaksi merupakan hal yang membuat konsumen tertarik untuk 

melakukan belanja online. Penjual menggunakan internet untuk menampilkan 

situs yang mereka miliki sebagai toko dengan segala produk yang ditawarkan 

kepada konsumen. Kemudian konsumen sebagai pembeli juga akan melihat 

dan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan melalui situs yang 

ada. Layanan tersebut dapat memudahkan konsumen dalam berbelanja. 

Konsumen tidak harus mendatangi toko atau tempat yang menjual barang-

barang yang dibutuhkan oleh konsumen.
2
 

Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad 

dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan 

akad secara tertulis atau menggunakan lisan (via telepon) atau video seperti 

teleconference. Jual beli melalui media elektronik sebagimana disebutkan 

keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidak rukun dan syarat yang 

berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi 

semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan 

sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.
3
 

                                                           
2
 Dwi Sudjanarti. dkk,  “Pengaruh Orientasi Belanja Dan Perbedaan Gender Terhadap 

Pencarian Informasi Online Dan Belanja Online Pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga 

Politeknik Negeri Malang”, Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume 12, Nomor 2, Desember 

2018, ISSN 1987-726X, h. 119. 
3
 Imam Mustofa, Fiqih Mua’amalah Kontemporer, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2016, h. 33. 
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Belanja secara online tidak lagi hanya sekadar iseng tetapi sudah menjadi 

sebuah gaya hidup. Orang-orang memanfaatkan ponsel atau komputer mereka 

untuk memesan apapun dan menerimanya langsung di pintu rumah. 

Pergeseran perilaku konsumen tersebut turut mendorong pelaku usaha untuk 

menyesuaikan diri. Salah satu cara di mana perangkat mobile digunakan 

untuk berbelanja adalah melalui media sosial dan situs . Facebook dan 

Instagram telah membuka pasar e-commerce dan mempermudah pengguna 

untuk berbelanja melalui platform media sosial mereka. Instagram, misalnya, 

telah mulai menawarkan fitur untuk tautan produk langsung yang akan 

ditandai di pos yang bahkan menyertakan detail produk dan harga. Selain itu, 

perusahaan telah menggunakan media sosial untuk mengiklankan merek dan 

produk mereka. Pada titik ini, perusahaan yang tidak menggunakan Facebook 

atau Instagram, akan semakin tertinggal di belakang.  

Masyarakat Indonesia telah menyadari bahwa belanja online sekarang 

lebih mudah daripada belanja offline, bahkan e-commerce tidak hanya 

menyediakan layanan belanja online, mereka pun menyediakan ruang khusus 

untuk pembayaran PPOB (payment point online bank) sehingga masyarakat 

mudah untuk melakukan sistem pembayaran berbagai kebutuhan masyarakat 

seperti listrik, BPJS, telepon, cicilan kendaraan, PDAM, serta pembayaran 

lainnya mereka lebih memilih untuk melakukannya secara online. Masyarakat 

juga tidak lagi menjadikan marketplace sebagai media belanja online fashion, 

alat rumah tangga dan gadget. Bahkan sekarang untuk membeli tiket konser 
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atau pertandingan olah raga sangat mudah sekali di jangkau oleh masyarakat, 

hal ini tentunya sangat membantu sekali bagi masyarakat indonesia. 

Dewasa ini trend belanja online terus meningkat, tidak hanya di kota-kota 

besar, di daerah-daerah pun semua aspek masyarakat sudah bisa 

menikmatinya. Namun, menarik perhatian calon konsumen di internet dan 

memberikan kepuasan kepada konsumen bukanlah hal yang mudah. 

Komponen utama persepsi teknologi informasi  berasal dari Technology 

Acceptance Model (TAM) menunjukkan bahwa Persepsi kemudahan 

penggunaan dan persepsi manfaat bahasa dari sebuah situs web adalah 

variabel yang menjelaskan unsur - unsur dalam pengembangan kepercayaan 

dalam belanja online.
4
 Sebuah portal yang menyediakan fasilitas online 

shopping membutuhkan kreativitas, kecerdasan, waktu dan tenaga yang 

banyak agar mampu bersaing dengan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan 

virtual shop atau online shop lainnya yang ada di internet. Portal online 

shopping tidak cukup mengandalkan kualitas jasa, karena konsumen yang 

berkunjung ke portal juga membutuhkan hal-hal yang menyebabkan 

kepuasan.  

Di sisi lain peluang munculnya kejahatan di dunia maya sangat 

merugikan konsumen maupun pihak toko online yang akan menjual 

produknya. Potensi kejahatan tersebut berupa penipuan, pembajakan kartu 

kredit maupun transfer dana illegal. Selain berbagai manfaat dalam berbelanja 

online (misalnya hemat tenaga, mudah membandingkan harga dan hemat 

                                                           
4
Aliya Afwa.dkk, “Analisis Pengaruh Persepsi Teknologi, Persepsi Resiko Terhadap 

Kepercayaan Dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Belanja Online Mahasiswa Di Pekanbaru”, 

Jurnal Ekonomi Volume 22, Nomor 3 September 2014, h. 3. 
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waktu), terdapat pula berbagai risiko yang melekat dari berbelanja online. 

Berbagai risiko yang terjadi dalam pembelian produk secara online dapat 

dikategorikan dalam dua kemungkinan yaitu risiko produk dan risiko 

transaksi. Risiko produk mengacu pada ketidakpastian pembelian akan 

memenuhi tujuan dari pembelian. Hal ini terjadi karena dalam pembelian 

secara online, pelanggan tidak bisa meraba, mencium, mencoba dan 

merasakan produk yang akan dibeli. Risiko transaksi mengacu kepada 

ketidakpastian atas segala sesuatu yang tidak terduga dan kurang baik 

sepanjang proses transaksi. Hal ini terjadi karena mekanisme pembayaran 

dalam transaksi online mengharuskan pelanggan mentransfer uang terlebih 

dahulu sebelum produk diterima. Selain faktor risiko, faktor kepuasan 

konsumen terhadap situs belanja yang bersangkutan harus dipenuhi ketika 

seorang konsumen sudah memutuskan untuk berbelanja online. Kepuasan 

merupakan salah satu faktor penentu yang penting bagi keberhasilan online 

shop untuk dapat bersaing di pasar online.  

Selanjutnya, dalam transaksi belanja online juga dibutuhkan 

kepercayaan. Kepercayaan dapat mempengaruhi konsumen karena produk 

dalam toko tidak dapat dilihat, toko pun tidak dapat ditemui secara fisik 

sehingga kepercayaan merupakan salah satu faktor yang mendorong 

konsumen dalam memutuskan untuk membeli atau tidak. Kepercayaan 

tersebut dapat berupa respon yang cepat (fast respon) dari penjual kepada 

pembeli atau menggunakan bahasa yang ramah dalam pelayanannya, 

informasi toko yang jelas dan juga produk yang sesuai dengan tampilan 
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website nya. Apabila kepercayaan konsumen sudah hilang, tentunya 

konsumen tidak tertarik lagi untuk melakukan pembelian online pada toko 

tersebut karena merasa ketidakpuasan dalam aktifitas belanjanya. 

Kepuasan konsumen online merupakan evaluasi secara sadar atau 

penilaian kognitif konsumen pada suatu produk online yang dikonsumsi, yang 

menyangkut apakah kinerja produk tersebut relatif baik atau buruk atau 

apakah produk yang bersangkutan sesuai atau tidak dengan tujuan atau 

pemakaian produk tersebut bagi konsumen. Selain itu kepuasan konsumen 

juga merupakan evaluasi konsumen terhadap produk yang dikonsumsi dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen tersebut dalam memperoleh 

produk yang diinginkan. Apabila pengorbanan yang dikeluarkan oleh 

konsumen sesuai dengan apa yang diperoleh konsumen pada suatu produk, 

maka akan timbul kepuasan pada diri konsumen tersebut. 

Walaupun dengan belanja online rentan dengan risiko, namun keinginan 

masyarakat untuk berbelanja secara online diprediksi terus meningkat, 

termasuk di wilayah kabupaten Pulang Pisau. Kabupaten Pulang  Pisau 

adalah sebuah kabupaten pemekaran dari kabupaten induknya yaitu 

Kabupaten Kuala Kapuas. Berbeda dengan kota-kota lainnya yang memiliki 

pusat perbelanjaan yang besar seperti Mall atau pasar yang masuk kategori 

pasar besar, Kabupaten Pulang Pisau belum mempunyai tempat perbelanjaan 

yang seperti itu, sehingga belanja online menjadi salah satu alternatif belanja 

yang diminati  dan menjadi trend pada masyarakat kabupaten Pulang Pisau, 

terutama bagi mereka yang sudah mengenal teknologi dan bagi generasi 
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milenial. Dengan berbelanja secara online masyarakat merasa dimudahkan 

utuk mencari barang yang diperlukan. Hal ini didukung dengan munculnya 

pelaku bisnis online lokal yang bertindak sebagai reseller toko-toko online 

besar yang berada di luar daerah yang menawarkan berbagai macam barang 

dan jasa dengan tawaran yang sangat menarik serta munculnya perusahaan-

perusahan jasa pengiriman yang membuka cabang di daerah ini seperti Tiki, 

JNE dan J&T, sehingga lebih mempermudah proses belanja online 

masyarakat kabupaten Pulang Pisau. 

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, berbelanja online akan 

sangat terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi  terhadap  kepuasan 

konsumen  yang melekat dari transaksi  belanja online tersebut sehingga 

penulis terinsprasi untuk meneliti masalah tersebut sehingga ditulislah dalam 

bentuk karya ilmiah dengan judul : “ PENGARUH PERSEPSI 

TEKNOLOGI INFORMASI, RISIKO DAN KEPERCAYAAN 

TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DALAM BELANJA ONLINE 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DI KABUPATEN PULANG 

PISAU”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi teknologi informasi kosumen belanja online di 

Kabupaten Pulang Pisau? 

2. Bagimana persepsi risiko konsumen belanja online di Kabupaten Pulang 

Pisau? 



8 

  8 

 

3. Bagaimana kepercayaan konsumen belanja online di kabupaten Pulang 

Pisau? 

4. Bagaimana kepuasan konsumen belanja online di Kabupaten Pulang 

Pisau? 

5. Apakah persepsi teknologi informasi berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen dalam melakukan belanja online di Kabupaten Pulang Pisau? 

6. Apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam 

melakukan belanja online di  Kabupaten Pulang Pisau? 

7. Apakah kepercayaan  berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam 

melakukan belanja online di Pulang Pisau? 

8. Apakah persepsi teknologi informasi, persepsi risiko dan kepercayaan 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen dalam melakukan belanja 

online secara berasama-sama di Kabupaten Pulang Pisau? 

9. Bagaimana belanja online menurut persepsi ulama di Kabupaten Pulang 

Pisau? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui persepsi teknologi informasi pada konsumen belanja 

online di Kabupaten Pulang Pisau 

2. Untuk mengetahui persepsi risiko pada konsumen belanja online di 

Kabupaten Pulang Pisau. 

3. Untuk mengetahui kepercayaan pada konsumen belanja online di 

Kabupaten Pulang Pisau. 
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4. Untuk mengetahui kepuasan pada konsumen belanja online di Kabupaten 

Pulang Pisau. 

5. Untuk menganalisis pengaruh persepsi teknologi informasi terhadap 

kepuasan konsumen dalam melakukan belanja online di  Kabupaten 

Pulang Pisau. 

6. Untuk menganalisis pengaruh persepsi risiko terhadap kepuasan konsumen 

dalam melakukan belanja online di Kabupaten Pulang Pisau 

7. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan konsumen 

dalam melakukan belanja online di  Kabupaten Pulang Pisau 

8. Untuk menganalisis pengaruh persepsi teknologi informasi, persepsi 

Risiko dan kepercayaan terhadap kepuasan konsumen dalam melakukan 

belanja online secara  bersama-sama (simultan) di Kabupaten Pulang 

Pisau. 

9. Untuk mengetahui  belanja online menurut persepsi ulama di Kabupaten 

Pulang Pisau. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

       Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan terhadap dua aspek berikut ini : 

1. teoritis (Keilmuan) 

       Penelitian ini merupakan salah satu langkah dalam 

mengembangkan, menerapkan serta melatih berpikir secara ilmiah 

sehingga dapat memperluas wawasan terutama  yang erat hubungannya 
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dengan pengaruh persepsi teknologi, persepsi risiko dan kepercayaan  

terhadap kepuasan konsumen dalam belanja online. 

2. Aspek Praktis 

a. Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik bagi peneliti untuk 

menyelesaikan studi pada  Prodi Magister Ekonomi Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Palangka Raya. 

b. Bagi para pelaku bisnis online (online shop), hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen dalam melakukan belanja online 

pada online shop. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kepuasan Konsumen 

a. Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler & Keller, Kepuasan konsumen adalah perasaan 

konsumen, baik itu berupa kesenangan atau ketidakpuasan yang timbul 

dari membandingkan sebuah produk dengan harapan konsumen atas 

produk tersebut. Apabila penampilan produk yang diharapkan oleh 

konsumen tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka dapat 

dipastikan konsumen akan merasa tidak puas dan apabila produk sesuai 

atau lebih baik dari yang diharapkan konsumen, maka kepuasan atau 

kesenangan akan dirasakan konsumen.
5
 Sementara Johnson dan Fornell 

menyatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan hasil evaluasi 

menyeluruh konsumen atas kinerja produk yang dikonsumsinya.
6
 

Sedangkan menurut Zeithml dan Bitner, kepuasan konsumen 

merupakan  “Costumer’s evaluation of a product or service in terms of 

whether that product or service has met their needs and expectation”. 

Konsumen yang merasa puas pada produk/jasa yang dibeli dan 

                                                           
5
Rini Dwi Astuti, dkk, "Ilmu Perilaku Konsumen", Malang : Universitas Brawijaya Press 

(UB Press), 2012, h. 151. 
6
Asmai Ishak, "Analisis kepuasan pelanggan dalam belanja online: Sebuah studi tentang 

penyebab (antecedents) dan Konsekuensi (consequents)", Jurnal Siasat Bisnis Vol. 16 No. 2, Juli 

2012, h. 144 

 

11 



12 

  12 

 

digunakannya akan kembali menggunakan jasa/produk yang 

ditawarkan. Hal ini akan membangun kesetiaan konsumen.
7
  

Menurut Baskara dan Sukaadmaja indikator yang digunakan untuk 

mengukur kepuasan konsumen adalah sebagai berikut :
8
 

1. Kinerja   

2. Kualitas produk   

3. Pengalaman menyenangkan  

4. Pilihan yang tepat   

       Dalam beberapa dekade terakhir, kepuasan konsumen selalu 

menjadi fokus perhatian para akademisi dan praktisi pemasaran. 

Perhatian tersebut berasal dari sebuah filosofi yang menyatakan bahwa 

untuk mencapai kesuksesan perusahaan tergantung pada kemampuan 

perusahaan tersebut dalam memberikan apa yang diinginkan 

konsumennya.  

Teori kepuasan (the expectancy disconfirmation model) adalah 

model yang menjelaskan proses terbentuknya kepuasan atau ketidak 

puasan konsumen, yaitu merupakan dampak perbandingan antara 

harapan konsumen sebelum pembelian/konsumsi dengan kinerja yang 

sesungguhnya yang diperoleh oleh konsumen. Hasil perbandingan 

                                                           
7
 Etta Mamang Sangadji dan Sofiah, Perilaku Konsumen  pendekatan praktis diserai 

himpunan jurnal penelitian, Yogyakarta:Andi Offset, 2013, h.180-181. 
8 I Made Arya Baskara dan I Putu Gde Sukaadmadja, ” Pengaruh Online Trust Dan 

Perceived Enjoyment Terhadap Online Shopping Satisfaction Dan Repurchase Intention Lazada 

Indonesia, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 11, 2016, h. 7226. 
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tersebut dapat dikelompokan menjadi disconfirmation dan 

confirmation.
9
  

Ada 4 metode yang bisa digunakan untuk mengukur kepuasan 

konsumen, yakni :
10

  

1) Sistem keluhan dan saran, setiap perusahaan yang berorientasi pada 

konsumen akan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi 

pelanggan utnuk menyampaikan pendapat, saran dan keluhan 

konsumen. Media yang bisa digunakan antara lain adalah kotak 

saran.  

2) Survei kepuasan konsumen, penelitian mengenai kepuasan 

konsumen banyak yang dilakukan dengan menggunakan metode 

survei, baik melalui pos, telepon maupun wawancara pribadi. 

Keuntungan dari menggunakan metode survei adalah perusahaan 

akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari 

konsumen dan sekaligus juga memberikan tanda positif bahwa 

perusahaan memperhatikan konsumennya.  

3) Gost shopping, metode ini dilaksanakan dengan cara 

memperkerjakan beberapa orang utnuk bersikap sebagai pelanggan 

di perusahaan pesaing.  

4) Analisa pelanggan yang hilang, metode ini dilaksanakan dengan cara 

perusahaan menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti 

                                                           
9
Rini Dwi Astuti, dkk, "Ilmu Perilaku ..., h. 152. 

10
 Ibid, h.  155-156. 
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atau yang telah beralih pemasok dan perusahaan menanyakan 

penyebab pelanggan berhenti membeli atau beralih pemasok. 

Kotler menyatakan ciri-ciri konsumen yang merasa puas sebagai 

berikut :
11

 

1) Loyal terhadap produk, yaitu membeli ulang dari produsen yang 

sama 

2) Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif, 

yaitu rekomendasi kepada calon konsumen lain dan mengatakan 

hal-hal yang baik mengenai produk yang dikonsumsi. 

3) Perusahaan menjadi pertimbangan utama, yaitu ketika membeli 

merek lain, perusahaan yang telah memberikan kepuasan 

kepadanya akan menjadi pertimbangan utama. 

 

b. Kepuasan Konsumen dalam Ekonomi Islam 

Ada dua bentuk konsep berpikir konsumen yang hadir dalam dunia 

ilmu ekonomi hingga saat ini. Konsep yang petama adalah utylity, hadir 

dalam ilmu konvensional. konsep utility diartikan sebagai konsep 

kepuasan konsumen dalam konsumsi barang dan jasa. Konsep yang 

kedua adalah maslahah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku 

konsumen berdasarkan atas kebutuhan dan proritas.
12

  

Konsep Utility, yang diturunkan oleh epistimologi Smithian, 

membaurkan konsumen pada persepsi kepuasan materialistis. kepuasan 

                                                           
11

 Vinna Sri Yuniarti, Perilaku konsumen Teori dan Praktik , Bandung : CV. Pustaka Setia, 

2015, h. 238. 
12

 Muhammad muflih, Perilaku Konsumen dalam persfektif  ilmu ekonomi islam, Jakarta : 

PT. Rajagrafindo Persada, 2006, h.93. 
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materialistis tersebut terukur menurut nilai kepuasan yang diadapat dari 

setiap jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. 

Dalam ekonomi Islam kepuasan konsumen bergantung pada nilai-

nilai agama yang dia terapkan pada rutinitas kegiatannya yang 

tercermin pada uang yang dibelanjakannya. Ajaran agama yang 

dijalankan dengan baik menghindarkan konsumen dari sifat israf, 

karena israf merupakan sifat boros yang dengan sadar dilakukan untuk 

memenuhi tuntutan nafsu belaka.
13

 

Ajaran-ajaran Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan 

harta secara wajar dan berimbang, yakni pola yang terletak diantara 

kekikiran dan pemborosan. Konsumsi pemborosan dan melampaui 

tingkat moderat (wajar) dianggap israf dan tidak disenangi Islam. Islam 

telah mengatur etika dalam hal konsumsi, adalah sebagai berikut: 
14

 

1. Tauhid (Unity/ Kesatuan)  

Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam 

rangka beribadah kepada Allah SWT, sehingga senantiasa berada 

dalam hukum-hukum Allah (syariah). Karena itu, orang Mu‟min 

berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati perintah-perintah-

Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan 

anugerah-anugerah yang dicipta (Allah) untuk umat manusia. 

Sedangkan dalam pandangan kapitalistik, konsumsi merupakan 

                                                           
13

   Rahmat Ilyas , "Etika konsumsi dan kesejahteraan  Dalam perspektif ekonomi islam",  At-

Tawassuth, Vol. 1, No. 1, 2016, h.159 
14

 M. Nur Rianto, ” Perilaku konsumen muslim Dalam memaksimumkan Kepuasan", Jurnal 

Sosio-Religia LinkSas Yogyakart, Vo. 9, No. 2 tahun 2010, h. 4-6. 
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fungsi dari keinginan, nafsu, harga barang, pendapatan dan lain-lain 

tanpa memperdulikan dimensi spritual, kepentingan orang lain dan 

tanggung jawab atas segala perilakunya. Dalam Al-Qur‟an, Allah 

SWT berfirman : 

                   

Terjemahnya : "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka menyembah-Ku " (QS Adz-Dzaariyat: 

56) 
15

 

2. Adil ( Equilibrium / Keadilan )  

Islam memperbolehkan manusia untuk menikmati berbagai 

karunia kehidupan dunia yang disediakan Allah SWT. Sebagaimana 

Firman Allah SWT :  

                           

             

Terjemahnya : "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal 

lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu 

mengikuti langkah syaitan: karena sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu” (QS Al-Baqarah: 168)
16

  

 

Pemanfaatan atas karunia Allah tersebut harus dilakukan secara 

adil sesuai dengan syariah, sehingga disamping mendapatkan 

keuntungan material, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual. 

Al-Qur‟an secara tegas menekankan norma perilaku ini baik untuk 

                                                           
15

 Adz-Dzaariyat 51:56. 
16

 Al-Baqarah 2:168 
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hal-hal yang bersifat material maupun spiritual untuk menjamin 

adanya kehidupan yang berimbang.  

3. Free Will ( Kehendak Bebas )  

Alam semesta, adalah milik Allah, yang memiliki kemaha 

kuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan kesempurnaan atas makhluk-

makhluk–Nya. Manusia diberi kekuasaan untuk mengambil 

keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan 

kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah ini. Atas segala 

karunia yang diberikan oleh Allah, manusia dapat berkehendak 

bebas, namun kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas 

dari qadha dan qadar yang merupakan hukum sebab akibat yang 

didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Allah.  

4. Amanah ( Responsibility / Pertanggungjawaban )  

Manusia adalah khalifah atau pengemban amanat Allah. 

Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan 

ini dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-

banyaknya atas ciptaan Allah. Dalam hal melakukan konsumsi, 

manusia dapat berkehendak bebas tetapi akan 

mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut baik terhadap 

keseimbangan alam, masyarakat, diri sendiri maupun di akhirat 

kelak.  
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5. Halal  

Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat 

dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai 

kebaikan, kesucian, keindahan serta akan menimbulkan 

kemaslahatan untuk umat baik secara material maupun spiritual. 

Sebaliknya benda-benda yang buruk, tidak suci (najis), tidak 

bernilai, tidak dapat digunakan dan juga tidak dapat dianggap 

sebagai barang-barang konsumsi dalam Islam serta dapat 

menimbulkan kemudharatan apabila dikonsumsi akan dilarang.  

