BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Information System Succes DeLone & McLean

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen yang saling
berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan
mendistribusikan informasi untuk mendukung pembuatan kepuasan dan
pengawasan dalam organisasi (Laudon & Laudon, 2000). Kemudian Bodnard
dan Hopwood (2000) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer
merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang
untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Penggunaan
perangkat keras dan perangkat lunak tersebut dimaksudkan untuk
menghasilkan informasi secara cepat dan akurat.
Proses desain sistem informasi diharapkan dapat berfungsi secara efektif.
Keefektifan ini juga menandakan bahwa pengembangan sistem informasi
tersebut sukses. Namun, sebagaimana diakui Laudon dan Laudon (2000),
menggambarkan kesuksesan sistem merupakan hal yang sulit. Penggunaan
analisis biaya-manfaat tidak dapat dilakukan secara sempurna karena tidak
semua manfaat bisa dikuantifikasi.
Banyak penelitian yang telah dilakukan dalam rangka mengukur
kesuksesan atau keberhasilan suatu sistem informasi, salah satu yang terkenal
yaitu penelitian yang dilakukan oleh Delone dan Mclean. Hasil penelitian ini
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cepat diterima oleh banyak pihak karena dianggap valid dan sesuai dengan
kebutuhan. Model kesuksesan tersebut dikenal dengan D & M Success Model.
Model pertama untuk teori DeLone and McLean IS success model tahun 1992
ini menghubungkan beberapa parameter pengukuran kesuksesan sistem
informasi yang didalamnya terdapat Kualitas Informasi (Information Quality),
Kualitas Sistem (System Quality), Penggunaan (Use), Kepuasan Pengguna
(User Satisfaction), Dampak Individu (Individual Impact) dan Dampak
Organisasi (Organizational Impact). Namun, model ini tidak mengukur enam
parameter itu secara terpisah atau independen, melainkan satu mempengaruhi
yang lainnya. Variabel Kualitas Informasi dan Kualitas Sistem secara
independen dan bersama mempengaruhi variabel Penggunaan dan Kepuasan
Pengguna, variabel Penggunaan mempengaruhi Kepuasan Pengguna dan
sebaliknya, kemudian Penggunaan dan Kepuasan Pengguna bersama-sama
mempengaruhi Dampak Individual kemudian Dampak Organisasi (Delone,
dan Mclean 2003). Semakin tinggi kualitas informasi dan kualitas sistem
mampu meningkatkan kepuasan pengguna dan meningkatkan produktivitas
individual maupun organisasi.

Gambar 2.1
Model Kesuksesan Sistem Infomasi Delone dan McLean 1992
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Model ini kemudian diuji kembali oleh Petter B. Seddon, ia
menambahkan beberapa hal untuk lebih spesifik pada model kesuksesan sistem
informasi DeLone dan McLean 1992. Seddon (1997) menyatakan bahwa
terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pada variabel penggunaan (use),
variabel penggunaan tidak digunakan sebagai ukuran tersendiri dari
kesuksesan sebuah sistem tetapi dampak dari kualitas sistem, kualitas
informasi, dan kepuasan pengguna. Selain itu variabel penggunaan menjadi
lebih spesifik sebagai persepsi kegunaan dengan pertimbangan bahwa
seseorang menggunakan sebuah sistem karena adanya ekspektasi terhadap
keunggulan sistem (net benefit) dalam melakukan pekerjaan.
Berdasarkan hasil evaluasi dan pendapat dari beberapa peneliti lain maka
model IS success DeLone and McLean 1992 kemudian dikembangkan dengan
mempertahankan variabel penggunaan (use) namun di tambahkan intensitas
penggunaan, dengan pertimbangan bahwa kegunaan sistem lebih bisa
mengukur kesuksesan sistem dibandingkan dengan penggunaan saja. Beberapa
variabel yang ditambahkan atau dikembangkan dalam IS success model 2003
ini diantaranya Variabel kualitas layanan (service quality) ditambahkan dalam
pembaruan model, dengan pertimbangan bahwa pengukuran efektivitas sistem
biasanya hanya fokus kepada produknya saja dibandingkan dengan fungsi
layanan dari penyedia sistem. Apabila hal tersebut dibiarkan maka akan ada
kemungkinan peneliti salah dalam mengukur efektivitas sistem tanpa
memasukkan variabel kualitas layanan sebagai bagian dalam pengukuran
sistem. Sehingga kualitas layanan (service quality) dimasukkan dalam model
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ini dengan indikator pengukurannya yaitu keandalan, tindakan responsif,
jaminan dan empati dari penyedia sistem (William, 2003). Variabel dampak
individual (individual impact) dan dampak organisasi (organizational impact)
diganti menjadi net benefit, hal tersebut menjadi pertimbangan karena sistem
informasi bisa memberikan dampak secara luas tidak hanya dalam level inividu
maupun organisasi, bahkan bisa memberikan dampak pada antar organisasi,
industri dan masyarakat luas, sehingga net benefit merupakan variabel yang
cocok untuk level analisa kesuksesan implementasi sebuah sistem. Menurut
Delone dan McLean (2003) mayoritas hubungan dalam model asli dan yang
telah diperbarui dinilai cukup kuat, sedangkan hubungan yang dinilai rendah
ada dalam hubungan antara kegunaan (use) terhadap kepuasan pengguna,
meskipun hubungan variabel yang lain dinilai sedang dan cukup kuat. Sehingga
variabel dalam IS success model yang telah diperbarui telah didukung secara
empiris.