                               

                           

Terjemahhya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan 

bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika 

disembelih) disebut selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam 

keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak 

ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang” (QS Al-Baqarah: 173) 
17

 

6. Sederhana  

Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas (israf), 

termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan (bermewah-mewah), 

yaitu membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa 

faedah serta manfaat dan hanya memperturutkan nafsu semata. Allah 

akan sangat mengecam setiap perbuatan yang melampaui batas.  

                                                           
17

 Al-Baqarah 2:173. 
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Terjemahnya : “Hai anak Adam, pakailah pakaianmua yang 

indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan 

janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS Al-A’raaf: 31) 
18

 

Dalam teori kepuasan konsumen konvensional dikenal dualitas, 

yakni “rasionalitas ekonomis” atau “utilitarianisme”. Dalam 

memaksimumkan kepuasan konsumen menggunakan kurva 

indeferensi yaitu kurva yang menjelaskan tingkat kepuasan 

konsumen atas mengonsumsi dua jenis produk barang, dimana 

semakin puas seseorang maka semakin tinggi pula kurva 

indeferensinya. Namun kepuasan konsumen itu sendiri memiliki 

batasan, dalam ekonomi konvensional batasannya adalah pendapatan 

yang dimiliki yang sering disebut dengan garis anggaran.
19

 

sedangkan untuk kepuasan konsumen menurut Islam dalam 

memaksimumkan maslahahnya menggunakan kurva iso-maslahah 

(IM). Dalam kepuasan konsumen batasan yang dimilki seseorang 

tidak hanya dengan garis anggaran saja tapi juga dengan batasan 

syariat. Batasan syariat yang disini adalah larangan mengkonsumsi 

barang yang halal dan barang yang haram. Dalam mengkonsumsi 

                                                           
18

 Al-A‟raaf 7:31. 
19

 Deery Anzar Susanti, " Analisis pengaruh harga, promosi, pelayanan, dan kualitas produk 

online terhadap kepuasan Konsumen online secara syariah", Analytica Islamica, Vol. 5, No. 2, 

2016, h.375. 
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barang atau jasa satu hal yang sangat perlu diperhatikan adalah 

kehalalan dan keharaman benda tersebut agar mencapai maslahah 

yang tinggi dan tidak lupa juga harus di dukung dengan anggaran 

yang memadai.
20

 

 

2. Teknologi Informasi  

a. Persepsi Teknologi Informasi 

Perkembangan dunia teknologi saat ini semakin cepat, salah 

satunya adalah teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi 

kita dapat terhubung dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun.  

Teknologi adalah pengetahuan atau ilmu mengenai teknik. 

Sedangkan pengertian informasi adalah penggunaan teknologi seperti 

komputer, elektronik, dan teknik komunikasi untuk mengolah dan 

mendistribusikan informasi dalam bentuk digital.
21

 

Haag dan Keen mendefinisikan teknologi informasi sebagai 

seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan 

melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan 

informasi. Sedangkan menurut Williams dan Sawyer teknologi 

informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan 

jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara dan 

video.
22
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pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hal. 450 
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Martin mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas 

pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang 

digunakan untuk mengakses dan menyimpan informasi melainkan juga 

mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.
23

 

Peranan teknologi informasi pada saat ini mempunyai pengaruh 

yang sangat besar bagi aktivitas manusia. Berkat teknologi manusia 

mendapat berbagai kemudahan untuk berbagai kegiatan-kegiatan bisnis. 

Peranan teknologi informasi meliputi:
24

 

1) Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam tugas ini, 

teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas atau 

proses.  

2) Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan 

menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.  

3) Teknologi informasi berperan dalam restrukturasi terhadap peran 

manusia.  

Persepsi adalah bagaimana kita melihat dunia sekitar kita. Secara 

formal, persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses, dengan mana 

seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterpretasi stimuli 

ke dalam suatu gambaran dunia yang berani dan menyeluruh. Persepsi 

timbul karena adanya stimulus dari luar yang akan mempengaruhi 

seseorang melalui kelima alat indranya untuk melakukan sesuatu.
25
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Gefen, Karahanna dan Straub berpendapat bahwa komponen 

persepsi teknologi berasal dari Technology Acceptance Model (TAM). 

variabel persepsi teknologi sebenarnya berasal bahasa dari Technology 

Acceptance Model (TAM) menunjukkan bahwa persepsi manfaat dan 

persepsi kemudahan penggunaan adalah dua komponen utama bahasa 

dari TAM.
26

  

Menurut Davis Persepsi teknologi informasi diartikan sebagai 

tingkat dimana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi 

informasi dapat bekerja lebih singkat dari pada orang yang tidak 

menggunakan teknologi informasi.
27

 

Menurut Chin dan Todd indikator yang digunakan untuk 

mengukur persepsi teknologi informasi adalah sebagai berikut:
28

  

 Berguna (useful) 

 Membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat 

 Meningkatkan produktivitas. 

 Tujuan utama Technology Acceptance Model adalah memberikan 

penjelasan tentang penentuan penerimaan komputer secara umum, 

memberikan penjelasan tentang perilaku atau sikap pengguna dalam 

suatu populasi. Technology Acceptance Model menyatakan bahwa 

behavioral intension to use ditentukan oleh dua keyakinan yaitu: 

                                                           
26

Awliya Afwa , dkk, "Analisis Pengaruh Persepsi Teknologi, Persepsi Resiko Terhadap 

Kepercayaan Dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Belanja Online Mahasiswa Di Pekanbaru ", 

Jurnal Ekonomi Volume 22, Nomor 3 September 2014, h. 3. 
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 Izza Halida Haqiqi, Analisis Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi, Kemudahan, Fitur 
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pertama, perceived usefulness yang didefinisikan sebagai sejauh mana 

seseorang yakin bahwa menggunakan sistem akan meningkatkan 

kinerjanya. Kedua, perceived ease of use yang didefinisikan sebagai 

sejauh mana seseorang yakin bahwa penggunaan sistem adalah mudah. 

Technology Acceptance Model juga menyatakan bahwa dampak 

variabel-variabel eksternal seperti (karakteristik sistem, proses 

pengembangan dan pelatihan) terhadap intension to use adalah 

dimediasi oleh perceived of usefulness dan perceived ease of use. 

Konsep Technology Acceptance Model juga menyatakan bahwa 

perceived usefulness dipengaruhi oleh perceived ease of used. Davis 

menyatakan bahwa Technology Acceptance Model merupakan sebuah 

konsep yang dianggap paling baik dalam menjelaskan perilaku user 

terhadap sistem teknologi informasi baru. Technology Acceptance 

Model merupakan model yang dianggap Paling tepat dalam 

menjelaskan bagaimana user menerima sebuah sistem.
29

 

 

b. Persepsi Teknologi Informasi menurut Pandangan Islam  

Perkembangan teknologi informasi sampai dengan saat ini 

berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang Informasi dan komunikasi sehingga 

mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan 
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teknologi informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat 

komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif). 

Mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali 

dalam Alquran, sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-

keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh 

adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya ayat 80 : 

                              

 Terjemahnya : “Telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju 

besi utk kamu guna memelihara diri dalam peperanganmu.” 
30

  

 

Dari keterangan itu jelas sekali bahwa manusia dituntut untuk 

berbuat sesuatu dengan sarana teknologi. Pengetahuan tentang rahasia-

rahasia alam dan pada gilirannya mengantarkan kepada penciptaan 

teknologi yang menghasilkan kemudahan dan manfaat bagi umat 

manusia. Al-Qur‟an memerintahkan manusia untuk terus berupaya 

meningkatkan kemampuan ilmiahnya. Jangankan manusia biasa, Rasul 

Allah Muhammad saw pun diperintahkan agar berusaha dan berdo‟a 

agar selalu ditambah pengetahuannya.  sebagaimana firman Allah : 
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Terjemahnya :  

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-

orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 

sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan 

mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 

berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini 

dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari 

siksa neraka”.(Qs. Al Imran 190- 191).
31

 

 

Berdasarkan rasa, karsa dan daya cipta yang dimilikinya manusia 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) termasuk 

didalamnya adalah teknologi komunikasi dan teknologi informasi. 

Namun, perkembangan teknologi yang luar biasa menyebabkan 

manusia “lupa diri”. Manusia menjadi individual, dan egoistik, baik 

terhadap diri sendiri, sesamanya, masyarakatnya, alam lingkungannya, 

bahkan terhadap Tuhan Sang Penciptanya sendiri. Karena itulah filsafat 

ilmu pengetahuan dihadirkan ditengah-tengah keaneka ragaman IPTEK 

untuk meluruskan jalan dan menepatkan fungsinya bagi hidup dan 

kehidupan manusia di dunia ini. 

Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan-kemudahan dan 

kesejahteraan bagi kehidupan manusia sekaligus merupakan sarana bagi 

kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Allah 

telah mengaruniakan anugerah kenikmatan kepada manusia yang 

                                                           
31
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bersifat saling melengkapi yaitu anugerah agama dan kenikmatan 

teknologi. 

Agama dan Ilmu pengetahuan teknologi merupakan dua sisi yang 

tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi 

yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan 

rekayasa dan ide-ide. Adapun teknologi adalah terapan atau aplikasi 

dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih 

dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. 

Namun, terlepas dari semua itu, perkembangan teknologi tidak boleh 

melepaskan diri dari nilai-nilai agama Islam. Albert Einstin yang 

menyatakan: “Agama tanpa ilmu akan pincang, sedangkan ilmu tanpa 

agama akan Buta” 

 

3. Persepsi Risiko 

a. Persepsi Risiko 

Menurut Tatik Suryani, risiko yang dipersepsikan (perceived risk) 

didefinisikan sebagai ketidak pastian yang dihadapi konsumen ketika 

mereka tidak mampu melihat kemungkinan yang terjadi akibat 

keputussan pembelian yang dilakukan. Misalnya ketika konsumen akan 

membeli mesin cuci, mereka bingung menentukan mesin cuci yang 

akan dibeli. mereka bingung menentukan mesin cuci mana yang baik, 

yang tidak merusak pakaian, yang listriknya tidak boros, yang mudah 

cara menggunakan dan lain-lain. dalam menghadapi kondisi seperti 
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tersebut, konsumen akan mempertimbangkan berbagi risiko yang akan 

diterima.
32

 

Schiffman & Kanuk mendefinisikan persepsi risiko sebagai ketidak 

pastian yang dihadapi para konsumen jika mereka tidak dapat 

meramalkan konsukuensi pembelian mereka. definisi ini menyoroti dua 

dimensi risiko yang dirasakan yang relevan yaitu ketidak pastian dan 

konsekuensi.
33

 

Cho & Lee menyatakan bahwa persepsi risiko adalah penilaian 

seseorang pada situasi berisiko, dimana penilaian tersebut sangat 

tergantung pada karakteristik psikologis dan keadaan orang tersebut.
34

 

Menurut Peter & Olson risiko terduga (persepsi risiko) merupakan 

konsekuensi yang tidak diharapkan yang ingin dihindari konsumen saat 

membeli dan menggunakan produk. Secara keseluruhan, risiko terduga 

mencakup pengetahuan dan kepercayaan konsumen mengenai 

konsekuensi yang tidak disukai, termasuk respon afektif negatif yang 

dikaitkan dengan konsekuensi yang tidak menyenangkan.
35

 

Menurut Jacoby & kapalan dimensi-dimensi risiko yang 

dipersepsikan konsumen yaitu  :
36
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1) Risiko Keuangan 

Risiko yang akibatnya berupa kerugian dari aspek keuangan 

yang akan dialami konsumen. Apakah dengan membeli mobil 

preglo secara keuangan akan mendatangkan kerugian atau lebih 

banyak mendatangkan manfaat (lebih hemat untuk perawatannya 

sehingga lebih murah? risiko keuangan menjadi pertimbangan 

penting ketika daya beli konsumen rendah atau konsumen 

mempunyai keterbatasan finansial. 

2) Risiko Kinerja 

Risiko bahwa produk tidak dapat memberikan kinerja seperti 

yang diharapkan. misalnya, akankah dengan membeli mobil baru 

merk X, kecepatan dan kenyamanannya seperti yang dijanjikan. 

Persepsi tentang kinerja ini menjadi salah satu pertimbangan 

penting sebelum konsumen memilih suatu produk. 

3) Risiko Psikologis 

Risiko Psikologis atau risiko merupakan risiko akibat 

pembelian produk yang dapat berupa terganggunya fisik atau 

kesehatan konsumen. 

4) Risiko sosial 

Risiko akibat pembelian produk yang berupa kurang  

diterimanya konsumen dilingkungan masyarakat. 

5) Risiko waktu 
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Risiko yang diterima berupa hilangnya waktu konsumen akibat 

pembelian produk yang terlalu jauh lokasinya, menyebabkan 

konsumen kehilangan waktu. Risiko ini juga mencakup waktu 

konsumen yang berkurang dan tersita hanya untuk membeli dan 

menggunakan produk tersebut. 

Menurut Pavlou Perceived of Risk diukur dengan indikator 

sebagai berikut:
37

 

1) Risiko keuangan, kerugian yang berhubungan dengan 

keuangan yang munghkin dialami sebagai konsekuensi dari 

pembelian suatu produk. 

2) Risiko Produk, risiko bahwa produk tidak sesuai seperti yang 

diharapkan. 

3) Risiko Privasi, risiko akan informasi data pribadi yang 

diberikan akibat pembelian suatu produk. 

4) Risiko Keamanan, risiko terhadap keamanan dalm bertransaksi 

akibat pembelian suatu poduk. 

5) Risiko waktu, risiko akan kehilangan atau tersia-sianya waktu 

akibat pembelian suatu produk. 

 

b. Risiko Dalam Pandangan Islam 

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk 

menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan 
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manusia. Berbagai sumber dari ayat-ayat al-Qur‟an telah memberikan 

kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan 

manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang 

lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai 

sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah.
38

  

Dalam al-Qur‟an, terdapat surat yang berkenaan dengan 

penempatan investasi serta manajemen risiko dalam pertimbangan yang 

penting. yaitu surat Luqman ayat 34, sebagai berikut:  

                                

                                

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah 

pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan 

hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada 

seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 

diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat 

mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Luqman: 34)
39

  

Dalam Al-Qur‟an surat Luqman ayat 34 secara tegas Allah SWT 

menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat 

mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang 

akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia 

diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan 

akhirat. Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, 

                                                           
38
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tidak berdampak pada kehancuran yang fatal terhadapnya. Dalam 

Hadits juga dikisahkan, salah seorang sahabat Rasulullah Saw. yang 

meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu seperti pohon, 

tonggak atau yang lainnya, lalu ditinggalkan begitu saja. Beliau 

Rasulullah Saw. bertanya: "Mengapa unta itu tidak kamu ikatkan?" Ia 

menjawab: "Saya sudah bertawakkal kepada Allah." Rasulullah Saw. 

tidak dapat menyetujui cara berfikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah 

dulu lalu bertawakkallah." Ringkasnya tawakkal tanpa usaha lebih 

dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun 

maksud tawakkal yang diperintahkan oleh agama itu ialah menyerahkan 

diri kepada Allah sesudah berupaya dan berusaha serta bekerja 

sebagaimana mestinya. Misalnya meletakkan sepeda di halaman rumah, 

setelah dikunci baik-baik, lalu bertawakkal. Artinya apabila setelah 

dikunci itu masih juga hilang misalnya dicuri orang, maka dalam 

pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah, sebab telah 

melakukan ikhtiar supaya jangan sampai hilang. Makna tawakal inilah 

yang diartikan sebagai manajemen risiko.
40

 

Dengan demikian, sudah jelas bahwa Islam memberi isyarat untuk 

mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur‟an 

dan Hadits mengajarkan kita untuk melakukan aktivitas dengan 

perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko. 
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4. Kepercayaan 

a. Kepercayaan 

Menurut pendapat Kotler dan Keller, kepercayaan merupakan 

komponen kognitif dari faktor psikologis. Kepercayaan berhubungan 

dengan keyakinan, bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, 

sugesti, otoritas, pengalaman dan intuisi.
41

 

Menurut penelitian yang dilakukan Robbins dan Judge, 

kepercayaan memiliki tiga dimensi, dimensi kepercayaan adalah:
42

  

1) Integritas, berkaitan dengan merujuk pada kebenaran dari produk 

atau servis yang diharapkan  

2) Kompetensi, berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan 

teknikal dan interpersonal yang dimiliki individu dari produk atau 

servis yang diharapkan.  

3) Konsistensi, berkaitan berhubungan dengan kendala, kemampuan 

memprediksi dan penilaian individu dalam menangani situasi dari 

produk atau jasa yang diharapkan.  

Mayer et al. mendefinisikan kepercayaan adalah kemauan 

seseorang untuk peka terhadap tindakan orang lain berdasarkan pada 

harapan bahwa orang lain akan melakukan tindakan tertentu pada orang 

yang mempercayainya, tanpa tergantung pada kemampuannya untuk 
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mengawasi dan mengendalikannya. Menurut Mayer faktor yang 

membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu 

kemampuan (ability), kebaikan hati (benevolence), dan integritas 

(integrity). Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
43

 

1) Kemampuan (Ability). Kemampuan mengacu pada kompetensi dan 

karakteristik penjual/organisasi dalam mempengaruhi dan 

mengotorisasi wilayah yang spesifik. Dalam hal ini, bagaimana 

penjual mampu menyediakan, melayani, sampai mengamankan 

transaksi dari gangguan pihak lain. Artinya bahwa konsumen 

memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan dari penjual dalam 

melakukan transaksi. 

2) Kebaikan hati (Benevolence). Kebaikan hati merupakan kemauan 

penjual dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan 

antara dirinya dengan konsumen. Profit yang diperoleh penjual dapat 

dimaksimumkan, tetapi kepuasan konsumen juga tinggi. Penjual 

bukan semata-mata mengejar profit maksimum semata, melainkan 

juga memiliki perhatian yang besar dalam mewujudkan kepuasan 

konsumen. 

3)  Integritas (Integrity). Integritas berkaitan dengan bagaimana 

perilaku atau kebiasaan penjual dalam menjalankan bisnisnya. 

Informasi yang diberikan kepada konsumen apakah benar sesuai 
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dengan fakta atau tidak. Kualitas produk yang dijual apakah dapat 

dipercaya atau tidak.   

Dimensi kepercayaan dalam kaitannya dengan online shop adalah 

berkaitan erat dengan keyakinan konsumen pada perantara dan online 

vendor.  Menurut Kimery dan McCard, kepercayaan pada online store 

adalah kesediaan untuk menerima kelemahan dalam transaksi online 

berdasarkan harapan positif mengenai perilaku masa depan online 

store.
44

 Gefen dan Straub menyimpulkan bahwa semakin tinggi derajat 

kepercayaan konsumen, semakin tinggi tingkat pembelian niat 

konsumen.
45

 Cukup percaya perlu ada ketika menempatkan pesanan 

online dan ketika pelanggan mengirimkan informasi keuangan dan data 

pribadi lainnya dalam melakukan transaksi keuangan. 

b. Kepercayaan Menurut Pandangan Islam 

Untuk dapat mempertahankan hubungan jangka panjang dengan 

para pembelinya, penjual online perlu menganut konsep kepuasan 

pelanggan (costumer satisfaction). Agar dapat tetap eksis di dunia 

online shopping penjual haruslah memiliki pelanggan yang loyal. 

Seiring maraknya kejahatan yang terjadi dalam jual beli online 

seperti, pembobolan kartu kredit ataupun tindak penipuan maka faktor 

kepercayaan menjadi sangatlah vital adanya dalam transaksi online. 
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Konsep kepercayaan ini mengharuskan pembeli percaya sepenuhnya 

terhadap keandalan penjual online yang dapat menjamin keamanan 

bertransaksi. 

Dalam QS. Al-Isra, 17:34 Allah juga memerintahkan kepada 

hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara dan 

melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji seorang hamba kepada 

Allah, janji hamba kepada Allah dan janji atas dirinya sendiri seperti 

nadzar, akad jual beli dan lain-lain. 

                         

           

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, 

kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia 

dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya”. (QS. Al-Isra:34)
46

 

 

Penjual dapat dikatakan memiliki keandalan dan dapat dipercaya 

ketika dia dapat memberikan rasa aman dan membuat percaya 

konsumennya.
47
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5. Jual Beli di Dunia Maya (E-Commerce) 

a. Jual Beli di Dunia Maya ( E-Commerce) 

Munculnya internet sedikit banyak telah mengubah dunia 

pemasaran. Internet dapat membantu perusahaan menjalankan bisnis 

dengan lebih cepat, akurat, lebih menghemat waktu dan dengan 

cakupan ruang yang jauh lebih luas, biaya terjangkau, dan penawaran 

disesuaikan dengan keinginan konsumen. Sehingga banyak yang 

mengubah praktik bisnisnya menggunakan e-commerce.  

Salah satu karakteristik utama era informasi dan komunikasi baru 

saat ini adalah ditandai dengan hadirnya praktek bisnis secara 

elektronik atau lebih dikenal dengan istilah e-commerce atau e-

Business. E-commerce merupakan suatu proses transaksi barang atau 

jasa melalui sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi, 

atau penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa 

melalui sistem elektonik seperti internet atau televisi atau jaringan 

lainnya.
48

 

Dengan demikian, istilah e-commerce sebenarnya juga dapat 

didefinisikan berdasarkan lima perspektif, yaitu:  

1) Online purchasing perspective, yaitu sistem yang memungkinkan 

menjual produk dan informasi melalui internet dan jasa online 

lainya. Sistem ini terfokus pada transaksi online.  
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2) Digital communication perspective, yaitu sistem yang 

memungkinkan pengiriman informasi digital, produk, jasa, dan 

pembayaran secara online. Sistem ini terfokus pada komunikasi 

secara elektronik. 

3) Service perspective, yaitu sistem yang memungkinkan upaya 

menekan biaya, menyempurnakan kualitas produk dan informasi 

instan terkini dan meningkatkan kecepatan penyampaian jasa. Sistem 

ini terfokus pada efisiensi dan layanan pelanggan. 

4) Business process perspective, yaitu sistem yang memungkinkan 

otomatisasi transaksi bisnis dan aliran kerja. Sistem ini terfokus pada 

otomatisasi bisnis. 

5) Market of one perspective, yaitu sistem yang memungkinkan proses 

customization produk dan jasa untuk diadaptasikan pada kebutuhan 

dan keinginan setiap pelanggan secara efisien. 

Selain itu, terdapat 3 (tiga) metode pembayaran yang biasa 

digunakan dalam transaksi e-commerce, yaitu: 
49

 

1) Online Processing Credit Card, 

Metode ini cocok digunakan untuk produk yang bersifat retail 

dimana pasarnya adalah seluruh dunia. Pembayaran dilakukan secara 

real time (proses verifikasi saat itu juga). 

2)  Money Transfer 
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Cara ini lebih aman untuk menerima pembayaran dari konsumen 

mancanegara, namun memerlukan biaya tambahan bagi konsumen 

dalam bentuk fee bagi pihak penyedia jasa money transfer untuk 

mengirim sejumlah uang ke negara lain  

3) Cash On Delivery 

Pembayaran dengan bayar di tempat ini hanya bisa dilakukan 

jika konsumen berada dalam kota yang sama dalam penyedia jasa.  

Dari ketiga metode di atas, memberikan kemudahan bertransaksi 

dalam pembelian secara online sehingga para konsumen tertarik untuk 

melakukan pembelian melalui online shop. 

b. Jual Beli Online menurut Pandangan Islam 

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah 

pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi 

jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, 

sms, web dan sebagainya. Jual beli online bisa dikategorikan jual beli 

yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, 

ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan 

pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah 

itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.
50

 

Transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern 

sebagaimana disebutkan, keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau 
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tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun 

dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. sah sebagai 

sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi 

maka tidak sah.
51

 

Model Transaksi Jarak jauh yang dilakukan dengan perantara 

menurut kalangan ulaman kontemporer seperti Syeikh Muhammad 

Bakhit al Muthi‟i, Mushthofa az Zarqa‟, Wahbah Zuhaili dan Abdullah 

bin Muni‟ adalah sah secara hukum fiqih. Alasan beliau-beliau adalah 

sebagai berikut: 
52

 

1) Berdasarkan pendapat banyak ulama di masa silam yang menyatakan 

sahnya transaksi via surat menyurat dan jika ijab (penyataan pihak 

pertama) adalah sah setelah sampainya surat ke tangan pihak kedua. 

Demikian pula mengingat sahnya transaksi dengan cara berteriak.  

2) Yang dimaksud dengan disyaratkannya “kesatuan majelis transaksi” 

adalah adanya suatu waktu yang pada saat itu dua orang yang 

mengadakan transaksi sibuk dengan masalah transaksi. Bukanlah 

yang dimaksudkan adalah adanya dua orang yang bertransaksi dalam 

satu tempat.  

Hukum transaksi via teknologi modern seperti telepon, iPad, 

Tablet, atau media internet lain telah dibahas pada Mukatamar VI Fiqih 

Islam yang dilaksanakan di Jeddah Saudi Arabia Tanggal 14-20 Maret 
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1990. Melihat perkembangan teknologi modern yang berdampak pada 

segala bidang, termasuk transaksi perdagangan demi kecepatan bisnis 

dan ekonomi lainnya, maka perlu diputuskan hukum tentang 

penggunaan media tersebut. Hal ini tentunya dengan tetap berpegang 

pada persayaratan-persayaratan transaksi yang telah ditetapkan oleh 

Fuqaha. Muktamar tersebut memutuskan :
53

 

1) Adanya kejelasan tentang siapa pihak-pihak yang mengadakan 

transaksi supaya tidak ada salah sangka, kerancuan dan pemalsuan 

dari salah satu pihak atau dari pihak ketiga.  

2) Bisa dipastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang sedang 

dipakai oleh orang dimaksudkan. Sehingga semua perkataan dan 

pernyataan memang berasal dari orang yang diinginkan.  

3) Pihak yang mengeluarkan ijab (pihak pertama, penjual atau 

semisalnya) tidak membatalkan transaksi sebelum sampainya qobul 

dari pihak kedua. Ketentuan ini berlaku untuk alat-alat yang 

menuntut adanya jeda untuk sampainya qobul.  

4) Transaksi dengan alat-alat ini tidak menyebabkan tertundanya 

penyerahan salah satu dari dua mata uang yang ditukarkan karena 

dalam transaksi sharf/tukar-menukar mata uang ada persyaratan 

bahwa dua mata uang yang dipertukarkan itu telah sama-sama 

diserahkan sebelum majelis transaksi bubar. Demikian juga tidak 

menyebabkan tertundanya penyerahan modal dalam transaksi salam 
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karena dalam transaksi salam disyaratkan bahwa modal harus segera 

diserahkan. Tidak sah akad nikah dengan alat-alat tersebut 

(handphone, internet dan lainnya) karena adanya saksi adalah syarat 

sah akad nikah.  

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa keterangan dan 

penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam 

dalam hukum Islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah 

pada ketidak dibolehkannya transaksi melalui via internet, disebabkan 

ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat 

dalam tempat.  

Dengan melihat keterangan di atas, dijadikan sebagai pemula dan 

pembuka cenel keterlibatan hukum Islam terhadap permasalahan 

kontemporer. Karena dalam Al-Qur‟an permasalahan transaksi online 

masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran 

teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan 

menarik sebuah pengkiyasan. Sebagaimana ungkapan Abdullah bin 

Mas‟ud:  

“Bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah 

dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya, dan yang paling penting 

adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan 

data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau 

merugikan orang lain”.  

 

Jual beli tangguh, baik dengan akad salam atau istishna‟ yang 

diterapkan dalam jual beli online, tentunya harus memenuhi beberapa 
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syarat. Karena jual beli ini tidak seperti jual beli tunai, barangnya 

dilihat langsung, bahkan sesama penjual pun tidak saling bertemu.
54

 

1) Pembayaran jelas dan tunai 

Ketika terjadi kesepakatan kedua belah pihak melakukan akad 

salam, maka pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat 

akad. Tidak boleh ditangguhkan, dan disebutkan secara jelas 

nominal dan mata uangnya. Misalkan dibayar dengan 500 riyal, 

maka jika ternyata dibayar bukan dengan riyal, maka akad dapat 

dibatalkan. Begitupun jumlahnya harus jelas. 

2) Barang ditangguhkan dan harus jelas sifatnya 

Dalam sistem akad salam ataupun istisnhna‟ barang tidak ada, 

atau belum ada, atau ada tapi sedang tidak berada dalam majelis 

akad. Penyerahannya diserahkan kemudian, sesuai waktu yang 

disepakati. Ketika akad salam baik pembeli atau penjual harus 

menjelaskan spesifikasi barang secara jelas, semua sifat-sifatnya, 

jenis, kualitas, kuantitas harus disebutkan. 

Tidak sah misalkan seseorang menyebutkan, saya pesan semua 

hasil mangga kamu dua minggu lagi seharga Rp. 5.000.000,-. Akad 

semacam itu batil, karena mengandung unsur Gharar dan 

berpotensi besar merugikan salah satu pihak. 

3) Akadnya jual beli sifat 
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Akad salam atau istishna’ yang diterapkan dalam jual beli 

online bukanlah jual beli ain barang, melainkan sifatnya saja yang 

disebutkan ketika akad. Sehingga jika barang yang dihadirkan tidak 

sesuai sifatnya, maka akadnya dapat dibatalkan. 

Sehingga jika seseorang membuka lapak jualannya di lapak 

online, perlu mengetahui hal ini, harus memberikan kebolehan 

kepada pembeli jika barang yang datang tidak sesuai pesanan boleh 

direturn atau dibalikin, baik uangnya dikembalikan, atau barangnya 

diganti sesuai kesepakatan dengan pembeli. Sudah menjadi 

tanggung jawab penjual memenuhi pesanan pembeli. 

Maka mengingat akad salam atau istishna’ adalah jual beli 

sifat, antara kedua belah pihak, yang melakukan jual beli harus 

menyepakati sifat tersebut, spesifikasi barang harus disebutkan 

secara jelas waktu akad. 

4) Waktu penyerahan harus jelas 

Penyerahan barang harus disebutkan secara jelas ketika akad. 

Maksudnya kapan barang tersebut bisa dikirim atau diterima oleh 

pembeli. Meskipun hanya dengan perkiraan, atau kemungkinan 

besar. 

Penjual harus memberi tahu pembeli barang dikirim kapan, 

kemudian melalui apa, diperkirakan akan sampai kepada 

pembelinya kapan, semuanya sudah ada omongan dna kejelasan 

dari kedua belah pihak. Kedua pihak sebagaimana yang telah nabi 
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sebutkan sudah saling tahu waktu serah terima barangnya kapan, 

pada saat akad. 

5) Barang harus tersedia di waktu yang ditentukan 

Pada saat menjalankan akad salam atau istishna’ dalam jual 

beli online, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan 

ketersedian barang pada saat jatuh tempo. Persyaratan ini demi 

menghindarkan akad salam dari praktek tipu-menipu dan untung-

untungan, yang keduanya nyata-nyata diharamkan dalam syari'at 

Islam. 

Ditambah lagi pengabaian syarat tersedianya barang di pasaran 

pada saat jatuh tempo akan memancing terjadinya percekcokan dan 

perselisihan yang tercela. Padahal setiap perniagaan yang rentan 

menimbulkan percekcokan antara penjual dan pembeli pasti 

dilarang. 

6) Jelas tempat penyerahannya 

Ini misalkan jual beli online makanan, maka harus disebutkan 

secara jelas makanan dikirim kemana, begitu pun pemesanan-

pemesanan online, pembeli atau yang memesan barang harus 

menyebutkan secara jelas alamat barang tersebut ditujukan. 

Pensyaratan ini untuk menghindari mudharat atau kerugian kedua 

belah pihak. 

Langkah-langkah yang dapat ditempuh agar jual beli secara via 

internet diperbolehkan, halal, dan sah menurut syariat Islam yaitu:  



45 

  45 

 

1) Produk halal  

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dalam objek 

perniagaan tetap berlaku, termasuk dalam perniagaan secara online, 

mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan barang atau 

layanan jasa yang haram, Boleh jadi ketika berniaga secara online, 

rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. 

Tapi pasti menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla tetap mencatat 

halal atau haram perniagaan .  

2) Kejelasan status  

Di antara poin penting yang harus perhatikan penjual dan 

pembeli dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status. Apakah 

sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari 

pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataukah 

hanya menawarkan jasa pengadaian barang, dan atas jasa ini 

mensyaratkan imbalan tertentu. Ataukah sekadar seorang pedagang 

yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang 

di tawarkan.  

3) Kesesuaian harga dengan kualitas barang  

Dalam jual beli via internet, kerap kali kita jumpai banyak 

pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli 

melalui via internet. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran 

yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi, 

patutnya mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan 
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telah sesuai dengan kualitas barang yang akan dibeli. Sebaiknya 

juga meminta foto real dari keadaan barang yang akan dijual.  

4) Kejujuran  

Jual beli melalui via internet, walaupun memiliki banyak 

keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. 

Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara online. 

Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua 

belah pihak.  

Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau 

pemesanan. Namun setelah barang Anda kirim kepadanya, ia tidak 

melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya. 

Bila pembeli, bisa jadi setelah melakukan pembayaran, atau paling 

kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat, dan tidak 

mengirimkan barang. Bisa jadi barang yang dikirim ternyata tidak 

sesuai dengan apa yang ia gambarkan di situsnya atau tidak sesuai 

dengan yang inginkan.  

Para Ulama menyatakan bahwa hukum jual beli via internet 

tidak sah jika pemilik situs tidak memiliki barang-barang yang ia 

tampilkan pada situsnya. Biasanya proses ini berlangsung seperti 

berikut: saat pembeli mengirim aplikasi permohonan barang, 

pemilik situs menghubungi pemilik barang tanpa melakukan akad 

jual-beli, sebatas konfirmasi keberadaan barang. Setelah ia 

meyakini keberadaan barang, ia lalu meminta pembeli mentransfer 
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uang ke rekeningnya. Setelah uang ia terima, barulah ia membeli 

barang tersebut dan mengirimkannya ke pembeli, atau meminta 

pemilik barang mengirim langsung ke pembeli.  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa akad jual-

beli tersebut tidak sah karena ia menjual barang yang bukan miliknya. 

Akad ini mengandung unsur gharar (ketidak jelasan), tersebab pada 

saat akad berlangsung, penjual belum dapat memastikan apakah 

barang dapat ia kirim ke pembeli atau tidak. Seperti yang kita ketahui, 

Islam telah memberikan pedoman dalam setiap aspek di kehidupan. 

Transaksi via internet dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-

prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya 

dianalogikan dengan prinsip transaksi As-Salam, kecuali pada barang 

atau jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.  

Jual beli via internet sama seperti bisnis offline. Ada yang halal 

ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis 

online sama seperti akad jual beli dan akad As-salam, ini 

diperbolehkan dalam Islam. 

 Adapun keharaman bisnis via internet karena beberapa sebab :  

1) Sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di 

darat maupun di udara (online). 

2) Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang 

yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, 
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pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa 

pengunjung ke dalam perzinaan. 

3) Karena melanggar perjanjian (TOS) atau mengandung unsur  

penipuan. Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi 

justru mengakibatkan kemudharatan.  

  

B. Penelitian yang Relevan 

Dalam hal ini peneliti mengambil penelitian sebelumnya sebagai acuan 

dari penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:  

1. Judul: Pengaruh Kualitas Informasi, Kualitas Sistem dan Kualitas 

Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan dalam 

Melakukan Online Shopping, disusun oleh Wheny Khristianto, dalam 

Tesis, Universitas Brawijaya, 2011  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas 

informasi, kualitas sistem dan kualitas layanan terhadap kepuasan 

pelanggan dalam melakukan online shopping, serta untuk mengetahui 

pengaruh kualitas layanan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan dalam melakukan online shopping.  

Hasil dari penelitian ini bahwa terdapat pengaruh langsung dan 

signifikan antara kualitas informasi dan kualitas layanan terhadap 

kepuasan pelanggan, sedangkan kualitas sistem berpengaruh tidak 

langsung terhadap kepuasan pelanggan, kemudian terdapat pengaruh 
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langsung dan signifkan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan 

dalam melakukan online shopping.  

Adapun persamaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang kepuasan dalam 

melakukan pembelian secara online, akan tetapi yang menjadi perbedaan 

adalah peneliti menggunakan variabel persepsi teknologi informasi, 

persepsi Risiko dan kepercayaan terhadap kepuasan konsumen dalam  

pembelian secara online.  

2. Judul: Pengaruh Dimensi Kepercayaan Terhadap Partisipasi Pelanggan 

E-Commerce (Studi pada Pelanggan E-Commerce di Indonesia), disusun 

oleh Ainur Rofiq dalam Tesis Univeristas Brawijaya, 2007.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis variabel kemampuan, 

kebaikan hati, dan integritas vendor terhadap kepercayaan pelanggan e-

commerce di Indonesia; (2) menganalisis pengaruh variabel kemampuan, 

kebaikan hati, dan integritas vendor terhadap tingkat partisipasi pelanggan 

e-commerce di Indonesia; (3) menganalisis pengaruh variabel kepercayaan 

terhadap tingkat partisipasi pelanggan e-commerce di Indonesia.  

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pengguna e-

commerce di Indonesia, instrumen utama pengumpulan data berupa 

kuisioner dan diukur dengan skala likerts. Kuisoner dikirim ke responden 

melalui mailing list. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 152 

responden. Metode analisis data yang digunakan adalah Structural 

Equation Model (SEM).  



50 

  50 

 

Dari ketiga variabel prediktor yang mempengaruhi kepercayaan (trust) 

pelanggan, yaitu kemampuan (ability), kebaikan hati (benevolence), dan 

integritas (integrity) vendor, ternyata hanya variabel integritas (integrity) 

vendor yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan 

variabel prediktor yang mempengaruhi variabel partisipasi (participation) 

pelanggan dalam e-commerce, yaitu kemampuan (ability), kebaikan hati 

(benevolence), dan integritas (integrity) vendor serta kepercayaan (trust) 

pelanggan, ternyata hanya variabel integritas (integrity) vendor dan 

kepercayaan (trust) pelanggan yang mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan. Dengan demikian,integritas (integrity) vendor dan kepercayaan 

(trust) pelanggan merupakan variabel yang sangat penting dalam 

mempengaruhi partisipasi pelanggan e-commerce di Indonesia.  

Adapun persamaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu sama-sama menggunakan variabel kepercayaan 

terhadap pelanggan e-commerce dalam penelitian ini adalah pelanggan 

online shop. Perbedannya adalah penelitian ini menambahkan persepsi 

teknologi informasi dan risiko terhadap kepuasan konsumen dalam 

pembelian melalui online shop.  

3. Judul:  Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian 

Melalui Online Shop Di Kota Medan, disusun Nurul Hasanah Syah dalam 

Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh 

langsung dan tidak langsung variabel periklanan, kualitas produk, harga 
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dan tingkat kepercayaan terhadap keputusan pembelian melalui online 

shop.  

Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang melakukan 

pembelian pada salah satu toko online yang menjual produk busana 

muslim di Kota Medan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R-square) 

pada model stuktural 1 yaitu sebesar 72,1% variabel periklanan, kualitas 

produk, harga dan tingkat kepercayaan mempengaruhi keputusan 

pembelian melalui online shop, sedangkan 27,9% sisanya dijelaskan oleh 

faktor-faktor lain. Hasil koefisien determinasi (R-square) pada model 

stuktural 2 yaitu sebesar 56,6% variabel periklanan, kualitas produk dan 

harga mempengaruhi tingkat kepercayaan, sedangkan 43,4% sisanya 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Secara simultan pada model stuktural 1 

menunjukkan variabel periklanan, kualitas produk, tingkat kepercayaan 

dan harga mempengaruhi keputusan pembelian melalui online shop, hal ini 

ditunjukkan oleh nilai Fhitung (61,238) > Ftabel (2,47). Sedangkan pada 

model stuktural 2 menunjukkan variabel periklanan, kualitas produk dan 

harga mempengaruhi tingkat kepercayaan, hal ini ditunjukkan oleh nilai 

Fhitung (41,786) > Ftabel (2,47). Secara parsial pada model stuktural 1 

menunjukkan variabel periklanan, kualitas produk, harga dan tingkat 

kepercayaan mempengaruhi keputusan pembelian melalui online shop. 

Secara parsial pada model stuktural 2 menunjukkan variabel periklanan, 

kualitas produk dan harga mempengaruhi tingkat kepercayaan. Hasil uji 
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signifikansi pengaruh tidak langsung menunjukkan adanya pengaruh tidak 

langsung dari variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian 

melalui tingkat kepercayaan secara signifikan.  

Adapun persamaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti variabel kepercayaan 

pembelian secara online, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah 

peneliti menggunakan variabel persepsi teknologi informasi dan persepsi 

risiko terhadap kepuasan konsumen dalam  pembelian secara online.  

4. Judul: Pengaruh Kepuasan Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan 

Konsumen Terhadap Sikap serta Perilaku Konsumen pada E-Commerce, 

disusun oleh Iwan Sidharta dan Boy Suzanto, dalam Jurnal Computech dan 

Bisnis, Vol. 9 No. 1, 2015.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

kepuasan konsumen pada saat sebelum dan sesudah transaksi serta 

kepercayaan konsumen terhadap sikap dan perilaku konsumen e-

commerce. Metode penelitian menggunakan eksplorator dengan jumlah 

responden 60 orang mahasiswa yang pernah melakukan transaksi 

pembelian online pada e-commerce yang telah ditetapkan.  

Adapun persamaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti variabel kepuasan dan 

kepercayaan, sedangkan yang membedakannya yaitu peneliti 

menambahkan variabel teknologi informasi dan persepsi resiko di dalam 

penelitian ini.  
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5. Judul: Pengaruh Waktu, Harga, Keamanan dan Kepercayaan Terhadap 

Kepuasan Pembelian Online yang dimediasi oleh Keputusan Pembelian 

Online, disusun oleh Revina Julina Marentek dalam Jurnal Akuntansi dan 

Manajemen, Vol. 24 No. 3, 2013.  

Hasil dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kepuasan 

pembelian online waktu yang cepat saja tidaklah cukup, tetapi konsumen 

harus melakukan pembelian online terlebih dahulu.  

Adapun persamaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti kepuasan dalam pembelian 

online dan variabel kepercayaan, sedangkan yang membedakannya 

peneliti menggunakan variabel persepsi teknologi informasi dan persepsi 

risiko di dalam penelitian ini.  

6. Judul :  Analisis pengaruh harga, promosi, pelayanan, dan kualitas produk 

online terhadap kepuasan Konsumen online secara syariah , disusun oleh  

Deery Anzar Susanti dalam  jurnal Analytica Islamica, Vol. 5, No. 2, 2016.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa erat hubungan 

dan pengaruh antara harga, promosi, pelayanan, dan kualitas produk online 

terhadap kepuasan konsumen online. Penentuan sampel menggunakan 

teknik non probability sampling 100 orang responden melalui metode 

accidental sampling. Penelitian ini menggunakan alat ukur berupa 

kuesioner yang telah teruji stasioneritas datanya sehingga dapat digunakan 

untuk mengukur variabel-variabel penelitian tersebut.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antar variabel baik secara parsial maupun simultan. Hasil perhitungan juga 

menunjukkan bahwa kepuasan konsumen online dipandang sebagai salah 

satu dimensi kinerja pasar, peningkatan kepuasan konsumen berpotensi 

mengarah pada pertumbuhan penjualan jangka panjang. Selain 

memberikan beberapa manfaat, juga memberikan dasar yang baik bagi 

pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, serta membentuk 

suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi 

perusahaan.  

Adapun persamaan yang mendasar dalam penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti kepuasan konsumen, 

sedangkan yang membedakannya peneliti menggunakan variabel persepsi 

teknologi informasi persepsi risiko dan kepercayaan di dalam penelitian 

ini.  

  

C. Kerangka Teoritik 

1. Persepsi Teknologi Informasi Konsumen dalam Belanja Online 

Konsumen online mempersepsikan bahwa dengan menggunakan 

teknologi informasi akan memberikan manfaat, kemudahan dan kecepatan 

dalam bertransaksi secara online, serta mendukung aktifitas   konsumen 

dalam  melakukan belanja secara online. Kemudahan penggunaan (ease of 

use) sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi 

informasi (TI) dapat dengan mudah dipahami, intensitas penggunaan dan 
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interaksi antara pengguna (user) dengan sistem juga dapat menunjukkan 

kemudahan penggunaan. Sistem yang lebih sering digunakan 

menunjukkan bahwa TI tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan 

dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya. 

 

2. Persepsi Risiko  Konsumen dalam Belanja Online 

Persepsi risiko merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keputusan konsumen dalam berbelanja online, seperti kita ketahui bahwa 

dalam proses jual beli online, antara penjual dan pembeli tidak bertemu 

secara langsung, konsumen hanya dihadapkan pada informasi dari barang 

yang dijual oleh online shop. sehingga konsumen sering merasa was-was 

dengan kegiatan belanjanya tersebut akan berujung pada  risiko penipuan 

seperti barang tidak dikirim, ketidaksesuain produk atau bahkan risiko 

keamanan data pribadi yang diberikan pada pihak penjual. 