Gambar 2.2
Model Kesuksesan Sistem Infomasi Delone dan McLean 2003

18

Dalam penjelasan lebih lanjut, gambar di atas menggambarkan bahwa
kesuksesan pengembangan sistem yang diproksi dengan 2 (dua) variabel yaitu
intensitas penggunaan sistem dan kepuasan pengguna sistem informasi yang
bersangkutan. Variabel-variabel yang mempengaruhi kesuksesan sistem
informasi adalah kualitas informasi (sebagai output sistem) dan kualitas sistem
informasi yang bersangkutan. Dua variabel ini masing-masing mempengaruhi
variabel kualitas informasi,dan kualitas sistem informasi (DeLone & McLean
1992).
Model DeLone dan McLean merefleksi ketergantungan dari enam
pengukuran kesuksesan sistem informasi. Keenam elemen atau faktor atau
komponen atau pengukuran dari model ini adalah : Kualitas Sistem (system
quality), Kualitas Informasi (information quality), Penggunaan (use),
Kepuasan Pengguna (user satisfaction), Dampak Individual (individual
impact) dan Dampak Organisasi (organization impact).
Model kesuksesan ini didasarkan pada proses dan hubungan kausal
dari dimensi-dimensi model. Model ini tidak mengukur ke enam dimensi
pengukuran

kesuksesan

sistem

informasi

secara

independen

tetapi

mengukurnya secara keseluruhan satu mempengaruhi yang lainnya. Dari
model proses dan kausal ini, maka dapat dijelaskan bahwa Kualitas Sistem
(system quality) dan Kualitas Informasi (information quality) secara mandiri
dan bersama-sama mempengaruhi baik Penggunaan (use) dan Kepuasan
Pengguna (user satisfaction). Besarnya Penggunaan dapat mempengaruhi
Kepuasan Pengguna secara positif atau negatif. Penggunaan dan Kepuasan
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Pengguna mempengaruhi Dampak Individual (individual impact) dan
selanjutnya mempengaruhi Dampak Organisasional (organizational impact).
McGill, dkk (2003) mengusulkan hipotesis untuk menguji hubungan
antar variabel dalam model, seperti yang disajikan pada Gambar 2.2, hasil uji
empiris terbukti bahwa Kualitas Sistem (perceived system

quality)

dan

Kualitas Informasi (information quality) merupakan predictor yang
signifikan terhadap Kepuasan Pengguna (user satisfaction),
signifikan terhadap Penggunaan (intended use).

Kepuasan

tetapi tidak
Pengguna

berpengaruh terhadap Penggunaan dan Dampak Individual (individual
impact). Penggunaan tidak berpengaruh terhadap Dampak Individual, dan
Dampak Individual juga tidak berpengaruh terhadap Dampak Organisasional.
Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa model DeLone dan
McLean mengalami perubahan dan modifikasi yang dapat dilihat pada model
tahun 1992 dan 2003. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat dimodifikasi
sesuai kondisi dan kebutuhan penelitian. Kemudian pada beberapa penelitian
terdahulu yang menggunakan Model DeLone dan McLean, juga melakukan
modifikasi atas model tersebut, yang menyesuaikan dari kondisi dan kebutuhan
penelitian mereka. Pada penelitian yang dilakukan oleh Almazan, Tovar dan
Quintero (2017) melakukan modifikasi pada variabel dependen dengan
mengubah Model DeLone dan McLean Tahun 2003, dengan mengganti Net
Benefits menjadi organizational result, yang mengadopsi model DeLone dan
McLean Tahun 1992. Pada penelitan Culibrk, dkk. (2016) menambahkan
variabel indenpenden yaitu Demographic Conditions (gender, age, job
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positions, income, residential, partisanship). Dan penelitian Lee dan Chung
(2009) mengambil objek pengguna adalah konsumen nasabah pengguna SMS
Banking, juga melakukan modifikasi Model DeLone dan McLean yang
menyajikan model dengan variabel independen adalah Information quality,
System quality dan Interface design quality, dan sebagai variabel dependen
peneliti menggunakan Trust dan Customer Satisfaction. Dari hal di atas dapat
disimpulkan bahwa melakukan modifikasi atas Model DeLone dan McLean
merupakan hal yang dapat dilakukan, sesuai kebutuhan dan kondisi untuk
mencapai tujuan penelitian.
Dalam penelitian ini, dilakukan modifikasi atas model Model DeLone
dan McLean dengan memodifikasi variabel independen menjadi kualitas
sistem, kualitas informasi, kualitas desain antarmuka dan keamanan, kemudian
variabel dependen menggunakan kepercayaan dan kepuasan pengguna.