 

3. Kepercayaan Konsumen dalam Belanja Online 

Belanja secara online banyak memberikan kebebasan dan kontrol 

kepada konsumen karena dapat diakses dan memungkinkan untuk 

membanding-bandingkan produk dan harga dengan mudah melalui situs-

situs online. Oleh karena itu, jika konsumen mendapatkan pengalaman 

yang baik dalam bertransaksi secara online dan merasa yakin tentang 

transaksi online ataupun belanja ditoko online, mereka lebih cenderung 

memiliki niat membeli lebih tinggi pada situs toko online dengan 
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berdasarkan kepercayaan dan pengalaman mereka sebelumnya pada toko 

online shop tersebut. 

Dengan bertransaksi melaui online shop yang terpercaya, akan 

menjauhkan konsumen dari rasa kahawatir atas segala risiko yang terjadi 

pada saat transaksi online nya. 

 

4. Kepuasan Konsumen dalam Belanja Online 

Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen merupakan bagian dari 

pengalaman konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 

Berdasarkan pengalaman yang diperolehnya, konsumen memiliki 

kecenderungan untuk membangun nilai-nilai tertentu. Nilai tersebut akan 

memberikan dampak bagi konsumen untuk melakukan perbandingan 

terhadap kompetitor dari produk atau jasa yang pernah dirasakannya. 

Pelayanan yang dapat memuaskan konsumen akan berdampak terjadinya 

pembelian berulang-ulang yang berarti akan terjadi peningkatan penjualan. 

Dengan pelayanan yang baik dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas 

konsumen serta membantu menjaga jarak dengan pesaing. Biasanya 

pelanggan menilai kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu produk 

dengan cara membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan 

dibandingkan dengan harapannya.  
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5. Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi tehadap kepuasan Konsumen 
 

 

Belanja secara online banyak memberikan kebebasan dan kontrol 

kepada konsumen karena dapat diakses dan memungkinkan untuk 

membanding-banddingkan produk dan harga. Jika konsumen menemukan 

situs web perusahaan mudah digunakan, bermanfaat dan aman digunakan, 

mereka lebih suka untuk melakukan pembelian pada situs web dan akan 

menimbulkan kepuasan pada pengguna situs web tersebut. Kepuasan dari 

pengguna sistem akan menimbulkan perilaku penggunaan secara terus 

menerus untuk mambantu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.  

Koufaris dan Hampton-Sosa membuktikan bahwa ada hubungan 

positif antara kontrol, manfaat dan kemudahan yang dirasakan dalam 

menggunakan situs web. Guo dan Loo menjelaskan bahwa teknologi yang 

dirasakan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen dalam 

berbelanja online  ini di sumbang oleh user interface dan desain web.
55

 

 

6. Pengaruh Persepsi Resiko Terhadap Kepuasan Konsumen 

Persepsi resiko merupakan salah satu faktor penting dalam 

mempengaruhi peningkatan kepuasan konsumen dimana semakin kecil 

(rendah) persepsi resiko yang akan diterima konsumen maka akan semakin 

tinggi kepuasan yang diperoleh konsumen. Persepsi resiko merupakan 

salah satu faktor yang menentukan keputusan konsumen dalam berbelanja 
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online sehingga pemilihan berbelanja pada toko yang sudah ternama 

(terpercaya) menjadi salah satu pilihan konsumen dalam berbelanja. 

Hasil  Penelitian yang dilakukan Bashar dan Wasiq juga Lee dan Joshi  

menyatakan perpsepsi resiko berhubungan negative terhadap kepuasan 

konsumen, dengan kata lain semakin tinggi tingkat resiko maka akan 

semakin rendah tingkat kepuasan. Berbeda dengan Ltifi dan Gharbi Risiko 

kehilangan waktu yang terkait dengan belanja Internet memiliki dampak 

negatif pada e-kepuasan. Sedangkan pendapat yang berbeda menurut 

Mulyono walaupun tingkat resiko yang dihadapi konsumen tinggi tetapi 

kepuasan konsumen tetap meningkat.
56

 

 

7. Pengaruh  Kepercayaan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Wijaya dan Teguh menyatakan bahwa dalam transaksi pada situs 

belanja online, tidak adanya interaksi tatap muka antara penjual dan 

pembeli mengakibatkan kepercayaan berperan penting. Kepercayaan 

terhadap website dianggap merupakan variabel penting oleh pelaku belanja 

online dalam mempengaruhi peningkatan kepuasan konsumen, begitupun 

sebaliknya apabila semakin rendah tingkat kepercayaan terhadap website 

maka akan semakin menurunkan tingkat kepuasan konsumen. 

Oleh karena itu, jika konsumen mendapatkan pengalaman yang baik 

dalam bertransaksi secara online dan merasa yakin dan puas tentang 
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transaksi online ataupun belanja di toko online, mereka lebih cenderung 

memiliki niat membeli lebih tinggi pada situs toko online.  

Berdasarkan kepercayaan dan kepuasan mereka sebelumnya pada toko 

online, mereka akan lebih suka merekomendasikan toko online kepada 

orang lain, dibandingkan dengan mereka yang kurang percaya diri dalam 

berbelanja di toko online. 

Penelitian oleh Azar et al. menemukan bahwa kepercayaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Saat situs belanja 

0nline mampu membangun kepercayaan konsumennya, maka hal ini dapat 

menciptakan kepuasan konsumen.
57

 

 

8. Pengaruh Persepsi Teknologi, Resiko dan Kepercayaan terhadap 

kepuasan Konsumen. 
 

Kepuasan konsumen dalam bisnis merupakan tujuan utama penjual. 

oleh karena itu  Penerapan atas persepsi teknologi informasi berupa 

kemudahan dan kemanfaatan dari sebuah situs online yang diberikan 

penjual secara online, kepercayaan konsumen dan rendahnya persepsi atas 

resiko dalam berbelanja melalui web berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen. Toko online ternama saat ini berusaha memberikan kemudahan  

yang terbaik, baik dari desain web yang memudahkan konsumen untuk 

mengakses juga memberikan informasi barang yang ditampilkan  sesuai 

barang yang dikirimkan pada konsumen atau pengiriman barang sesuai 
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dengan janji waktu pengiriman yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa perusahaan penyedia jasa toko online berusaha memberikan 

jaminan yang terbaik untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen 

dan menghilangkan persepsi resiko dalam berbelanja, karena dengan 

kepercayaan atas jaminan yang diberikan perusahaan dalam berbelanja di 

toko online mereka memberikan pemahaman kepada konsumen bahwa 

perusahaan toko online mereka adalah sebuah perusahaan online yang 

dikerjakan secara profesional dan tanpa beresiko bagi pembeli. Salah satu 

program program yang diberikan perusahaan adalah dengan sistem 

pembayaran ditempat dimana konsumen tidak lagi perlu merasa cemas 

atas produk yang mereka beli tidak sampai, tertukar, atau sampai tidak 

dikirim.  

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang sebenarnya harus diuji secara empiris melalui suatu analisis. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Terdapat pengaruh persepsi teknologi informasi terhadap konsumen dalam 

belanja online. 

2. Terdapat pengaruh persepsi risiko terhadap konsumen dalam belanja 

online. 

3. Terdapat pengaruh kepercayaan terhadap konsumen dalam belanja online. 
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4. Terdapat pengaruh kepuasan  terhadap konsumen dalam belanja online 

5. Ho  : Tidak ada pengaruh antara persepsi teknologi informasi terhadap 

kepuasan konsumen dalam belanja online di Kabupaten Pulang Pisau 

Ha :  ada pengaruh antara persepsi teknologi informasi terhadap kepuasan 

konsumen dalam belanja online di Kabupaten Pulang Pisau 

6. Ho  : Tidak ada pengaruh antara persepsi risiko terhadap kepuasan 

konsumen dalam belanja online di Kabupaten Pulang Pisau 

Ha : Ada pengaruh antara persepsi risiko terhadap kepuasan konsumen 

dalam belanja online di Kabupaten Pulang Pisau 

7. Ho  : Tidak ada pengaruh antara kepercayaan terhadap kepuasan 

konsumen dalam belanja online di Kabupaten Pulang Pisau 

Ha : Ada pengaruh antara kepercayaan terhadap kepuasan konsumen 

dalam belanja online di Kabupaten Pulang Pisau 

8. Ho  : Tidak ada pengaruh antara persepsi teknologi informasi, risiko dan 

kepercayaan terhadap kepuasan konsumen dalam belanja online di 

Kabupaten Pulang Pisau 

Ha : Ada pengaruh persepsi teknologi informasi,  persepsi risiko dan 

kepercayaan terhadap kepuasan konsumen dalam belanja online  di  

Pulang Pisau 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di kabupaten Pulang Pisau Provinsi 

Kalimantan Tengah. Waktu Penelitian dilakukan selama 2 bulan sejak 

disahkannya proposal tesis ini yaitu Agustus sampai Oktober. 

 

B. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerical 

(angka) yang diolah dengan metode statistik.
58

 Metode Penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

posititivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
59

 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey 

dengan teknik korelasional. Survei (survey) atau lengkapnya self-

                                                           
58

  Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian , yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 5. 
59

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif kualitatif dan R&D, Bandung:Alfabeta,2013, 

cetakan ke-18, h.8. 
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administered survey adalah metode pengumpulan data primer dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu.
60

 Survei 

yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini  dilakukan dengan 

menyebarkan kuisioner. 

Teknik korelasional dalam penelitian ini adalah untuk menentukan 

hubungan antara variabel, atau untuk menggunakan hubungan tersebut 

untuk membuat prediksi. 

 

3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
61

 Dalam penelitian ini, 

diidentifikasikan menjadi dua variabel, yaitu:  

1. Variabel Bebas (independen)  

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengarui atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).
62

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah “persepsi teknologi 

informasi, persepsi risiko, dan kepercayaan " yang bersimbol X.  

2. Variabel Terikat (Dependen) 
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 Sugiyono, Metode Penlitian kuantitatif kualitatif dan R & D, (Bandung : alfabeta, 2013, 

cetakan ke-33), h. 11. 
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 Sugiyono, Statistika untuk penelitian, (Bandung : alfabeta, 2013), h. 3. 
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 Sugiyono, Metode Penlitian kuantitatif kualitatif dan R & D, (Bandung : alfabeta, 2013, 
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Variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas.
63

 Dalam penelitian ini variabel terikat adalah 

”Kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian / belanja secara 

online” yang bersimbol Y. 

 

4. Kontelasi Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yaitu : Persepsi 

teknologi informasi (X1 ), persepsi risiko (X2) dan kepercayaan (X3), serta 

satu variabel dependen yaitu kepuasan konsumen (Y). Model teoritik dari 

variabel penelitian atau konstelasi desain konseptual penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Konstelasi Penelitian 

Parsial 

Simultan 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 
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Sugiyono menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
64

 Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah 

masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang pernah melakukan belanja secara 

online. 

 

2. Sampel  

Sugiyono menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika jumlah populasi 

penelitian besar dan peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang 

ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi tersebut.
65

 

Suharsimi menyatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-

25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari: 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data. 
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c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian 

yang resikonya besar, tentu saja jika sampel besar, hasilnya akan lebih 

baik.
66

 

Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah dengan non 

probability sampling yaitu teknik sampling yang tidak memberikan 

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dijadikan 

sampel. Sedangkan penentuan pengambilan jumlah responden (sampel) 

dilakukan melalui metode snowball sampling. Snowball sampling adalah 

teknik penentuan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian 

sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dan 

begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak. 

Ibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding, makin lama semakin 

besar.
67

 namun calon responden harus memiliki karakteristik tertentu, yaitu 

responden yang pernah melakukan pembelian secara on-line. 

 Penentuan jumlah sampel dihitung berdasarkan sumber menurut 

Roscoe (Research Methods For Business) dalam Albert tentang penentuan 

ukuran sampel untuk penelitian adalah “Bila dalam penelitian akan 

menggunakan alat analisis multivariate (korelasi atau regresi ganda 

misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:   Rineka 

Cipta, 2006, h. 134.  
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R & D,) 

Bandung; Alfabeta,2011, h. 127. 
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variabel yang diteliti. Misalnya variabel penelitian ada 5 (4 independen + 1 

dependen), maka jumlah anggota sampel = 10 x 5 = 50”.
68

 

Berdasarkan penentuan sampel tersebut, penelitian ini menggunakan 4 

variabel (3 independen+1 dependen), maka jumlah anggota sampel = 10 x 4 

= 40. Dari perhitungan di atas, maka diperoleh minimal jumlah sampel yang 

akan diteliti adalah 40 responden. Namun, untuk lebih validnya penelitian 

ini maka jumlah sampel yang diambil adalah 60 orang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kuisioner 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuisioner. Menurut Sugiyono “kuisioner adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya”.
69

 Adapun instrumen pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, yaitu 

mengajukan pertanyaan tertulis dengan menyediakan alternatif jawaban 

kepada responden penelitian yang berkaitan dengan pengaruh persepsi 

teknologi informasi,  risiko dan kepercayaan terhadap kepuasan 

konsumen dalam melakukan belanja secara online. Kuisioner terdiri dari 

4 (Empat) butir pertanyaan tentang persepsi teknologi informasi, 6 
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(Enam) butir pertanyaan tentang persepsi resiko, 6 (Enam) butir 

pertanyaan tentang kepercayaan, dan 7 (tujuh) butir pertanyaan tentang 

kepuasan konsumen dalam melakukan belanja secara online. 

Responden memilih salah satu jawaban yang telah disediakan. 

Pengukuran kuisioner digunakan dengan menggunakan Skala Likert 

(Likert Scale), dimana variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator 

variabel. Metode ini menggunakan untuk sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau kelompok fenomena sosial.
70

 Jawaban responden terhadap 

pertanyaan-pertanyaan pada penelitian ini dengan memberikan tanda 

silang (x) atau ceklist (v) pada alternatif jawaban.  untuk setiap item 

pernyataan diberi skor satu sampai dengan lima, yaitu Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak 

Setuju (STS), dengan tujuan untuk mencari atau mengetahui hubungan 

dan pengaruh variabel  persepsi teknologi informasi, risiko, dan 

kepercayaan terhadap kepuasan konsumen yang telah melakukan 

kegiatan belanja secara online. Berikut ini adalah contoh pengukuran 

indikator dari variabel tersebut di atas: 

Tabel 1 Pengukuran Variabel Tiap Indikator 

No. Jawaban / Pernyataan Bobot 

1. Sangat Tidak Setuju 1 

2. Tidak Setuju 2 

3. Kurang Setuju 3 

4. Setuju 4 

5. Sangat Setuju 5 
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b. Studi Dokumentasi 

Teknik yang digunakan dengan mengambil data berdasarkan 

dokumen atau laporan yang ada dengan penelitian seperti diberbagai 

literatur, uraian tugas dan penelitian terkait kepuasan konsumen yang 

telah melakukam pembelian melalui online shop. 

 

2. Instrumen Penelitian 

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan dalam penelitian 

yang dilakukan, perlu dibuat definisi konseptual dan definisi operasional 

masing-masing variabel yang diduga saling berhubungan. Sugiono 

mendefinisikan bahwa, “variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.71 

 Dalam penelitian ini terdapat 4 (Empat) variabel yang diukur, yaitu 

Kepuasan konsumen dalam melakukan pembelian secara online (Y) sebagai 

variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat dan persepsi teknologi informasi (X1), persepsi 

resiko (X2), kepercayaan (X3) sebagai variabel bebas (independent variable) 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya 

perubahan. 
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a. Instrumen Penelitian Variabel Kepuasan konsumen (Y) 

      Penelitian variabel kepuasan konsumen (Y) diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Definisi Konseptual 

Menurut Kotler kepuasan konsumen adalah perasaan senang 

atau kecewa merupakan hasil membandingkan harapan konsumen 

dengan produk yang ditawarkan. Kepuasan tercapai ketika kualitas 

memenuhi dan melebihi harapan, keinginan, dan kebutuhan 

konsumen. Kualitas tidak memenuhi dan melebihi harapan, 

keinginan, dan kebutuhan konsumen maka kepuasan tidak tercapai.
72

 

2) Definisi Operasional 

Kepuasan Konsumen  diukur dengan menggunakan instrumen 

variabel kepuasan Konsumen yang diuji validitas dan realibitasnya, 

terdiri dari 7 butir pertanyaan yang mencerminkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi variabel kepuasan konsumen (Y). Instrumen yang 

berupa pertanyaan dalam kuisioner selanjutnya disusun berdasarkan 

kisi-kisi instrumen penelitian sebagai berikut: 

Tabel 2  Kisi-Kisi Instrumen Penelitian  Variabel 

Kepuasan Konsumen (Y) 

 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Jumlah 

Pernyataan 

Butir 

Pernyataan 

Kepuasan 

konsumen 

1. Kinerja 

2. Kualitas produk 

3. Pengalaman 

3 

1 

2 

1,2,3 

4 

5,6 
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menyenangkan 

4. Pilihan yang Tepat 

 

1 

 

7 

Jumlah butir pernyataan 7 

 

Pengukuran kepuasan konsumen dalam penelitian ini 

menggunakan instrumen yang diadopsi dari Baskara dan 

Sukaadmadja. Pada variabel kepuasan konsumen yang menjadi 

indikatornya adalah kinerja, kualitas produk, pengalaman 

menyenangkan dan pilihan yang tepat. 

 

b. Instrumen Variabel Persepsi Teknologi Informasi (X1) 

       Instrumen penelitian variabel persepsi teknologi informasi 

diuraikan sebagai berikut : 

1) Definisi Konseptual 

Menurut Davis dalam Amijaya berpendapat persepsi teknologi 

informasi diartikan sebagai tingkat dimana seseorang percaya bahwa 

menggunakan teknologi informasi dapat bekerja lebih singkat dari 

pada orang yang tidak menggunakan teknologi informasi.  

2) Definisi Operasional 

Persepsi teknologi informasi diukur dengan menggunakan 

instrumen variabel Persepsi teknologi informasi yang diuji validitas 

dan realibitasnya, terdiri dari 4 butir pertanyaan yang mencerminkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi variabel persepsi teknologi 

informasi (X1). Instrumen yang berupa pertanyaan dalam kuisioner 
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selanjutnya disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen penelitian 

sebagai berikut: 

Tabel 3 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 Variabel Persepsi Teknologi Informasi (X1) 

 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Jumlah 

Pernyataan 

Butir 

Pernyataan 

Persepsi 

teknologi 

informasi 

1. Berguna 

(useful) 

2. Membuat 

pekerjaan 

lebih mudah 

dan cepat 

3. Meningkatkan 

Produktifitas 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

1 

 

2,3, 

 

 

 

4 

Jumlah Butir pernyataan 4 
 

Pengukuran persepsi teknologi informasi dalam penelitian ini 

menggunakan instrumen yang diadopsi Chin dan Todd, indikator 

yang digunakan untuk mengukur persepsi teknologi informasi adalah 

sebagai berikut:  berguna (useful), membuat pekerjaan lebih mudah 

dan cepat, meningkatkan produktivitas. 

 

c. Instrumen Variabel Persepsi risiko (X2) 

1) Definisi Konseptual 

Oglethorpe mendefinisikan persepsi risiko sebagai persepsi 

konsumen mengenai ketidakpastian dan konsekuensi yang dihadapi 

oleh konsumen. Ketidakpastian yang dihadapi konsumen dalam 

belanja online meliputi risiko kehilangan uang, delivery product, dan 

ketidaksesuaian produk 
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2) Definisi Operasioal 

Pengukuran persepsi risiko dalam penelitian ini menggunakan 

instrumen yang diadopsi dari Pavlou. Persepsi risiko dapat diukur 

dengan 5 indikator, yaitu risiko keuangan, risiko produk,  risiko 

privasi, risiko keamanan,  risiko waktu.. Pengukuran risiko 

menggunakan 6  pertanyaan. Instrumen yang berupa pertanyaan 

dalam kuisioner selanjutnya disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen 

penelitian sebagai berikut: 

Tabel 4  Kisi-Kisi Instrumen Penelitian  

Variabel Persepsi Risiko (X2) 

 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Jumlah 

Pernyataan 

Butir 

Pernyataan 

Persepsi 

risiko 

1. Risiko Keuangan 

2. Risiko produk  

3. Risiko Waktu 

4. Risiko Keamanan 

5. Risiko privasi 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

3,4 

5 

6 

Jumlah butir pernyataan 6 

  

 

d. Instrumen Variabel Kepercayaan (X3) 

1) Definisi Konseptual 

Kepercayaan didefinisikan sebagai kesediaan individu untuk 

menggantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat dalam 

pertukaran karena individu mempunyai keyakinan kepada pihak lain. 
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2) Definisi Operasional 

Pengukuran kepercayaan dalam penelitian ini menggunakan 

instrumen yang di adopsi dari Mayer et al yaitu kemampuan 

(ability), kebaikan hati (benevolence) dan integritas (integrity). 

Pengukuran kepercayaan menggunakan 6 item pertanyaan. 

Instrumen yang berupa pertanyaan dalam kuisioner selanjutnya 

disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen penelitian sebagai berikut: 

Tabel 5 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 Variabel Kepercayaan (X3) 

 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Jumlah 

Pernyataan 

Butir 

Pernyataan 

Kepercayaan 1. Kemampuan 

(ability) 

2. Kebaikan hati 

(benevolence) 

3. Integritas 

(integrity) 

2 

 

2 

 

2 

 

1,2 

 

3,4 

 

5,6 

Jumlah Butir Pernyataan 6 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Kata analysis berasal dari bahasa Greek, terdiri dari kata “ana” dan “lysis”. 

Ana artinya atas (above), lysis artinya memecahkan atau menghancurkan. 

Secara definitive ialah: “analysis is a process of resolving data into its 

constituent components to reveal its characteristic elements and structure” 

yang dikemukakan oleh Ian Dey.
73
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Kerlinger adalah tokoh penelitian kuantitatif, dia mendefinisikan analisis 

data sebagai berikut “analysis means the categorizing, ordering, manipulating 

and summarizing of data to obtain answer to research questions”. Dari definisi 

analisis data Kerlinger di atas ternyata bahwa analisis data mencakup banyak 

kegiatan, yaitu mengkategori data, mengatur data, memanipulasi data, 

menjumlahkan data, mentabulasi data yang diarahkan untuk memperoleh 

jawaban dari problem penelitian.
74

 Dalam penelitian kuantitatif, tujuan utama 

dari analisis data ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah 

dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian 

dapat dipelajari dan di test. Tujuan analisis data dalam penelitian kuantitatif 

adalah mencari makna di balik data, melalui pengakuan subyek pelakunya. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Analisis Validitas dan Reliabilitas  

Analisis validitas yaitu analisis untuk mengukur valid atau tidaknya 

suatu data. Suatu pengukur dikatakan valid, jika alat itu mengukur apa yang 

harus di ukur alat itu. Untuk sebuah data bisa dikatakan valid itu corrected 

item total harus < 0,3.  

Sedangkan reliabilitas adalah suatu alat pengukur dalam mengukur 

suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang 

sama. 
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Menurut Triton, jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas 

dengan reng yang sama, maka ukuran kemampuan alpha dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: 
75

 

a. Nilai Alpha Cronbach 0,00 sampai dengan 0,20, berarti kurang reliabel  

b. Nilai Alpha Cronbach 0,21 sampai dengan 0,40, berarti agak reliabel  

c. Nilai Alpha Cronbach 0,42 sampai dengan 0,60, berarti cukup reliabel  

d. Nilai Alpha Cronbach 0,61 sampai dengan 0,80, berarti reliabel  

e. Nilai Alpha Cronbach 0,81 sampai dengan 1,00, berarti sangat reliable.  

 

2. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen maupun variabel independen berdistribusi 

normal atau mendekati normal. Salah satu cara untuk menguji dengan 

melihat normal probability plot, jika data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regersi 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

b. Uji Multikolineritas  

Pengujian terhadap multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui 

apakah antar variabel bebas itu saling berkolerasi. Jika hal ini terjadi 

maka sangat sulit untuk menentukan variabel bebas mana yang 
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mempengaruhi variabel terikat. Di antara variabel independen terdapat 

kolerasi mendekati +1 atau -1 maka diartikan persamaan regresi tidak 

akurat digunakan dalam persamaan. Untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas, Nugroho menyatakan jika variance inflation factor 

(VIF) tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinieritas.
76

 

 

c. Autokorelasi 

Husein Umar menjelaskan bahwa, “Uji autokorelasi dilakukan 

untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat 

hubungan kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada 

variabel-variabel penelitian”.
77

  Untuk menguji apakah suatu model 

regresi terdapat autokorelasi atau tidak yaitu dengan menggunakan uji 

Durbin-Watson. Uji D-W merupakan salah satu uji yang banyak dipakai 

untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi. Hampir semua program 

statistik sudah menyediakan fasilitas untuk menghitung nilai DW yang 

menggambarkan koefisien. Apabila DW berada diantara 1,54 dan 2,46 

maka tidak ada autokorelasi, dan bila nilai DW ada di antara 0 hingga 

1,10, dapat disimpulkan bahwa data mengandung autokorelasi positif.
78
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d. Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model 

dapat dilihat dari pola gambar Scatterplot model tersebut. Tidak terdapat 

heteroskedastisitas jika: 

 a) penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola;  

b) titik-itik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0 

dan  

c) titik-titik data tidak mngumpul hanya diatas atau di bawah saja.  

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda  

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah  dengan 

analisis regresi berganda. Hipotesis diuji dengan menentukan tingkat 

signifikansi dengan uji simultan (Uji Ftest dan R2) dan Uji parsial (Uji t-

test) sebagai berikut: 

a. Uji Determinasi (R2) 

Uji determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen.
79
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Tingkat ketepatan suatu garis regresi dapat diketahui melalui besar 

kecilnya koefisien determinasi atau koefisien R2 (R-Square) semakin 

besar nilai R2, maka akan semakin kuat kemapuan model regresi yang 

diperoleh untuk menerangkan kondisi yang sebenarnya. Koefisien 

determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi yang kecil mengindikasikan kemampuan variabel-varibel 

independent dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. 

Nilai koefisien determninasi (R2) semakin mendekati angka 1, maka 

model regresi dianggap semakin baik, karena varibel independen yang 

dipakai dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependenya. 

Untuk mengevaluasi model regresi terbaik, penelitian ini berpatokan 

pada nilai Adjusted R Square atau koefisien determinasi yang sudah 

disesuaikan. Karena, apabila memakai nilai R Square akan menimbulkan 

bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti 

meningkat tidak peduli pakah variabel tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. oleh karena itu, banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. berbeda dengan R Square, 

nilai adjusted R Square tidak akan menimbulkan bias karena nilai R 

Square dapat naik atau turun apabila sebuah variabel independen 

ditambahkan dalam model. 
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b. Uji F-test 

Uji F-test 
80

 untuk menguji pengaruh simultan pada variabel Persepsi 

teknolog informasi, persepsi risiko dan kepercayaan terhadap kepuasan 

konsumen dalam melakukan pembelian secara online. Pedoman yang 

digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu: 

1) Ha diterima jika F-hitung > F-tabel, atau nilai p-value pada kolom 

sig.<level of significant (α) 5% berarti seluruh variabel independen 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. 

2) H0 diterima jika F-hitung < F-tabel, atau nilai p-value pada kolom 

sig.>level ofsignificant (α) 5% berarti seluruh variabel independen 

tidak secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. 

 

c. Uji t-tes 

Uji t-test
81

 digunakan untuk menguji pengaruh parsial variabel 

Persepsi teknologi informasi, persepsi risiko dan  kepercayaan 

berkontribusi secara simultan terhadap kepuasan konsumen dalam 

berebelanja secara online di Kabupaten Pulang Pisau. Pedoman yang 

digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu: 

1) Ha diterima jika t-hitung > t-tabel atau nilai prob-value pada kolom 

sig.<level of significant (α) 5% berarti variabel independen memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. 
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2) H0 diterima jika t-hitung < t-tabel atau nilai prob-value pada kolom 

sig >level of significant (α) 5% berarti variabel independen tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

 

F. Hipotesis Statistik 

Hipotesis Statistik diperlukan untuk menguji apakah hipotesis penelitian 

yang hanya diuji dengan data sampel itu dapat diberlakukan untuk populasi 

atau tidak. Dalam pembuktian ini akan muncul istilah signifikansi, atau taraf 

kesalahan atau kepercayaan dari pengujian.
82

 Adapun Hipotesis statistik dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Uji Hipotesis Simultan 

Hipotesis statistik yang dirumuskan sebagai berikut:  

a. Ha: ρ yx1 = ρ yx2 = ρ yx3  ≠ 0  

b. Ho: ρ yx1 = ρ yx2 = ρ yx3 = 0  

Hipotesis bentuk kalimat:  

a. Ha: Persepsi teknologi informasi, persepsi risiko dan  kepercayaan 

berkontribusi secara simultan terhadap kepuasan konsumen dalam 

berbelanja secara online di Kabupaten  Pulang Pisau. 

b. Ho: Persepsi teknologi informasi, persepsi risiko dan  kepercayaan tidak 

berkontribusi secara simultan terhadap kepuasan konsumen dalam 

berbelanja secara online di Kabupaten Pulang Pisau. 

Kaidah pengujian signifikansi:  
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a. Jika nilai probabilitas 0,05 ≤ Sig, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

artinya tidak signifikan.  

b. Jika nilai probabilitas 0,05 ≥ Sig, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

artinya signifikan.  

 

2. Uji Hipotesis Parsial   

Hipotesis statistik yang dirumuskan sebagai berikut:  

a. Ha: ρ yx1 = ρ yx2 = ρ yx3  ≠ 0  

b. Ho: ρ yx1 = ρ yx2 = ρ yx3 = 0  

Hipotesis bentuk kalimat:  

a. Ha: Persepsi teknologi informasi, persepsi risiko dan  kepercayaan 

berkontribusi secara parsial terhadap kepuasan konsumen dalam 

berbelanja secara online di Kabupaten  Pulang Pisau. 

b. Ho: Persepsi teknologi informasi, persepsi risiko dan  kepercayaan 

tidak berkontribusi secara parsial  terhadap kepuasan konsumen dalam 

berbelanja secara online di Kabupaten Pulang Pisau. 

 Kaidah pengujian signifikansi:  

a) Jika nilai probabilitas 0,05 ≤ Sig, maka Ho diterima dan Ha ditolak 

artinya tidak signifikan.  

b) Jika nilai probabilitas 0,05 ≥ Sig, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

signifikan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

  

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Pulang Pisau 

Kabupaten Pulang Pisau adalah salah satu kabupaten di Provinsi 

Kalimantan Tengah. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kelurahan Pulang 

Pisau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.997 km² dan berpenduduk 

sebanyak 126.657 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2018). Semboyan 

kabupaten ini adalah "Handep Hapakat". 

Secara administrasi Kabupaten Pulang Pisau berdiri sejak tahun 2002 

dan merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kapuas bersama 

dengan Kabupaten Gunung Mas. Sampai tahun 2017 Kabupaten Pulang 

Pisau terdiri 8 Kecamatan yang terbagi kembali menjadi 95 desa dan 4 

kelurahan, serta 831 rukun tetangga. Dan menurut klasifikasi desa maka 82 

desa termasuk dalam kategori desa swakarsa dan 13 desa termasuk dalam 

kategori desa swasembada di Kabupaten Pulang Pisau 

Secara geografis Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah 

khatulistiwa, yaitu antara 10-00 Lintang Selatan dan 110-120 0 Bujur 

Timur. Batas wilayahnya meliputi:  Sebelah Utara berbatasan dengan 

Kabupaten Gunung Mas, Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa, 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas, Sebelah Barat 

berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. 
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Menurut catatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UMKM Kabupaten Pulang Pisau, industri di kabupaten ini tahun 2018 

memang belum berkembang seperti di wilayah lain, hal ini dapat dilihat dari 

jumlah perusahaan industri manufaktur yang hanya sebanyak 227 usaha dan 

hanya dapat menyerap 558 tenaga kerja. Adapun jenis industri manufaktur 

tersebut sebagian besar terdiri dari industri rumah tangga di bidang 

pengolahan makanan yang sebanyak 129 usaha, serta industri kerajinan 

tangan sebanyak 68 usaha. Jumlah perusahan di Kabupaten Pulang Pisau 

tahun 2018 sebanyak 132 perusahaan dengan yang terbesar merupakan 

perusahaan perorangan sebanyak 88 perusahaan, kemudian berbentuk 

CV/Firma sebanyak 32 perusahaan. Sementara itu jumlah pasar sebanyak 41 

pasar tradisional yang persebarannya di seluruh kecamatan.
83

 

 

2. Deskripsi Data  

a. Skala Penelitian  

Setelah diadakannya penelitian dan pengumpulan data melalui 

kuesioner berupa angket, diperoleh data tentang pengaruh persepsi 

teknologi informasi, risiko dan kepercayaan terhadap kepuasan 

konsumen dalam belanja online. Data ini disajikan dalam bentuk analisa 

data dengan sampel respondennya adalah konsumen online di Kabupaten 

Pulang Pisau. Angket diberikan kepada 60 orang konsumen online yang 

dijadikan sampel penelitian. Isi angket terdiri dari 23 pertanyaan dengan 
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perincian 4 pertanyaan untuk variabel persepsi teknologi informasi (X1), 

6 pertanyaan untuk variabel risiko (X2), 6 pertanyaan untuk variabel 

kepercayaan (X3), dan 7 pertanyaan untuk variabel kepuasan konsumen 

(Y). Di mana setiap pertanyaan disediakan lima alternatif jawaban, yaitu:  

1. Jawaban SS, mendapat nilai 5  

2. Jawaban S, mendapat nilai 4  

3. Jawaban KS, mendapat nilai 3  

4. Jawaban TS, mendapat nilai 2  

5. Jawaban STS, mendapat nilai 1  

 

b. Karakteristik Responden  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 60 orang 

konsumen online di Kabupaten Pulang Pisau sebagai responden, maka 

semua identitas responden dapat disusun berdasarkan jenis kelamin, 

umur, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan. 

1) Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin  

Tabel 6 Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

Laki –laki 

Perempuan 

18 

42 

30 

70 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2019 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 60 responden yang 

diteliti adalah laki-laki berjumlah 18 Orang (30 %)  dan perempuan 
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berjumlah 42 Orang (70%).  Hal ini menunjukkan bahwa kosumen 

online perempuan lebih banyak daripada konsumen online laki-laki. 

 

2) Karakteristik Responden Menurut Tingkat Usia 

Tabel 7 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Usia 

No  Tingkat Usia  Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

17 – 22 Tahun 

23 – 28 Tahun 

29 – 34 Tahun 

Usia > 35 Tahun 

10 

11 

18 

21 

16,7 

18,3 

30 

35 

 Jumlah 60 100 

Sumber  : Data Primer diolah tahun 2019  

Dari data tabel tersebut dapat diketahui bahwa komposisi umur 

responden adalah responden yang umurnya berkisar antara 17 sampai 

22 tahun berjumlah  10 orang atau 16,7 %, responden yang berumur 

23 sampai dengan 28 tahun berjumlah 11 orang atau 18,3 %, 

responden yang berumur 29 sampai dengan 34 tahun berjumlah 30 

orang atau 30 %, responden yang berumur diatas 35 tahun tahun 

berjumlah  35 orang atau   35 %. Dari data tabel diatas dapat kita lihat 

responden menurut umur yang paling banyak yang menjadi konsumen 

online adalah responden dengan usia 35 Tahun ke atas. 

 

3) Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendidikan  

Latar belakang pendidikan seseorang akan mempengaruhi dalam 

kehidupannya di masyarakat. Di samping itu latar belakang 

pendidikan akan menjadi dasar berpikir dan mengungkapkan pendapat 

dalam mengambil keputusan termasuk di dalamnya menjadi 
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konsumen online. Tabel di bawah ini disajikan data responden 

berdasarkan tingkat pendidikan. 

Tabel 8 Karakteristik Responden Menurut  

Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Persentase ( %) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

SMP 

SMA 

S1 

S2 

S3 

0 

25 

31 

4 

0 

0 

41,7 

51,7 

6,6 

0 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Data Primer yang diolah Tahun 2019 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang 

mempunyai latar belakang pendidikan SLTP berjumlah 0 orang atau 

0%, latar pendidikan SLTA berjumlah 25 atau 41,7 %, latar 

pendidikan Perguruan Tinggi Strata-1 (S1) berjumlah 31 orang atau 

51,7 %, Latar pendidikan Tinggi Strata-2 (S2) berjumlah 4 orang atau 

6,6 %, dan latar Pendidikan Tinggi Strata-3 (S3) berjumlah 0 orang 

atau 0 %.  Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan 

Perguruan Tinggi  Starata-1 (S1) merupakan responden terbesar yang 

menjadi konsumen online yakni sebanyak 31 orang atau 51,7 % . 

 

4) Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan 

Faktor ini berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi 

dasar keputusan sebagai konsumen online. Pada tabel di bawah ini 

disajikan data mengenai responden menurut pekerjaan. 

 

 



88 

  88 

 

Tabel 9 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan 

NO. Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Pelajar / Mahasiswa 

PNS 

Wirausaha 

Karyawan Swasta 

Lain-lain 

7 

18 

9 

7 

19 

11,7 

30 

15 

11.7 

31,6 

  60  

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2019 

       Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang 

paling banyak menjadi konsumen online adalah pekerjaan lain-

lain dengan  jumlah 19 Orang atau 31,6% sisanya sebagai 

pelajar/mahasiswa berjumlah 7 orang atau 11,7 %, pegawai 

Negeri Sipil  18 orang atau 30 %, Wirausaha berjumlah 9 orang 

atau 15 %. 

  

5) Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendapatan 

Faktor ini berkaitan dengan status ekonomi seseorang yang 

menjadi dasar keputusan sebagai konsumen online. Pada tabel di 

bawah ini disajikan data mengenai responden menurut pekerjaan. 

Tabel 10 Pengelompokkan Responden Menurut Tingkat 

Pendapatan 

 

No Tingkat Pendapatan Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pendapatan < 2 Juta 

2,1 – 3 Juta 

3,1 – 4 Juta 

Pendapatan > 5 Juta 

24 

11 

12 

13 

40 

18,3 

20 

21,7 

 Jumlah 60 100 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2019 
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Dari tabel  diatas menunjukkan mayoritas tingkat pendapatan 

responden  yang diteliti adalah  Pendapatan > 2 Juta berjumlah 24 

atau sebesar 40%, sisanya adalah tingkat pendapatan 2,1 -3 juta 

yaitu sebanyak 11 orang atau sebesar 18,3%,  pendapatan 3,1 – 4 

Juta sebanyak 12 orang atau sebesar 20 %. Dan responden dengan 

tingkat pendapatan > 5 juta sebanyak 13 orang atau 21,7 %. Hal 

ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan responden yang 

merupakan konsumen online paling banyak diminati oleh 

responden yang mempunyai tingkat pendapatan > 2 Juta. 

 

c. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

 

1. Persepsi Teknologi Informasi (X1) 

Variabel persepsi teknologi informasi  yang diukur dengan 4 item 

indikator pernyataan, hasil jawaban responden dari kuesioner penelitian 

yang diberikan tampak pada tabel berikut ini : 

Tabel 11 Distribusi Frekuansi item-item  

variabel Teknologi Informasi (X1) 

 

Item/indikator 
Skor Jawaban 

N 
Mean 

STS TS KS S SS Item Variabel 

X1.1 0 3 3 47 8 60 4,02 

4,20 
X1.2 0 2 9 42 7 60 3,90 

X1.3 0 0 3 41 16 60 4,22 

X1.4 0 2 7 43 8 60 3.95 

Sumber : Data primer diolah tahun 2019 
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Berdasarkan hasil jawaban responden yang tercantum dalam tabel 

diatas dapat disimpulkan : 

1) saya merasa bahwa bahwa bertransaksi melalui online shop memiliki 

banyak manfaat 

Masuk dalam kategori setuju dengan skor 4,02. Artinya 

responden mempersepsikan setuju  bahwa bertransaksi / berbelanja 

secara  online memberikan manfaat  pada konsumen. 

2) Saya merasa bahwa kecepatan transaksi melalui online shop sangat 

tinggi. 

Masuk dalam kategori setuju dengan skor 3,90, artinya responden 

mempersepsikan setuju bahwa  dengan bertransaksi secara online 

mempercepat proses belanja bagi konsumen.    

3) Saya merasa bahwa transaksi dengan melalui online shop sangat 

efektif karena bisa dilakukan dengan gadget. 

Masuk  dalam kategori setuju dengan nilai 4,22, artinya 

responden mempersepsikan bahwa bertransaksi atau berbelanja secara 

online melalui online shop memudahkan  konsumen karena bisa 

dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan 

gadget. 

4) Saya merasa bahwa berbelanja melalui online shop sangat mendukung 

aktifitas saya.  
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Masuk dalam kategori setuju dengan nilai 3,95. artinya responden 

mempersepsikan bahwa bebelanja secara online mendukung aktifitas 

konsumen. 

 

2. Persepsi Risiko (X2) 

Variabel persepsi risiko diukur dengan 6 item pernyataan. Hasil 

jawaban responden dari kuesioner penelitian yang diberikan tampak pada 

tabel berikut : 

Tabel 12 Distribusi frekuensi item-item  

variabel persepsi risiko (X2) 

 

Item/indikator 
Skor Jawaban 

N 
Mean 

STS TS KS S SS Item Variabel 

X2.1 1 8 16 21 3 60 3,06 

3,36 

X2.2 0 3 11 41 5 60 3,80 

X2.3 0 2 12 37 9 60 3,88 

X2.4 2 14 36 7 1 60 2,85 

X2.5 0 9 32 16 3 60 3,21 

X2.6 2 8 22 24 4 60 3,33 

Sumber : Data primer diolah tahun 2019 

Berdasarkan hasil jawaban responden yang tercantum dalam tabel  

diatas disampaikan : 

1) Saya merasa bahwa bertansaksi melalui online shop akan 

menimbulkan risiko kehilangan uang. 

Masuk dalam kategori kurang setuju dengan nilai 3,06. artinya 

responden mempersepsikan bahwa kurang setuju dengan bertransaksi 

melalui online shop akan menimbulkan risiko kehilangan uang. 
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2) Saya merasa bahwa saya akan mengalami kerugian ketidaksesuaian 

produk saat bertransaksi melalui online shop. 

Masuk dalam kategori  setuju dengan nilai 3,80 artinya responden 

mempersepsikan setuju bahwa dengan bertransaksi melalui onlineshop 

akan menimbulkan kerugian berupa ketidaksesuaian anatar produk 

yang diterima dengan informasi yang disampaikan. 

3) Saya merasa bahwa  bertansaksi melalui online shop akan 

menimbulkan resiko keterlambatan waktu pengiriman yang akan 

diterima. 

Masuk dalam kategori setuju dengan nilai 3,88. artinya responden 

mempersepsikan  setuju  bahwa apabila bertransaksi melalui 

onlineshop akan menimbulkan risiko tertentu yaitu keterlambatan 

waktu pengiriman  barang yang akan diterima oleh konsumen . 

4) Saya merasa bahwa saya akan mengalami kerugian waktu jika 

bertransaksi melalui online shop. 

Masuk dalam kategori kurang setuju dengan nilai 2,85. artinya 

responden mempersepsikan kurang setuju bahwa jika bertransaksi 

melalui online shop konsumen akan mengalami kerugian waktu. 

5) Saya merasa  bahwa bertransaksi melalui online shop tidak 

mempunyai keamanan yang tinggi. 

Masuk dalam kategori  kurang setuju dengan nilai 3,21. artinya 

responden mempersepsikan  kurang setuju bahwa dengan bertransaksi 
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melalui onlineshop akan menimbulkan risiko ketidak  amananan 

apabila bertransaksi melalui onlineshop.  

6) Saya merasa bahwa terlalu banyak resikonya apabila memberikan 

informasi pribadi kepada onlineshop. 

Masuk dalam kategori kurang setuju dengan nilai 3,33. artinya 

responden mempersepsikan kurang setuju bahwa dengan bertransaksi 

melalui online shop akan menimbulkan pemikiran risiko 

penyalahgunaan informasi pribadi yang diberikan pada onlineshop.  

 

3. Kepercayaan (X3) 

Variabel kepercayaan diukur dengan 6 item pernyataan, hasil 

jawaban responden dari kuesioner penelitian yang diberikan tampak pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 13 Distribusi frekuensi item-item variabel  

kepercayaan (X3) 

 

Item/indikator 
Skor Jawaban 

N 
Mean 

STS TS KS S SS Item Variabel 

X3.1 1 2 13 42 2 60 3,70 

3,94 
X3.2 0 1 9 43 7 60 3,93 

X3.3 0 1 14 41 4 60 3,80 

X3.4 0 0 5 47 8 60 4,05 

X3.5 0 0 8 44 8 60 4,00  

X3.6 0 0 4 24 49 60 4,13  

Sumber : Data primer diolah tahun 2019 

Berdasarkan hasil jawaban responden yang tercantum dalam tabel 

diatas disimpulkan sebagai berikut: 
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1) Saya merasa bahwa online shop memiliki kemampuan untuk 

menyediakan barang berkualitas bagi konsumen. 

Masuk dalam kategori setuju dengan nilai 3,70. artinya responden 

mempersepsikan setuju bahwa dengan berbelanja melalui onlineshop, 

konsumen percaya bahwa onlineshop mampu menyediakan barang 

yang berkualitas. 

2) Saya merasa bahwa online shop akan memberikan perhatian untuk 

pelayanan terbaik bagi konsumen. 

Masuk dalam kategori setuju dengan nilai 3,93. artinya responden 

mempersepsikan setuju bahwa dengan berbelanja melalui online shop, 

konsumen percaya bahwa online shop mampu memberikan perhatian 

untuk pelayanan terbaik pada konsumennya. 

3) saya merasa bahwa online shop akan memenuhi apa yang diharapkan 

konsumen 

Masuk dalam kategori setuju dengan nilai 3,70. artinya responden 

mempersepsikan setuju bahwa dengan berbelanja melalui online shop, 

konsumen percaya bahwa online shop mampu menyediakan barang 

yang berkualitas. 