2.1.2 Kualitas Sistem
Kualitas sistem merupakan performa dalam sistem itu sendiri
pengukuran kualitas sistem

dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan,

kemudahan pembelajaran, fitur sistem, akurasi sistem, fleksibilitas (Petter,
Delone, dan Mclean 2008).
Menurut

DeLone

dan

McLean

(2003), kualitas sistem adalah

karakteristik dari kualitas yang diinginkan dari sistem informasi dan
informasi berkualitas yang diinginkan informasi karakteristik produk.
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Kualitas sistem yaitu kualitas pada kombinasi hardware dan software
dalam sistem informasi.
Kualitas

sistem

memerlukan indikator

untuk

dapat

mengukur

seberapa besar kualitas dari sistem tersebut. Indikator diperlukan karena
kualitas sistem merupakan variabel laten yang tidak dapat diukur secara
langsung.
Indikator kualitas sistem yang dapat diukur melalui beberapa
indikator menurut DeLone dan McLean (2003), sebagai berikut:
1. Ease of use (Kemudahan Penggunaan)
Suatu sistem informasi dikatakan berkualitas jika sistem tersebut
dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam
menggunakannya.
2. Response Time (Kecepatan Akses)
Pengukurannya melalui kecepatan pemrosesan dan waktu respon.
3. Reliability (Keandalan Sistem)
Keandalan

sistem

adalah

ketahanan

sistem dari kerusakan dan

kesalahan.
4. Flexibility (fleksibilitas)
Kemampuan sistem informasi dalam melakukan perubahan-perubahan
kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pengguna.
5. Security (keamanan)
Keamanan sistem melalui data pengguna yang aman disimpan oleh
suatu sistem.
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2.1.3 Kualitas Informasi
Menurut DeLone dan McLean (2003) menyatakan bahwa kualitas
informasi mengukur kualitas output dari sistem informasi, yaitu kualitas
yang dihasilkan oleh sistem informasi, terutama dalam bentuk laporanlaporan (reports).
Kualitas informasi (information quality) adalah karakterisitik dari ouput
yang disajikan dalam sebuah sistem informasi yaitu meliputi manajemen
laporan dan halaman web (Petter dan Mclean, 2009).
Salah satu indikator kesuksesan kualitas informasi, yaitu keakuratan.
Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi harus akurat karena sangat
berperan bagi pengambilan keputusan (DeLone dan McLean, 1992).
Menurut O’Brien (2006) ada tiga dimensi kualitas informasi yaitu
dimensi waktu (time dimension), dimensi konten (content dimension), dan
dimensi bentuk (form dimension), sebagai berikut:
1. Time Dimension (dimensi waktu informasi). Informasi dikatakan
berkualitas jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Currency, Informasi yang disampaikan tepat waktu. Informasi yang
tersaji cepat

akan

memuaskan

pengguna

dan

mendukung

pengambilan keputusan.
b. Timeliness informasi tersedia kapan pun user menginginkannya.
c. Frequency yaitu informasi tersedia dalam periode waktu tertentu
atau masuk kategori up to date.
2.

Content Dimension (dimensi konten informasi), yaitu sebagai berikut:
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a. Accuracy, informasi yang tersedia akurat, bebas dari kesalahan
sehingga tidak menjerumuskan user dan berakibat salah dalam
mengambil keputusan.
b. Relevance. Informasi yang tersedia sesuai dengan business core
atau kebutuhan user
c. Conciseness. Dimaksudkan bahwa informasi yang disajikan diperlukan
oleh user.
3.