4) Saya merasa bahwa online shop akan memberikan kenyamanan dalam 

bertransaksi. 

Masuk dalam kategori setuju dengan nilai 4,05. artinya responden 

mempersepsikan setuju bahwa dengan berbelanja melalui onlineshop, 
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konsumen percaya bahwa onlineshop akan memberikan kenyamanan 

pada saat bertransaksi. 

5) Saya merasa bahwa online shop akan slalu menjaga reputasinya 

Masuk dalam kategori setuju dengan nilai 4,00. artinya responden 

mempersepsikan setuju bahwa dengan berbelanja melalui onlineshop, 

konsumen percaya bahwa onlineshop akan menjaga reputasinya 

dengan tidak mengecewakan konsumen dalam berbagai hal yang 

berkaitan dengan proses transaksi.   

6) Saya merasa bahwa online shop akan memenuhi tanggung jawabnya 

terhadap konsumen. 

Masuk dalam kategori setuju dengan nilai 4,13. artinya responden 

mempersepsikan setuju bahwa dengan berbelanja melalui online shop, 

konsumen percaya bahwa online shop bertanggung jawab atas segala 

hal yang berkaitan dengan kebutuhan konsumennya pada saat 

berbelanja online. 

 

4. Kepuasan Konsumen (Y) 

Variabel kepuasan konsumen diukur dengan 7 item pernyataan. 

Hasil jawaban responden dari kuesioner penelitian yang diberikan, 

tampak pada tabel berikut ini : 
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Tabel 14 Distribusi frekuensi item-item variabel Kepuasan (Y) 

 

Item/indikator 
Skor Jawaban 

N 
Mean 

STS TS KS S SS Item Variabel 

Y.1 0 5 26 22 6 60 3,43 

3,87 

Y.2 0 2 6 41 11 60 4,02 

Y.3 1 0 8 43 5 60 3,95 

Y.4 0 2 16 36 6 60 3,77 

Y.5 1 1 10 41 7 60 3,87 

Y.6 0 2 1 45 12 60 4,12 

Y.7 1 2 8 42 7 60 3,87 

Sumber : Data primer diolah 2019 

Berdasarkan hasil jawaban responden yang tercantum dalam tabel 

diatas dapat disimpulkan : 

1) Saya merasa bahwa  dengan belanja melalui online shop mengirim 

barang yang dikirim tepat waktu. 

Masuk dalam kategori kurang setuju dengan nilai 3,43. artinya 

responden mempersepsikan perasaan kurang puas terhadap ketepatan 

waktu pengiriman barang dari onlineshop yang mereka kunjungi. 

2) Saya merasa bahwa dengan belanja melalui online shop saya 

mendapatkan pelayanan yang baik dimulai dari proses pemesanan 

barang sampai barang diterima. 

Masuk dalam kategori setuju dengan nilai 4,02. artinya responden 

mempersepsikan bahwa merasa puas terhadap pelayanan dari online 

shop dimulai dari proses pemesanan barang sampai barang diterima. 

3) Saya merasa bahwa Online shop dapat menjaga keamanan data diri 

saya. 
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Masuk dalam kategori setuju dengan nilai 3,95. artinya responden 

mempersepsikan bahwa merasa puas dalam penjagaan keamanan  data 

diri  konsumen oleh pihak online shop saat melakukan belanja. 

4) Saya merasa bahwa produk yang dibeli pada online shop terjamin 

kualitasnya. 

Masuk dalam kategori setuju dengan nilai 3,77. artinya responden 

mempersepsikan bahwa merasa puas terhadap jaminan kualitas 

produk yang dijual oleh onlineshop. 

5) Saya merasa bahwa dengan berbelanja melalui online shop  akan 

mendapat banyak keuntungan. 

Masuk dalam kategori setuju dengan nilai 3,87. artinya responden 

mempersepsikan perasaan puas atas keuntungan yang diperoleh saat 

melakukan belanja melalui online shop. 

6) Saya merasa bahwa online shop menampilkan fitur dan informasi 

yang sangat menarik. 

Masuk dalam kategori setuju dengan nilai 4,12. artinya responden 

mempersepsikan perasaan puas terhadap tampilan fitur dan informasi 

yang disajikan oleh online shop. 

7) Saya merasa puas dengan berbelanja melalui online shop. 

Masuk dalam kategori setuju dengan nilai 3,87. artinya responden 

mempersepsikan bahwa dengan belanja melalui online shop adalah 

pilihan yang tepat dan memuaskan. 
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3. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas  

Uji Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang 

dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. Adapun caranya adalah 

dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing 

item pertanyaan dengan skor total individu.  

Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan komputer  

menggunakan program SPSS for Windows Versi 17.  Dalam penelitian 

ini dilakukan pengujian validitas terhadap 60 responden. 

Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai P Value / Signifikansi 

< 0,05 maka item/pertanyaan tersebut valid dan sebaliknya.  Adapun 

hasil pengolahan data tersebut dapat dibaca pada tabel dibawah ini:  

1) Uji Validitas Persepsi Teknologi Informasi (X1) 

Tabel 15 Hasil uji Validitas persepsi Teknologi (X1) 

 

Nomor Butir 

Pertanyaan 

Pearson 

corelatian 
Sig (2 -tailed) Keterangan 

X1.1 0,719 0.000 Valid 

X1.2 0.689 0.000 Valid 

X1.3 0.741 0.000 Valid 

X1.4 0.757 0.000 Valid 

Sumber : data primer diolah tahun 2019 

       Tabel 15 di atas  menunjukkan  variabel teknologi informasi 

mempunyai kriteria valid, untuk semua item pernyataan probabilitas 

signifikansi lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa masing-

masing pernyataan pada variabel persepsi teknologi informasi dapat 

diandalkan dan layak diajukan sebagai penelitian. 
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2) Uji validitas Persepsi Risiko (X2) 

Tabel 16 Hasil uji Validitas persepsi risiko 

Nomor Butir 

Pertanyaan 

Pearson 

corelatian 
Sig (2 -tailed) Keterangan 

X2.1 0.754 0.000 Valid 

X2.2 0.630 0.000 Valid 

X2.3 0.535 0.000 Valid 

X2.4 0.569 0.000 Valid 

X2.5 0.703 0.000 Valid 

X2.6 0.624 0.000 Valid 

Sumber : data primer diolah tahun 2019 

Tabel 16 di atas  menunjukkan  variabel risiko mempunyai 

kriteria valid.  Nilai probabilitas signifikan semua item adalah 0,00 

yang artinya nilai probabilitas signifikansi semua item pernyataan  

lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing 

pertanyaan pada variabel risiko dapat diandalkan dan layak diajukan 

sebagai penelitian. 

 

3) Uji Validitas Kepercayaan (X3) 

Tabel 17 Hasil uji Validitas Kepercayaan 

Nomor Butir 

Pertanyaan 

Pearson 

corelatian 
Sig (2 -tailed) Keterangan 

X3.1 0.400 0.000 Valid 

X3.2 0.790 0.002 Valid 

X3.3 0.768 0.000 Valid 

X3.4 0.659 0.000 Valid 

X4.5 0.745 0.000 Valid 

X5.6 0.811 0.000 Valid 

Sumber : data primer diolah tahun 2019 

Tabel 17 di atas  menunjukkan  variabel Kepercayaan mempunyai 

kriteria valid, untuk semua item pernyataan probabilitas signifikansi 

lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing 
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pertanyaan pada variabel kepercayaan dapat diandalkan dan layak 

diajukan sebagai penelitian. 

 

4) Uji Validitas Kepuasan Konsumen (Y) 

Tabel 18 Hasil uji Validitas Kepuasan Konsumen (Y) 

Nomor Butir 

Pertanyaan 

Pearson 

corelatian 
Sig (2 -tailed) Keterangan 

Y.1 0.641 0.000 Valid 

Y.2 0.771 0.000 Valid 

Y.3 0.770 0.000 Valid 

Y.4 0.536 0.000 Valid 

Y.5 0.775 0.000 Valid 

Y.6 0.705 0.000 Valid 

Y.7 0.418 0.001 valid 

Sumber : data primer diolah tahun 2019 

Tabel 18 di atas  menunjukkan  variabel kepuasan konsumen 

mempunyai kriteria valid. untuk semua item pernyataan nilai 

probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan 

bahwa masing-masing pertanyaan pada variabel kepuasan konsumen 

dapat diandalkan dan layak diajukan sebagai penelitian. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen 

penelitian. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika nilai dari 

cronbach‟s alpha berada diatas 0,60, sementara jika nilai cronbach‟s 

alpha < 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau 

tidak konsisten.
84

 Berikut tabel hasil penelitian uji reliabitas : 

                                                           
84

 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk penelitian, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014, h. 

193. 
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Tabel 19 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach‟s alpha Keterangan 

Persepsi teknologi 

informasi 

0.697 Reliabel 

Persepsi Risiko 0.705 Reliabel 

Kepercayaan 0,763 Reliabel 

Kepuasan Konsumen 0,772 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 19 di atas dapat terlihat bahwa seluruh 

variabel penelitian memiliki nilai Alpha Cronbach yang lebih besar 

dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini berstatus reliabel. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap pernyataan yang digunakan akan mampu 

memperoleh data yang konsisten.  yang berarti bila pernyataan itu 

diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan 

jawaban sebelumnya. Peneltian dapat diandalkan bila memberikan 

hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama, dan tidak bisa 

diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang 

berbeda-beda. 

 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi 
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data normal atau tidak, salah satu cara termudah untuk melihat normalitas 

adalah melihat histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.   

Namun demikian dengan hanya melihat histogram hal ini bisa 

menyesatkan khususnya untuk jumlah sample yang kecil. Metode yang 

lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan 

dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. (Ghozali, 2001)  

Berdasarkan hasil pengujian SPSS, Normal Probability Plot yang 

terbentuk adalah sebagai berikut :  

Gambar 4.1 Normal Probability Plot 
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Sebaran titik-titik pada gambar diatas relatif mendekati garis lurus, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa (data) residu terdistribusi normal.  

 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang “sempurna” 

atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari 

model regresi. Istilah multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya 

lebih dari satu hubungan linear pasti, dan istilah kolinearitas dengan 

derajatnya satu hubungan linear (Gujarati, 1999).  

Menurut Ghozali (2001) multikolinearitas dapat juga dilihat dari 

nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan 

oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel 

bebas menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih 

yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai 

tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) 

dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang 

umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF di 

atas 10. Setiap analisa harus menentukan tingkat kolinearitas yang masih 

dapat ditolerir. Berdasarkan hasil SPSS  hasil uji multikolinieritas, dapat 

dilihat pada tabel Coefficients
a
 dua kolom terakhir : 
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Tabel. 20 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Teknologi Informasi .708 1.411 

Risiko .898 1.114 

Kepercayaan .654 1.528 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2019 

Nilai VIF untuk Variabel Persepsi teknologi informasi  (X1) 1,411, 

varibael persepsi risiko (X2) 1,114, dan variabel kepercayaan (X3) 1.528, 

sedangkan tolerance-nya variabel persepsi teknologi informasi (x1) 

0.708, variabel risiko (X2) 0. 898 dan variabel kepercayaan (X3) 0,654. 

Karena nilai VIF dari ketiga variabel tidak ada yang lebih besar dari 10 

atau 5 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada ketiga 

variabel bebas tersebut. 

Berdasarkan syarat asumsi klasik model regresi liner  yang baik 

adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas, dengan demikian 

model diatas telah terbebas dari adanya multikolinieritas. 

 

c. Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah 

autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi 

tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Ukuran dalam menentukan 

ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) 

dengan ketentuan terjadi autokorelasi positif jika DW di bawah -2 (DW < 
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-2) dan Tidak terjadi autokorelasi jika DW berada di antara -2 dan +2 

atau -2 < DW >+2. Hasil uji auto korelasi, dapat dilihat pada tabel model 

Summary
b
 kolom terakhir. 

Tabel 21 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .700
a
 .491 .463 2.24199 1.866 

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan , Risiko, Teknologi Informasi 

b. Dependent Variable: Kepuasan 

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2019 

Dari hasil output  pada Tabel 4.16 di atas, Durbin-Watson test = 

1,866  dan DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 <DW > +2, maka, 

disimpulkan bahwa dalam model regresi linier terjadi autokorelasi 

negatif dan layak dipakai prediksi. 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2001) juga berpendapat bahwa 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 heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas.   

Deteksi adanya Heterokedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik, di mana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, 
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dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah 

di-studentized. (Santoso, 2000). Adapun grafik hasil pengujian dengan 

SPSS adalah sebagai berikut: 

Gambar 2 Uji Heterokedastisitas 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk 

suatu pola/alur tertentu, serta tersebar baik di atas maupun di bawah 

angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 

Heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi yang baik 

dan ideal  dapat terpenuhi.  

 

5. Uji Hipotesis 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi 

linier berganda. Analisis ini digunakan unutk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel-variabel bebas (independent) yaitu persepsi teknologi 

informasi  (X1), Persepsi risiko  (X2), dan kepercayaan (X3) terhadap 

variabel terikat (dependent) yaitu Kepuasan konsumen (Y) 

 



107 

  107 

 

a. Uji Regresi 

Besarnya pengaruh variabel independent (persepsi teknologi 

informasi, risiko dan kepercayaan) dengan variabel dependent (Kepuasan 

konsumen) secara bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan 

regresi berganda.  

Berdasarkan perhitungan melalui komputer dengan menggunakan 

program SPSS (Release 17) diperoleh hasil regresi pada tabel 

coefficients
a
. 

Tabel 22 Tabel Coefficients Hasil analisis Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.217 4.331  .974 .334   

Teknologi 

Informasi 

.558 .204 .310 2.738 .008 .708 1.411 

Risiko -.065 .101 -.064 -.639 .525 .898 1.114 

Kepercayaan  .646 .162 .470 3.990 .000 .654 1.528 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

Sumber : Data primer diolah tahun 2019 

Berdasarkan Tabel hasil perhitungan diatas  maka persamaan regresi 

yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :  

Y = a + b1 X1 +b2 X2 +b3X3  

Y = 4,217 +0, 558 X1 - 0,065 X2 + 0,646 X3  

Keterangan :  

Y = Kepuasan konsumen 
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A = Konstanta 

b1,b2,b3 = Koefisien regresi 

X1 =  Persepsi teknologi informasi  

X2 =  Risiko 

X3 =  Kepercayaan 

Berdasarkan persamaan dapat diketahui bahwa variabel bebas yang 

paling berpengaruh adalah variabel kepercayaan  dengan koefisien 0,646. 

Kemudian diikuti oleh variabel yang lain yaitu variabel persepsi 

teknologi informasi dengan koefisien 0,558, variabel resiko dengan 

koefisien -0,065. Sedangkan variabel yang berpengaruh paling rendah 

yaitu variabel risiko  dengan nilai koefisien - 0,65.  

Dari persamaan tersebut dapat terlihat bahwa variabel bebas persepsi 

teknologi informasi dan kepercayaan terjadi hubungan positif terhadap 

Kepuasan konsumen dalam belanja online, sedangkan variabel risiko 

terjadi hubungan negatif terhadap kepuasan Konsmen online. 

Dari hasil perhitungan, menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi 

berganda (R) adalah sebesar 0,700, artinya angka tersebut menunjukkan 

hubungan antara variabel dependen yaitu kepuasan konsumen online 

dengan variabel independen yaitu persepsi teknologi informasi, risiko 

dan kepercayaan adalah erat dan positif karena semakin mendekati angka 

satu (1). 

Sedangkan hasil perhitungan nilai koefisien determinasi (R2) dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel. 23  

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .700
a
 .491 .463 2.24199 

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan , Risiko, Teknologi Informasi 

b. Dependent Variable: Kepuasan 

Sumber : data primer diolah tahun 2019 

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi regresi, diperoleh nilai 

koefisien determinasi yang disesuaikan (R Square) adalah 0,491 artinya 

49,1 persen variasi dari semua variabel bebas (persepsi teknologi 

informasi, persepsi risiko dan kepercayaan) dapat menerangkan variabel 

tak bebas (kepuasan konsumen online), sedangkan sisanya sebesar 50,9 

persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam 

penelitian ini. 

Pengujian koefisien regresi bertujuan untuk menguji signifikansi 

hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) baik 

secara bersama-sama (dengan Uji F) maupun secara individual (dengan 

Uji t). 

 

b. Uji t (t-test)  

Uji t (t-test) ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial (individu) variabel-variabel independen (persepsi teknologi 

informasi, risiko dan kepercayaan) terhadap vatiabel dependen ( 

Kepuasan Konsumen Online) atau menguji signifikansi konstanta dan 
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variabel dependen. Hasil perhitungan uji t dapat dilihat di Tabel 22 

Coefficients
a
 : 

1) Tes Hipotesis Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi  (X1) 

terhadap Kepuasan Konsumen Online (Y)  

Dikemukakan hipotesis :  

Ho : Tidak ada pengaruh antara persepsi teknologi informasi 

terhadap kepuasan konsumen dalam belanja online di 

Kabupaten Pulang Pisau 

Ha : Ada pengaruh antara persepsi teknologi informasi produk 

terhadap kepuasan konsumen dalam belanja online di 

kabupaten Pulang Pisau.  

Dari hasil perhitungan didapat nilai t hitung sebesar 2,738 

dengan tingkat  probabilitas signifikan sebesar 0,008. Apabila 

dilihat dari nilai  probabilitas signifikan yang kurang dari 0,05 

maka dapat disimpulkan Ha diterima, artinya bahwa variabel 

persepsi teknologi informasi  berpengaruh signifikan terhadap  

variabel Kepuasan konsumen dalam belanja online di kabupaten 

Pulang Pisau. 

2) Tes Hipotesis Pengaruh Persepsi risiko  (X2) terhadap Kepuasan 

Konsumen Online (Y) 

Dikemukakan hipotesis : 
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Ho : Tidak ada pengaruh antara persepsi risiko terhadap 

kepuasan konsumen dalam belanja online di Kabupaten 

Pulang Pisau 

Ha  : Ada pengaruh antara persepsi risiko terhadap kepuasan 

konsumen dalam belanja online di Kabupaten Pulang 

Pisau 

Dari hasil perhitungan didapat nilai t hitung sebesar – 0, 639 

dengan tingkat probabilitas signifikan sebesar 0,525. Apabila 

dilihat dari nilai probabilitas signifikan yang lebih dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan Ha tidak diterima, artinya bahwa variabel 

risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan konsumen 

dalam belanja online di kabupaten Pulang Pisau. 

 

3) Tes Hipotesis Pengaruh Kepercayaan  (X3) terhadap Kepuasan 

Konsumen Online (Y) 

Dikemukakan hipotesis : 

Ho  : Tidak ada pengaruh antara kepercayaan terhadap kepuasan 

konsumen dalam belanja online di Kabupaten Pulang 

Pisau 

Ha : Ada pengaruh antara kepercayaan terhadap kepuasan 

konsumen dalam belanja online di Kabupaten Pulang 

Pisau 

Dari hasil perhitungan didapat nilai t hitung sebesar 3,990 

dengan tingkat probabilitas signifikan sebesar 0,00. Apabila 
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dilihat dari nilai probabilitas signifikan yang kurang dari 0,05 

maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

bahwa variabel kepercayaan berpengaruh signifikan  terhadap 

Kepuasan konsumen dalam belanja online di kabupaten Pulang 

Pisau. 

 

c.  Uji F (F-test)  

Uji F (F-test) dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel 

variabel independen (persepsi teknologi informasi, risiko dan 

kepercayaan) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel tak 

bebas (Kepuasan konsemen online). Hasil perhitungan uji F dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 24 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 271.098 3 90.366 17.978 .000
a
 

Residual 281.485 56 5.027   

Total 552.583 59    

a. Predictors: (Constant), Kepercayaan , Risiko, Teknologi Informasi 

b. Dependent Variable: Kepuasan 

Hipotesis yang dikemukakan : 

Ho  : Tidak ada pengaruh antara persepsi teknologi informasi, 

risiko dan kepercayaan terhadap kepuasan konsumen dalam 

belanja online di Kabupaten Pulang Pisau 
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Ha : Ada pengaruh persepsi teknologi informasi,  persepsi risiko 

dan kepercayaan terhadap kepuasan konsumen dalam 

belanja online  di  Pulang Pisau 

Dari hasil perhitungan didapat nilai F hitung sebesar 17,978 

dengan probabilitas signifikansi mendekati nol (P value = 0,000), 

Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa 

variabel persepsi teknologi informasi, risiko dan kepercayaan secara 

bersama-sama mempunyai berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen dalam belanja online di kabupaten Pulang Pisau. 

 

B. Pembahasan 

1. Persepsi Teknologi Informasi Konsumen Online di Kabupaten Pulang 

Pisau 

 

Komponen persepsi teknologi informasi berasal dari Technology 

Acceptance Model (TAM). Model ini menempatkan faktor kepercayaan dari 

setiap perilaku pengguna dengan dua variabel yaitu kemanfaatan 

(usefullness) dan kemudahan penggunaan (ease of use). TAM memberikan 

sebuah penjelasan kuat dan sederhana dalam menerima teknologi dan 

perilaku para penggunanya. Model TAM menjelaskan lebih rinci mengenai 

penerimaan internet dengan dimensi-dimensi tertentu yang bisa 

mempengaruhi pengguna internet dengan mudah. Model ini telah terbukti 

memberikan gambaran pada aspek perilaku pengguna secara empiris, 
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dimana banyak pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan internet, 

karena sesuai dengan apa yang diinginkannya.  

Penelitian variabel persepsi teknologi informasi yaitu dengan 

menyebarkan kuesioner terhadap 60 responden yang  pernah melakukan 

belanja secara onlinei.  Pengukuran persepsi teknologi informasi dalam 

penelitian ini menggunakan instrumen yang diadopsi Chin dan Todd dalam 

Hans (2015), indikator yang digunakan untuk mengukur persepsi teknologi 

informasi adalah sebagai berikut:  berguna (useful), membuat pekerjaan 

lebih mudah dan cepat, meningkatkan produktivitas. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel didapatkan nilai rata-rata 

(Mean) dari  pernyataan koresponden terhadap variabel persepsi teknologi 

menghasilkan nilai  mean variabel  4,20. Nilai tersebut masuk dalam 

kategori setuju, yang artinya rata-rata konsumen online di kabupaten pulang 

pisau mempersepsikan bahwa mereka setuju teknologi informasi 

berpengaruh pada konsumen pada saat belanja online. Penggunaan 

teknologi informasi akan memberikan manfaat, kemudahan dan kecepatan 

dalam bertransaksi secara online, serta mendukung aktifitas   konsumen 

dalam  melakukan belanja secara online. 

Berdasarkan persepsi konsumen online di pulang Pisau tentang 

penerimaan teknologi informasi terdapat kesesuain dengan pendapat yang 

dikemukakan Davis (1989) mendefinisikan kemudahan penggunaan (ease of 

use) sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi 

informasi (TI) dapat dengan mudah dipahami. Menurut Goodwin (1987); 
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Silver (1988); dalam Adam, et al. (1992), intensitas penggunaan dan 

interaksi antara pengguna (user) dengan sistem juga dapat menunjukkan 

kemudahan penggunaan.Sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan 

bahwa TI tersebut lebih dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah 

digunakan oleh penggunanya.
85

 

Penerapan teknologi informasi  bisa dikaji dan digali dalam Alquran, 

sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh adalah firman Allah SWT 

dalam surat Al-Anam ayat 97 : 

                       

            

Terjemahnya : dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, 

agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di 

laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran 

(Kami) kepada orang-orang yang mengetahui.
86

 

Dialah yang menciptakan bintang-bintang agar kalian dapat mengetahui 

arah yang hendak kalian tuju, dengan melihat letaknya di tengah kegelapan 

malam, di darat dan di laut. Sungguh, Kami telah menunjukkan bukti kasih 

sayang dan kekuasaan Kami untuk orang-orang yang dapat memanfaatkan 

ilmunya(1). (1) Sejak awal peradaban umat manusia sempai sekarang, 

benda-benda langit merupakan tanda penunjuk perjalanan manusia, baik di 

                                                           
85

 Awliya Afwa, dkk, “Analisis Pengaruh Persepsi Teknologi, Persepsi Resiko Terhadap 

Kepercayaan Dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Belanja Online Mahasiswa Di Pekanbaru”, 

Jurnal Ekonomi Volume 22, Nomor 3 September 2014, h.3   
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darat maupun di laut. Dengan meneropong matahari, bulan dan bintang--

terutama bintang-bintang tak bergerak--seseorang yang akan bepergian 

dapat menentukan arah yang hendak dituju. Dengan kemajuan ilmu dan 

teknologi, pelayaran dan penerbangan kini menjadi disiplin ilmu yang 

berdiri sendiri, dengan menggunakan alat canggih dan dengan merujuk 

kepada daftar khusus untuk itu. Bahkan, para antariksawan belakangan ini 

berpedoman pada matahari dan bintang dalam menentukan arah perjalanan 

pada suatu masa tertentu. Mereka juga menggunakan gugus bintang dalam 

menentukan waktu, seperti gugus bintang biduk. Dengan demikian, manusia 

dapat mengenal tempat dan waktu melalui bantuan bintang, persis seperti 

yang diisyaratkan ayat ini.
87

 

Dari keterangan itu jelas sekali bahwa manusia dituntut untuk berbuat 

sesuatu dengan sarana teknologi. Pengetahuan tentang rahasia-rahasia alam 

dan pada gilirannya mengantarkan kepada penciptaan teknologi yang 

menghasilkan kemudahan dan manfaat bagi umat manusia. 

 

2. Persepsi Risiko Konsumen Online di Kabupaten Pulang Pisau 

Persepsi risiko adalah persepsi konsumen mengenai ketidak pastian dan 

konsekuensi-konsekuensi negatif yang mungkin dapat diterima atas suatu 

pembelian ketika konsumen tidak dapat meramalkan dampak dari keputusan 

pembelian. 
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Persepsi resiko merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keputusan konsumen dalam berbelanja online, seperti kita ketahui bahwa 

dalam proses jual beli online , antara penjual dan pembeli tidak bertemu 

secara langsung, konsumen hanya dihadapkan pada informasi dari barang 

yang dijual oleh online shop. sehingga konsumen sering merasa was-was 

dengan kegiatan belanjanya tersebut akan berujung pada  risiko penipuan 

seperti barang tidak dikirim, ketidaksesuain produk atau bahkan risiko 

keamanan data pribadi yang diberikan pada pihak penjual. 

Pengukuran persepsi risiko dalam penelitian ini menggunakan 

instrumen yang diadopsi dari Pavlou. Persepsi risiko dapat diukur dengan 5 

indikator, yaitu ada risiko keuangan, risiko produk, risiko privasi, risiko 

kemanan dan risiko waktu. 

Berdasarkan hasil analsisis deskriptif variabel dapatkan nilai rata-rata 

(Mean) dari  pernyataan koresponden terhadap variabel persepsi risiko 

menghasilkan nilai  mean variabel  3,36. Nilai tersebut masuk dalam 

kategori kurang setuju, yang artinya rata-rata konsumen online di kabupaten 

pulang pisau mempersepsikan kurang setuju risiko  berpengaruh terhadap 

konusmen pada saat memutuskan untuk belanja secara online.  Bagi 

sebagian konsumen risiko dari belanja online adalah hal utama dalam 

memutuskan konsumen dalam belanja online, Namun  sebagian besar 

konsumen mengganggap risiko bukan hal yang  perlu dipertimbangkan  

dalam  memutuskan belanja secara online, tapi kemudahan dan kepercayaan 



118 

  118 

 

terhadap online shop yang lebih  dominan untuk memtuskan belanja secara 

online. 

Persepsi tersebut selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Barnes et al. (2007) mengatakan perceived risk juga dapat mampu 

mengurangi keinginan konsumen untuk berbelanja online. Meskipun begitu, 

persepsi antara risiko dan biaya tidak mempengaruhi perilaku semua 

konsumen, beberapa konsumen menyatakan berbelanja online memang 

berisiko dan memiliki biaya yang mahal namun keuntungan dari belanja 

online adalah mudah didalam mencari dan membandingkan harga produk 

yang diinginkan. Justru perceived risks akan menentukan sikap konsumen 

terhadap online shop (Martin & Camarero, 2009).
88

 

Dalam persfektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk 

menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan 

manusia. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan 

maslahat yang lebih baik. 

Dalam al-Qur‟an, terdapat surat yang berkenaan dengan penempatan 

investasi serta manajemen risiko dalam pertimbangan yang penting. yaitu 

surat Luqman ayat 34, sebagai berikut:  

                                                           
88
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Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah 

pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan 

hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada 

seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 

diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat 

mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Luqman: 34)
89

  

 

Dalam Al-Qur‟an surat Luqman ayat 34 secara tegas Allah SWT 

menyatakan bahwa, tiada seorangpun di alam semesta ini yang dapat 

mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang 

akan diperolehnya, sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia 

diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat. 

Serta diwajibkan berusaha agar kejadian yang tidak diharapkan, tidak 

berdampak pada kehancuran yang fatal terhadapnya.
90

 

Dengan demikian  jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur 

posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Qur‟an dan Hadits 

mengajarkan kita untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang 

sangat matang dalam menghadapi risiko. 
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3. Kepercayaan Konsumen Online di Kabupaten Pulang Pisau 

Menurut pendapat Kotler dan Keller, kepercayaan merupakan 

komponem kognitif dari faktor psikologis. Kepercayaan  berhubungan 

dengan keyakinan, bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar  bukti, 

sugesti, otoritas, pengalaman dan intuisi. Kepercayaan pada dasarnya 

merupakan suatu keadaan psikologis seseorang dalam melakukan aktivitas 

dalam hal ini kepercayaan dalam melakukan pembelian suatu produk. 

Dimensi kepercayaan dalam kaitannya dengan online shop adalah berkaitan 

erat dengan keyakinan konsumen pada perantara dan online store adalah 

kesediaan untuk menerima kelemahan dalam transaksi online berdasarkan 

harapan positif mengenai masa depan online store. 

Pengukuran kepercayaan dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

yang di adopsi dari Mayer et al yaitu kemampuan (ability), kebaikan hati 

(benevolence) dan integritas (integrity). 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel didapatkan nilai rata-rata 

(Mean) dari  pernyataan responden terhadap variabel persepsi menghasilkan 

nilai  mean variabel  4,20. Nilai tersebut masuk dalam kategori setuju yang 

artinya rata-rata konsumen online di kabupaten pulang pisau 

mempersepsikan setuju pengaruh kepercayaan terhadap onlineshop adalah 

pertimbangan dasar dari aktifitas belanja online mereka. Belanja secara 

online banyak memberikan kebebasan dan kontrol kepada konsumen karena 

dapat diakses dan memungkinkan untuk membanding-bandingkan produk 

dan harga dengan mudah melalui situs-situs online. Oleh karena itu, jika 
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konsumen mendapatkan pengalaman yang baik dalam bertransaksi secara 

online dan merasa yakin tentang transaksi online ataupun belanja ditoko 

online, mereka lebih cenderung memiliki niat membeli lebih tinggi pada 

situs toko online dengan berdasarkan kepercayaan dan pengalaman mereka 

sebelumnya pada toko online shop tersebut. Oleh karena itu, dalam aktifitas 

belanjanya konsumen online di pulang Pisau lebih selektif dalam memilih 

dan memutuskan online shop mana yang akan dikunjunginya baik 

berdasarkan pengalaman sendiri atau berdasarkan rekomendasi dari orang 

lain. Dengan bertransaksi melaui online shop yang terpercaya, akan 

menjauhkan konsumen dari rasa kahawatir atas segala risiko yang terjadi 

pada saat transaksi online nya. 

Percaya adalah salah satu nilai yang paling tinggi dalam sebuah 

kehidupan, mempercayai, dipercayai, mempercayakan adalah tanda bahwa 

adanya keyakinan yang besar akan satu hal atau akan seseorang. Hal ini 

yang harus dipahami dengan mendalam mengapa kepercayaan itu begitu 

besar maknanya. 

Kepercayaan dapat di simpulkan dengan nama lain yaitu amanah, yang 

mana amanah disini sangatlah tidak mudah untuk menjaga sebuah amanah 

yang di emban atau yang telah ditanggung oleh perseorangan. Dan amanah 

tak akan pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari manusia. Mulai dari hal 

yang terkecil seperti pemerintah mengambil suatu barang sampai kepada hal 

terbesar seperti amanah mengemban sebuah jabatan. Amanah juga menjadi 

tugas yang diberikan olleh Allah kepada manusia sebagai hambanya. 
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Konsep kepercayaan ini mengharuskan pembeli percaya sepenuhnya 

terhadap keandalan penjual online yang dapat menjamin keamanan 

bertransaksi. Dalam QS. Al-Isra, 17:34 Allah juga memerintahkan kepada 

hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa menjaga, memelihara dan 

melaksanakan janjinya. Hal ini mencakup janji seorang hamba kepada 

Allah, janji hamba kepada Allah dan janji atas dirinya sendiri seperti nadzar, 

akad jual beli dan lain-lain. 

                         

          

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, 

kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa 

dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta 

pertanggungan jawabnya”. (QS. Al-Isra:34)
91

 

 

Az-Zajjaj berkata, “ Setiap Allah perintahkan dan Allah larang, masuk 

dalam perjanjian, maka termasuk juga perjanjian antara hamba dengan 

Tuhannya, dan antar sesama para hamba sendiri. 

Pemenuhan janji adalah pemeliharaannya, sesuai dengan tuntunan 

syar‟i dan ketentuan yang disepakati kecuali ada dalil khusus yang 

menunjukkan bolehnya membatalkannya. Sesungguhnya janji itu pasti 

diminta pertanggungjawabannya, yakni diminta pertanggung jawabannya, 

dan yang dimintai pertanggungjawabannya adalah pelakunya. 
92

 

                                                           
91

 A-Isra 17:34 
92

Imam Asy-syaukani, Tafsir Fathuu Qadir 6, Jakarta : Pustaka Azzam, 2011,h. 567-568 



123 

  123 

 

Penjual dapat dikatakan memiliki keandalan dan dapat dipercaya 

ketika dia dapat memberikan rasa aman dan membuat percaya 

konsumennya. 

  

4. Kepuasan Konsumen Online di Kabupaten Pulang Pisau 

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Tingkat kepuasan 

merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan 

harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka pelanggan akan kecewa. 

Namun bila kinerja di atas harapan, maka pelanggan akan merasa puas. 

Kepuasan pelanggan pada dasarnya merupakan resistansi sikap konsumen 

ditunjukkan dengan kepuasan konsumen terhadap suatu produk yang 

mereka konsumsi. Kunci bagi resistansi konsumen adalah Kinerja atau hasil 

melebihi harapan maka konsumen sangat puas atau senang. 

Pengukuran kepuasan konsumen dalam penelitian ini menggunakan 

instrumen yang diadopsi dari Baskara dan Sukaadmadja. Pada variabel 

Kepuasan konsumen yang menjadi indikatornya adalah kinerja, kualitas 

produk, pengalaman menyengkan dan pilihan yang tepat. 

Berdasarkan hasil analsisis deskriptif variabel didapatkan nilai rata-rata 

(Mean) dari  pernyataan koresponden terhadap variabel kepuasan  

menghasilkan nilai  mean variabel  3,87. Nilai tersebut masuk dalam 

kategori setuju, yang artinya rata-rata konsumen online di kabupaten pulang 

pisau mempersepsikan  kepuasan berpengaruh terhadap konsumen dalam 
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bertransaksi secara online. berbelanja secara online relatif lebih mudah 

dilakukan karena konsumen tidak perlu repot-repot pergi langsung ke toko, 

konsumen bisa berbelanja dimana saja, selain itu belanja online lebih 

disukai konsumen dibandingkan dengan toko tradisional karena buka 24 jam 

sehari, 7 hari seminggu. Berbelanja secara online memang membantu 

konsumen selain karena kemudahan dalam bertransaksi, juga memudahkan 

pengguna dalam mencari barang-barang yang sulit ditemukan di toko 

offline. Hanya dengan sekali ketik, barang-barang yang inginkan bisa 

langsung muncul di layar komputer atau  smartphone. 

Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen merupakan bagian dari 

pengalaman konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 

Berdasarkan pengalaman yang diperolehnya, konsumen memiliki 

kecenderungan untuk membangun nilai-nilai tertentu. Nilai tersebut akan 

memberikan dampak bagi konsumen untuk melakukan perbandingan 

terhadap kompetitor dari produk atau jasa yang pernah dirasakannya. 

 Pelayanan yang dapat memuaskan konsumen akan berdampak 

terjadinya pembelian berulang-ulang yang berarti akan terjadi peningkatan 

penjualan. Dengan pelayanan yang baik dapat menciptakan kepuasan dan 

loyalitas konsumen serta membantu menjaga jarak dengan pesaing. 

Biasanya pelanggan menilai kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu 

produk dengan cara membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan 

dibandingkan dengan harapannya.  
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Dalam konteks kepuasan konsumen, interaksi antar penjual dan pembeli 

(hubungan baik manusia), Allah berfirman dalam Qur;an surat al-imran ayat 

159: 

                     

                      

                   

Terjemahnya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. 

karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya.
93

 

 

Pada ayat ini disebutkan tiga sifat dan sikaf secara berrutan disebut dan 

diperintahkan kepada Nabi Muhammad saw. Untuk dilaksanakan sebelum 

bermusyawarah. Penyebutan ketiga hal itu, walaupun dari segi konteks 

turunnya ayat, mempunyai makna tersendiri yang berkaitan denga perang 

uhud, namun dari dari segala pelaksanaan dan esensi musyawarah, ia 

menghiasi diri Nabi saw. Pertama, berlaku lemah lembut, tidak kasar, dan 

tidak berhati keras. Kedua, memberi maaf, dan membuka lembaran baru, 

dan ketiga berserh diri kepada Allah.
94

  

Dari ayat  tersebut telah memberikan kepada kaum muslimin (Pelaku 

usaha) agar berlemah lembut terhadap objek dakwahnya ( Customer / 
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Pelanggan). Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong 

menolong dalam hal kebaikan antara satu dengan yang lainnya, begitu juga 

dalam didapatkan dan tidak diperbolehkan menggunakan prinsip yang tidak 

syar‟i dengan alasan ingin mendapatkan harta lebih banyak, walaupun untuk 

menghidupi keluarga. Dalam At-Taubah : 59 dijelaskan bahwa :   َ  

                           

                   

Terjemahnya : Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang 

diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah 

Allah bagi Kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan 

demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang 

yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi 

mereka).
95

 
 

Jikalau  mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan 

Allah dan Rasulnya kepada mereka yakni apa yang diwajibkan Allah atas 

mereka dan Zkat yang Rasulullah SAW berikan kepada mereka, tentulah 

lebih baik bagi mereka, karena diantara yang diberikan kepada mereka ada 

yang segera dan ada yang ditunda. 

Dan berkata cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan kepada 

kami sebagian karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya, Yakni, cukuplah 

Allah bagi kami, dia akan memberikan kepada kami dari karunia-Nya, dan 

rasul-Nya juga akan memberi kami setelah ini apa yg kami harapkan.
96
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5. Pengaruh Persepsi Teknologi Informasi tehadap kepuasan Konsumen 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji koefisien regresi (Uji t) 

bahwa pengaruh persepsi teknologi informasi terhadap kepuasan konsumen 

dalam berbelanja secara online  dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,558, 

standar error 0,02, nilai t hitung 2.738 artinya jika variabel independen lain 

nilainya tetap dan variabel persepsi teknologi informasi mengalami 

kenaikan sebesar 1 %, maka variabel Kepuasan konsumen akan mengalami 

peningkatan  pula sebesar 0,558. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif antara persepsi teknologi informasi dengan kepuasan 

konsumen, bila saja variabel persepsi teknologi informasi mengalami 

peningkatan, maka variabel kepuasan konsumen akan mengalami 

peningkatan. Kemudian dilihat dari probability signifikan 0,008 lebih kecil 

dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas persepsi teknologi informasi  berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat kepuasan konsumen. Dari hasil analisis 

menunjukkan behwa dengan semakin meningkatnya persepsi teknologi 

informasi maka kepuasan konsumen dalam belanja secara online akan 

mengalami peningkatan. Jika kinerja sesuai ekspektasi maka konsumen 

akan puas dan senang. 

Penerimaan konsumen terhadap sistem teknologi informasi dapat 

didefinisikan sebagai kemauan yang nampak didalam kelompok pengguna 

untuk menerapkan sistem teknologi informasi tersebut dalam pekerjaannya. 

Semakin menerima sistem teknologi informasi yang baru, semakin besar 



128 

  128 

 

kemauan pemakai untuk merubah praktek yang sudah ada dalam 

penggunaan waktu serta usaha untuk memulai secara nyata pada sistem 

teknologi informasi yang baru. Tetapi jika pemakai tidak mau menerima 

sistem teknologi informasi yang baru, maka perubahan sistem tersebut 

menyebabkan tidak memberikan keuntungan yang banyak bagi 

organisasi/perusahaan bahkan dapat menimbulkan berbagai problem baru 

yang dapat membuat perusahaan merugi. 
97

 

Penerapan teori TAM pada Online shopping mengacu pada 

penggunaan internet dalam bisnis mengalami perkembangan, dari 

pertukaran informasi secara elektronik ke aplikasi strategi bisnis, seperti: 

pemasaran, penjualan, dan pelayanan pelanggan lingkungan belanja online 

mencakup konten informasi dan presentasi, transaksi, bantuan online dan 

layanan konsumen. Lingkungan belanja online berpotensi dapat 

meningkatkan pengalaman online dan meningkatkan kepuasan konsumen. 

Misalnya menyenangkan dan menarik dengan berbelanja  secara visual, 

menyediakan  komunitas online yang interaktif sehingga dapat 

meningkatkan eksplorasi dan belanja impulsif pembeli, serta lingkungan  

berbelanja yang mudah dan terkontrol sesuai dengan orientasi pembeli. Oleh 

karena itu, strategi pemasaran online yang optimal adalah untuk 

mempersonalisasikan lingkungan belanja yang bisa  memenuhi kebutuhan 
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dan preferensi konsumen yang berbeda (misalnya, berorientasi tujuan atau 

pengalaman, dan pemula atau berpengalaman.
98

  

Online shop yang berbasis teknologi informasi  pasti akan 

meperhatikan keinginan dari konsumen baik dari segi fitur ,tampilan dan 

layanan yang mudah digunakan, bermanfaat dan aman digunakan. Hal ini 

akan menjadikan konsumen lebih suka untuk melakukan pembelian pada 

online shop tersebut, sehingga akan menciptakan rasa kepuasan bagi 

penggunanya. Kepuasan dari pengguna sistem akan menimbulkan perilaku 

penggunaan secara terus menerus untuk mambantu menyelesaikan  

aktifitasnya yaitu belanja secara online.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Guo dan 

Loo menjelaskan bahwa teknologi yang dirasakan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen dalam berbelanja online  ini di sumbang oleh 

user interface dan desain web.
99

 

Koufaris dan Hampton-Sosa membuktikan bahwa ada hubungan positif 

antara kontrol, manfaat dan kemudahan yang dirasakan dalam menggunakan 

situs web.
100

 Jika konsumen menemukan situs web perusahaan mudah 

digunakan, bermanfaat dan aman digunakan, mereka lebih suka untuk 

melakukan pembelian pada situs web dan akan menimbulkan kepuasan pada 
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pengguna situs web tersebut. Kepuasan dari pengguna sistem akan 

menimbulkan perilaku penggunaan secara terus menerus untuk membantu 

menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.  

 

6. Pengaruh Persepsi Risiko Terhadap Kepuasan Konsumen 

Persepsi risiko adalah proses dimana seorang konsumen menerima, 

mengenali, dan memahami rangsangan yang datang pada dirinya, melalui 

indera-indera yang ada dan menimbulkan perasaan bahwa keputusan 

pembelian yang dibuatnya memiliki kemungkinan mendatangkan 

konsekuensi yang tidak menyenangkan. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji koefisien regresi (Uji t) 

bahwa pengaruh persepsi risiko terhadap kepuasan konsumen dalam 

berbelanja secara online  di Kabupaten Pulang Pisau menghasilkan nilai 

koefisen regresi sebesar 0,065 , standar error 0,101, nilai t hitung – 0.639, 

yang artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan variabel  

persepsi risiko (X2) mengalami kenaikan sebesar 1 %, maka variabel 

kepuasan konsumen (Y)  akan mengalami penurunan sebesar  -0,065. 

Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara variabel 

persepsi risiko (X2) dengan variabel Kepuasan konsumen (Y), bila saja 

variabel risiko (X2) mengalami peningkatan nilai maka varibel Kepuasan 

konsumen (Y) akan mengalami peningkatan. Kemudian dilihat dari 

probability signifikansi sebesar 0,525 lebih besar dari tingkat kesalahan 

(alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel 
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bebas persepsi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

kepuasan konsumen. 

Persepsi resiko merupakan salah satu faktor penting dalam 

mempengaruhi peningkatan kepuasan konsumen dimana semakin kecil 

(rendah) persepsi resiko yang akan diterima konsumen maka akan semakin 

tinggi kepuasan yang diperoleh konsumen. Persepsi risiko merupakan salah 

satu faktor yang menentukan keputusan konsumen dalam berbelanja online 

sehingga pemilihan berbelanja pada toko yang sudah ternama (terpercaya) 

menjadi salah satu pilihan konsumen dalam berbelanja. Risiko ini berkaitan 

dengan bagaimana seorang konsumen memiliki kepercayaan untuk 

melibatkan teknologi dalam berbagai pekerjaan yang dilakukan oleh 

konsumen termasuk dalam hal mencari produk yang dibutuhkan dan 

melakukan pembelian terhadap produk tersebut. 

Hasil  Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Bashar dan Wasiq juga Lee dan Joshi  menyatakan persepsi resiko 

berhubungan negative terhadap kepuasan konsumen, dengan kata lain 

semakin tinggi tingkat resiko maka akan semakin rendah tingkat kepuasan. 

Berbeda dengan Ltifi dan Gharbi Risiko kehilangan waktu yang terkait 

dengan belanja Internet memiliki dampak negatif pada e-kepuasan. 

Sedangkan pendapat yang berbeda menurut Mulyono walaupun tingkat 
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resiko yang dihadapi konsumen tinggi tetapi kepuasan konsumen tetap 

meningkat.
101

 

 

7. Pengaruh  Kepercayaan Terhadap Kepuasan Konsumen 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan uji koefisien regresi (Uji t) 

bahwa pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan konsumen dalam 

berbelanja secara online dengan koefisien regresi sebesar  0,646 dengan 

standar error 0,162, nilai t hitung 3,990   artinya jika variabel independen 

lainnya nilainya tetap dan variabel kepercayaan mengalami kenaikan 

sebesar 1 % maka varaibel kepuasan konsumen akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,646. Koefisien bernilai positif artinya terjadi 

hubungan positif antara vaiabel kepercayaan dan variabel kepuasan 

konsumen, bila saja variabel kepercyaan mengalami peningkatan nilai, 

maka variabel kepuasan konsumen akan mengalami peningkatan juga. 

Kemudian dililhat dari nilai probability signifikansi 0,000 lebih kecil dari 

tingkat kesalahan (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan 

bahwa variabel bebas persepsi kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat kepuasan konsumen. 

Kepercayaan terhadap online shop dianggap merupakan variabel 

penting oleh pelaku belanja online dalam mempengaruhi peningkatan 

kepuasan konsumen, begitupun sebaliknya apabila semakin rendah tingkat 
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kepercayaan terhadap online shop maka akan semakin menurunkan tingkat 

kepuasan konsumen. 

Oleh karena itu, jika konsumen mendapatkan pengalaman yang baik 

dalam bertransaksi secara online dan merasa yakin dan puas tentang 

transaksi online ataupun belanja di toko online, mereka lebih cenderung 

memiliki niat membeli lebih tinggi pada situs toko online.  

Wijaya dan Teguh menyatakan bahwa dalam transaksi pada situs 

belanja online, tidak adanya interaksi tatap muka antara penjual dan pembeli 

mengakibatkan kepercayaan berperan penting.
102

 Pelanggan yang telah  

melakukan pembelian secara online dan menerima produk sesuai yang 

mereka pesan akan mempunyai kepercayaan pada toko online tersebut 

(Parastanti et al.). Menurut Pappas et al., apabila ingin melakukan 

pembelian kembali, pelanggan tersebut telah memiliki pengalaman 

sebelumnya dalam bertransaksi dengan toko online yang sama, sehingga 

lebih mudah bagi pelanggan tersebut untuk mempercayai toko online itu 

bila toko online tersebut memiliki performa yang baik.
103

 

Berdasarkan kepercayaan dan kepuasan mereka sebelumnya pada toko 

online, mereka akan lebih suka merekomendasikan toko online kepada 

orang lain, dibandingkan dengan mereka yang kurang percaya diri dalam 

berbelanja di toko online. 
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Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian  yang dilakukan oleh Azar 

et al.  menemukan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan. Saat situs belanja online mampu membangun 

kepercayaan konsumennya, maka hal ini dapat menciptakan kepuasan 

konsumen.
104

 

 

8. Pengaruh Persepsi Teknologi informasi, Resiko dan Kepercayaan 

terhadap kepuasan Konsumen. 
 

Hasil perhitungan dengan uji koefisien regresi (Uji F) yang kriterianya 

mengunakan tabel One Way Anova bahwa pengaruh persepsi teknologi 

informasi, risiko dan  kepercayaan terhadap kepuasan konsumen dalam 

berbelanja secara online dengan nilai F hitung 0,000.  Hasil uji F dapat 

dilihat pada tabel Annova
a
 pada kolom terakhir (Sig).   Nilai probability 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 (yang telah 

ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel persepsi teknologi 

informasi, risiko dan kepercayaan  berpengaruh signifikan terhadap  

variabel terikat kepuasan konsumen. 

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi regresi, diperoleh nilai 

koefisien determinasi yang disesuaikan (R Square) adalah 0,491 artinya 49,1 

persen variasi dari semua variabel bebas (persepsi teknologi informasi, 

persepsi risiko dan kepercayaan) dapat menerangkan variabel tak bebas 
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(kepuasan konsumen online), sedangkan sisanya sebesar 50,9 persen 

diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. 

Kepuasan konsumen dalam bisnis merupakan tujuan utama penjual. 

oleh karena itu penerapan atas persepsi teknologi informasi berupa 

kemudahan dan kemanfaatan dari sebuah sistem, kepercayaan konsumen 

dan rendahnya persepsi atas resiko dalam berbelanja melalui online shop 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. 

Online shop ternama saat ini berusaha memberikan kemudahan  yang 

terbaik, baik dari desain web yang memudahkan konsumen untuk 

mengakses juga memberikan informasi barang yang ditampilkan  sesuai 

barang yang dikirimkan pada konsumen atau pengiriman barang sesuai 

dengan janji waktu pengiriman yang diberikan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa perusahaan penyedia jasa online shop berusaha memberikan jaminan 

yang terbaik untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan konsumen dan 

menghilangkan persepsi resiko dalam berbelanja, karena dengan 

kepercayaan atas jaminan yang diberikan perusahaan dalam berbelanja di 

online shop mereka memberikan pemahaman kepada konsumen bahwa 

online shop mereka adalah sebuah online shop yang dikerjakan secara 

profesional, terpercaya dan tanpa berisiko bagi pembeli. 

 

9. Belanja Online Menurut Persepsi Ulama di Kabupaten Pulang Pisau 

Online shopping atau biasa juga disebut internet shopping atau internet 

buying merupakan proses dari pembelian produk atau jasa melalui internet. 
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Kegiatan belanja online ini merupakan cara baru dalam melakukan 

transaksi. Dalam kegiatan ini pembeli dan penjual tidak bertemu secara 

langsung seperti halnya proses penjualan biasa. Penjual  menggunakan 

internet untuk menampilkan situs yang mereka miliki sebagai toko dengan 

segala produk yang ditawarkan kepada konsumen. Kemudian konsumen 

sebagai pembeli juga akan melihat dan memutuskan untuk membeli produk 

yang ditawarkan melalui situs yang ada. sedangkan untuk harganya dibayar 

terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Dari penjabaran proses jual beli 

tersebut  bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis 

offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. 

Transaksi jual beli online belum ada pada Zaman Nabi dan para sahabatnya, 

sehingga fenomena tersebut perlu penelaahan lebih lanjut bagaimana hukum 

islam melihat atau menemukan istinbat (ketetapan) hukumnya. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa ahli/tokoh Agama di 

kabupaten Pulang Pisau, tentang hukum dan keabsyahan belanja online, 

sebagaimana yang dikatakan UF, “ Hukum belanja online adalah sah apabila 

rukun dan syarat jual beli terpenuhi, selain itu didalam jual beli tersebut 

tidak mengandung unsur riba dan penipuan. Memang jual beli semacam ini 

tidak ada pada zaman Rasulullah, namun dengan perkembangan zaman dan 

ilmu teknologi yang semakin canggih maka di kenal jual beli dengan cara 

online dan apapun bentuk jual beli, menurut islam boleh dan halal selama 

memenuhi aturan-aturan yang telah di tetapkan dalam syari'at islam “.
105
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UAH menyatakan, “ merujuk pada beberapa pendapat kalangan ulama 

kontemporer, hukum jual beli online dalam pandangan islam adalah syah 

apabila syarat dan rukun jual beli telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam 

syariat islam dan barang yang diperjual belikan harus jelas informasinya, 

apabila tidak ada kesesuaian antara barang dengan informasi barang yang 

disebutkan maka secara otomatis jual beli tersebut dianggap  tidak syah, 

karena dalam jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, dan ini adalah 

hal yang dilarang dalam agama.
106

 

Sedangkan menurut UHS, “ Jual beli online dibolehkan menurut Islam 

berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, 

namun syariatnya kadang kala terbentur dalam syarat jual beli  dimana 

informasi barang dan harga harus jelas, sedangkan dalam jual beli online 

kadangkala informasi barang tidak sesuai dengan real barang yang datang, 

sehingga menimbulkan rasa kecewa pada si pembeli. oleh karena itu jual 

beli secara online itu akan syah apabila barang yang diperjual belikan sesuai 

dengan informasi yang diberikan kepada pembeli, sehingga pembeli tidak 

merasa tertipu dan kecewa yang bisa menyebabkkan cacat dalam akad jual 

belinya. ”.
107

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga sumber tersebut, peneliti 

mengambil kesimpulan secara keseluruhan jual beli online tidak 

bertentangan dengan syariat islam, selama telah memenuhi hal-hal yang 

terkandung didalam suatu akad menurut perikatan islam, dengan kata lain, 
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jual beli online dapat disyahkan transaksinya selama rukun dan syaratnya 

telah sesuai dengan ketentuan dalam syariat islam.  

Pernyataan dari ketiga sumber diatas telah sesuai dengan  salah satu 

pendapat ulama kontemporer seperti Wahbah Al Zuhaili. Menurut Wahbah 

Zuhaili, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang 

terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syari‟ah atau 

bertentangan dengan dalil atau nash qath‟i. Oleh karena itu, hukum transaksi 

dengan cara online atau ecommerce adalah dibolehkan berdasarkan prinsip 

maslahah, karena meningkatnya kebutuhan manusia seiring dengan 

kemajuan teknologi yang semestinya dimanfaatkan untuk meningkatkan 

taraf hidup melalui usaha jual beli secara online. Sebab tidak dapat 

dipungkiri bahwa sistem apapun yang dibuat manusia tidak luput dari 

kelemahan. Namun demikian selama sistem tersebut masih relatif aman dan 

didukung oleh upaya-upaya pengaman, maka hal itu dapat ditolelir karena 

adanya kemaslahatan. Yang lebih penting lagi dalam pandangan Wahbah 

Zuhaili bahwa dalam jual beli tersebut harus sah menurut syarat dan rukun 

yang ditetapkan oleh para ulama fiqh. Jika tidak demikian maka jual beli 

yang rusak atau batal akan menghalangi kepemilikan, sebab larangan 

tersebut dapat menghalangi kepemilikan yang ditimbulkan akibat dari jual 

beli yang tidak sesuai tuntunan syariah. Terlepas dari itu, jika dilihat dari 

aspek mekanisme pelaksanaannya, transaksi ecommerce termasuk bentuk 

transaksi yang diperbolehkan. 
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Hukum Transaksi via teknologi modern seperti telepon, handphone, 

ipad, Tablet, atau media internet lain telah dibahas pada Mukatamar VI 

Fiqih Islam yang dilaksanakan di Jeddah Saudi Arabia Tanggal 14 – 20 

Maret 1990. Muktamar tersebut memutuskan sebagai berikut:
109

 

a. Apabila transaksi telah dilakukan oleh dua pihak yang tidak bertemu 

langsung secara fisik, tidak saling melihat dan mendengar satu sama lain 

serta hanya menggunakan perantara surat, faksismile, atau internet, maka 

transaksi tersebut telah sah dan menguikat secara hukum dengan syarat 

kedua belah pihak saling memahami dan menerima maksud transaksi 

secara cepat. 

b. Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan dengan 

perantara telepon atau media teknologi modern lainnya maka transaksi 

kedua belah pihak tersebut berlaku sebagaimana transaksi yang 

dilakukan secara langsung (face to Face) 

c. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap transaksi yang 

dilakukan dengan alat teknologi modern tersebut dengan batasan waktu 

tertentu, maka dia tidak dapat menarik kembali transaksi yang telah 

dilakukan. 

d. Transaksi via teknologi modern tersebut tidak berlaku pada akad nikah, 

karena dalam akad nikah disyaratkan adanya saksi, tidak berlaku pada 

tukar menukar, karena adanya syarat penyerahan, dan jual beli inden, 

karena disyaratkan down payment; 
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e. Apabila terjadi pemalsuan, pengingkaran atau kekeliruan maka hukum 

yang berlaku sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung 

(face to face). Dalam hal ini dalam transaksi elektronik ada sistem 

pengawasan sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak 

yang melakukan transaksi. Sistem pengawasan ini dikenal dengan proces 

Control yang menjadi bagian dari proses transaksi elektronik. 

Bila mengacu pada tinjauan dan pendekatan fiqih, maka sah tidaknya 

transaksi jual beli harus ditinjau dari sisi syarat dan rukunnya. Dikalangan 

fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha 

kalangan hanafiyah, rukunjual beli adalah ijab qabul, sedanngkan menurut 

jumhur ulama rukun jual  beli adalah terdiri dari akad (ijab dan qabul), „aqid 

(penjual dan pembeli), maqud alaih (Objek akad) , dalam jual beli online hal 

ini dapat dilihat dan dianalisis dari  syarat dan rukun jual beli yang telah 

disebutkan diatas.  

a. Akad (ijab dan Qabul) 

Adapun mengenai ijab dan kabul dalam transaksi online adalah 

dengan mengisi form order secara tertulis yang disediakan oleh pihak 

penjual, kemudian diisi oleh pihak  calon pembeli jika pembeli 

berminat terhadap salah satu produk yang ditawarkan oleh  penjual. 

Setelah pengisian form order, selanjutnya pihak penjual akan akan 

memberikan kesempatan pada  calon pembeli untuk melanjutkan atau 

tidak transaksi tersebut, Dan apabila pembeli setuju melanjutkan 
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transaksi dan melakukan proses pembayaran maka form order tersebut 

langsung diproses oleh pihak penjual.  

Dalam transaksi mengunakan internet atau jual beli online, 

penyediaan aplikasi permohonan barang secara tertulis oleh pihak 

penjual di website merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman 

aplikasi yang telah diisi dan tertulis oleh pembeli merupakan qabul.
110

 

Dalam Jual beli  transaksi yang dapat di akui keabsyahannya adalah 

dengan  menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya 

memiliki kekuatan hukum yang sama dan transaksi dalam jual beli 

online ini merupakan transaksi tertulis.    

Akad jual beli yang dilakukan secara tertulis sama hukumnya  

dengan akad yang dilakukan secara lisan , berkaitan dengan kaidah ini 

al_dasuqi mengatakan : “Sah hukumnya akad dengan tulisan dari kedua 

belah pihak  atau salah satu dari mereka menggunakan ucapan 

sementara yang lain menggunakan tulisan. 

Kalangan Mailikiyah, Hambaliyah dan sebagian safiiyah 

berpendapat bahwa tulisan sama hanya dengan lisan dalam hal sebagai 

indikasi kesukarelaan, baik saat para pihak yang melakukan akad  hadir 

(ada) maupun tidak. Namun demikian hal ini tidak berlaku untuk akad 

nikah.
111
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b. Penjual dan Pembeli 

Dalam transaksi jual beli online, pihak penjual adalah :  

- Pertama, toko-toko online sebagai pemilik barang yang  jelas 

keberadaannya baik dari segi identitas pemilik maupun dari segi 

integritas dan keterpercayaan dalam menjual produknya. 

- Kedua, Pemilik situs yang berperan sebagai wakil dari pemilik 

Barang, Apabila pemilik situs / website adalah orang yang bukan 

pemilik barang namun sudah membuat kesepakatan dengan pemilik 

barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barangnya 

dengan mendapatkan komisi persentase yang sudah disepakati 

bersama, maka hal inipun diperbolehkan karena hakikatnya wakil 

hukumnya sama dengan pemilik barang. Sebagaimana riwayat Jabir 

Bin Abdullah r.a. ia berkata, “Aku hendak pergi menuju Khaibar, 

lalu aku mendatangi Rasulullah SAW, aku mengucapkan salam 

kepadanya sambil menyampaikan bahwa aku akan pergi ke Khaibar, 

maka Nabi Muhammad SAW bersabda, “Bila engkau mendatangi 

wakilku di Khaibar ambillah darinya 15 wasq Kurma, Bila dia 

meminta bukti (bahwa engkau adalah wakilku) maka letakkanlah 

tanganmu ti atas tulang bawah lehernya” (HR Abu Daud. Menurut 

Ibnu Hajar sanad hadits ini Hasan).
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c. Obyek Transaksi jual beli online 

Adapun obyek transaksi dalam jual beli online adalah barang, jasa 

dan informasi produk. Barang dalam objek transaksi ini tidak dapat 

dilihat langsung dengan mata kepala sendiri, melainkan hanya berupa 

gambar disertai deskripsi atau penjelasan dari barang tersebut, mulai 

dari merk, kuantitas (jumlah barang), kualitas, harga barang, stock 

barang, proses transaksi (pembayaran) dan proses pengiriman 

pengiriman. Objek yang dibenarkan dalam syariah adalah halal dan 

bermanfaat. 

Objek akad tidak dibenarkan syariah adalah contohnya benda yang 

disifati tersebut berupa benda najis, seperti khamr, babi, atau barang 

barang yang memang dilarang di dalam agama kita diperjual belikan, 

barangnya tidak ada, tidak mungkin diserahkan kepada konsumen, atau 

bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya menjualkannya.  

Contoh barang yang tidak ada dan tidak mungkin dihadirkan adalah 

menjual burung yang terbang di angkasa, hanya dapat gambarnya, 

kemudian gambar itu di pajang di lapak jualan dia, maka ini tidak 

dibenarkan. Karena kecil kemungkinan penjual dapat menyerahkan 

burung tersebut kepada pembeli.  Termasuk yang tidak dibenarkan 

syariah adalah jual beli barang yang tidak memberi manfaat atau 

bahkan dapat menimbulkan mudharat. Misal jual beli bahan-bahan 

peledak, senjata-senjata tajam yang sudah diketahui akan digunakan 
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untuk kejahatan, obat-obatan berbahaya dan lain-lain, yang dapat 

menimbulkan mudharat.
113

 

Jual beli online hukumnya menjadi haram, jika bertentangan dengan 

nilai normatif (Al-Qur‟an dan sunnah, nilai moral dan nilai sosial) seperti 

judi online. Jual beli online hukumnya sunat, jika dilakukan sesuai dengan 

syarat dan rukun jual beli menurut perikatan hukum islam. Jual beli online 

hukumnya makruh jika tidak memberi manfaat dan kerugian bagi konsumen 

dan jual beli online boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan 

agama dan tidak ada ketentuan hukum yang melarangnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persepsi teknologi informasi konsumen belanja online  di Kabupaten pulang 

Pisau menghasilkan nilai analisis deskriptif rata-rata (mean) variabel 4,20. 

Nilai tersebut masuk dalam kategori setuju yang artinya bahwa konsumen 

online setuju dengan menggunakan teknologi informasi berpengaruh 

terhadap konsumen dalam bertransaksi secara online. 

2. Persepsi risiko konsumen belanja online di kabupaten pulang pisau. 

menghasilkan nilai analisis deskriptif rata-rata (mean) variabel 3,36 Nilai 

tersebut masuk kategori kurang setuju  yang artinya konsumen online 

mempersepsikan kurang setuju risiko berpengaruh terhadap konsumen pada 

saat memutuskan untuk belanja secara online.  

3. Kepercayaaan konsumen belanja online di kabupaten pulang pisau 

menghasilkan nilai analisis deskriptif  rata-rata (mean) variabel 3,94.  Nilai 

tersebut masuk kategori setuju yang artinya bahwa konsumen belanja online  

mempersepsikan bahwa kepercayaan terhadap online shop bepengaruh 

terhadap konsumen dalam belanja online. 

4. Kepuasan konsumen dalam belanja online di Kabupaten Pulang Pisau 

menghasilkan nilai analisis deskriptif rata-rata (mean) variabel 3,87. Nilai 

 

145 



146 

  146 

 

tersebut masuk dalam kategoi setuju yang artinya bahwa konsumen belanja 

online mempersepsikan puas dalam bertransaksi secara online. 

5. Persepsi teknologi informasi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen online . Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 

2,738  dengan tingkat  probability signifikansi 0,008<0,05; dan koefisien 

regresi 0,558.  

6. Persepsi risiko berpengaruh negatif dan  tidak signifikan terhadap kepuasan 

konsumen belanja online . Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar -

0,639 dengan tingkat probability signifikansi 0,525>0,05; dan koefisien 

regresi sebesar - 0,065. 

7. Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen online. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung sebesar 3,990 dengan 

tingkat probability signifikansi 0,000<0,05; dan koefisien regresi sebesar 

0,646. 

8. Persepsi teknologi informasi, persepsi risiko, dan kepercayaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen online denga Nilai 

probability signifikansi 0,000 < 0,05 dan R Square (R2) = 0,491, 

menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel persepsi teknologi 

informasi, risiko dan kepercayaan secara bersama-sama terhadap variabel 

kepuasan konsumen online sebesar 49,1 %. Sedangkan sisanya 50,9 % 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

9. Jual beli online menurut pandangan ulama di Kabupaten Pulang Pisau 

adalah tidak bertentangan dengan syariat islam, selama telah memenuhi hal-
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hal yang terkandung didalam suatu akad menurut perikatan islam, dengan 

kata lain, jual beli online dapat disyahkan transaksinya selama rukun dan 

syaratnya telah sesuai dengan ketentuan dalam syariat islam. 

  

B. Saran   

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis mencoba untuk 

memberikan saran yang berkaitan dengan persepsi teknologi informasi, risko 

dan kepercayaan konsumen antara lain:  

1. Hendaknya para pemilik online shop  lebih memperhatikan faktor-faktor 

yang mampu meningkatkan kepuasan konsumen online, terutama 

memperhatikan penerapan teknologi dan kepercayaan pada online shopnya, 

sehingga konsumen merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi melalui 

online tanpa merasa khawatir akan risiko yang akan terjadi pada saat belanja  

secara online. 

2. Konsumen online harus lebih selektif dalam memilih online shop yang akan 

dijadikan tempat belanjanya, agar terhindar dari segala risiko yang berkaitan 

dengan transaksi online. 

3. Sebagai umat Islam semestinya tidak mengabaikan aturan yang jelas 

mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertransaksi bisnis bagi umat 

Islam. Aturan yang menjadi landasan utama dalam berbisnis tersebut 

bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadis. Aturan tersebut harus dipatuhi dalam 

kegiatan bisnis apa pun sehingga cara dan hasil yang didapat dari bisnis 
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tersebut menjadi halal. Begitu juga dengan bisnis online yang sangat rentan 

kecurangan.  

4. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menggunakan faktor  lain yang dapat  mempengaruhi kepuasan konsumen 

online selain persepsi teknologi informasi, risiko dan kepercayaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