Form Dimension (dimensi bentuk informasi), bentuk informasi adalah
cara bagaimana informasi tersebut sampai ke user. Media apa yang
sebaiknya digunakan.
Menurut DeLone dan McLean (2003), kualitas sangat dipengaruhi oleh

tiga hal, yaitu:
1. Relevan

(relevancy), informasi

harus

memberikan

manfaat

bagi

pengguna. Relevansi informasi untuk tiap-tiap pengguna berbeda.
2. Akurat (accuracy), informasi bebas dari kesalahan-kesalahan, dan harus
jelas maksudnya. Ketidakakuratan dapat terjadi karena sumber informasi
mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau merubah
data-data asli tersebut.
3. Tepat waktu (timeliness), informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan tidak
boleh terlambat. Informasi yang terlambat tidak mempunyai nilai yang
baik, sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan akan berakibat fatal dalam keputusan dan tindakan. Kondisi
demikian menyebabkan mahalnya nilai suatu informasi, sehingga
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kecepatan

untuk

mendapatkan,

mengolah

dan

mengirimkannya

memerlukan teknologi-teknologi terbaru.
4. Dapat dipercaya (Reliability). Informasi yang disajikan dalam suatu sistem
informasi harus dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan
secara langsung oleh pengguna.

2.1.4 Kualitas Desain Antarmuka
Setiap teknologi informasi memiliki interface atau tampilan antarmuka
yang berfungsi untuk menjembatani antara pengguna dengan teknologi itu
sendiri. Teknologi informasi yang satu dengan yang lain memiliki desain
interface

yang berbeda-beda sesuai

dengan

fungsi

dan kebutuhan

penggunanya. Shneiderman & Plasant (2005) mengatakan bahwa pada level
individu, user interface dapat mengubah hidup banyak orang, misalnya user
interface yang efektif untuk para profesional artinya bahwa seorang dokter
dapat melakukan diagnosis lebih akurat dan pilot dapat menerbangkan pesawat
lebih aman.
Kualitas desain antarmuka adalah area penelitian yang meneliti
bagaimana informasi ditampilkan, dalam aplikasi smartphone, khusunya
aplikasi e-money, antarmuka sering menjadi titik kontak pertama. Oleh karena
itu, penting bahwa gambar yang disajikan baik, karena pengguna akan
membentuk kesan mereka berdasarkan informasi awal ini (Everard dan
Galletta, 2006).
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Sejumlah penelitian telah menilai faktor-faktor seperti format tampilan,
warna, dan grafik versus tabel dan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi
kepuasan pelanggan, Lee & Chung(2009) dan Winnie (2014) berpendapat
bahwa kualitas desain antarmuka yang baik seperti presentasi, format, dan
efisiensi pemrosesan meningkatkan pembentukan kepercayaan. Studi-studi ini
mengatakan bahwa kualitas desain antarmuka penting dalam sistem web, tetapi
pelanggan tidak puas, bahkan dengan desain antarmuka yang bagus, jika
mereka tidak mempercayai sistem. Khususnya dalam kasus mobile banking,
layar dan antarmuka yang dirancang secara tidak benar dapat menyebabkan
pelanggan tidak perlu bekerja dan dapat mempengaruhi pemanfaatannya secara
negatif.

2.1.5 Keamanan
Menurut Rainer, dkk (2011) Keamanan dapat didefinisikan sebagai
tingkat perlindungan terhadap aktivitas kriminal, bahaya, kerusakan,dan / atau
kehilangan. Mengikuti definisi yang luas ini, keamanan informasi membebani
semua proses dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi informasi
keorganisasian dan sistem informasi dari pengaksesan, penggunaan,
pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah.
Kerentanan sumber daya informasi adalah kemungkinan bahwa sistem
akan dirugikan oleh berbagai ancaman. Saat ini, ada lima faktor kunci yang
berkontribusi pada meningkatnya kerentanan sumber informasi organisasi,
sehingga membuat jauh lebih sulit untuk mengamankannya:
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1. Keadaan lingkungan bisnis jaringan interkoneksi, interdependen, dan
interkoneksi saat ini;
2. Perangkat komputer dan penyimpanan yang lebih kecil, lebih cepat, lebih
murah;
3. Menurunnya keterampilan yang diperlukan untuk menjadi peretas komputer
4. Kejahatan terorganisir internasional mengambil alih cybercrime;
5. Kurangnya dukungan manajemen.
Suatu

organisasi

melakukan

pengamanan

sistem

informasi

organisasinya, sehingga terhindar dari kerugian dan kehancuran sistem. Halhal yang perlu dilakukan oleh organisasi menurut Rainer dkk. (2011) adalah
Organisasi melakukan analisis risiko untuk memastikan bahwa program
keamanan sistem informasi adalah pengefektifan biaya. Analisis risiko
melibatkan tiga langkah:
1. menilai nilai setiap aset yang dilindungi,
2. memperkirakan probabilitas bahwa setiap aset akan dikompromikan, dan
3. Kompromi dengan membandingkan kemungkinan biaya aset dengan biaya
yang dikeluarkan untuk melindungi aset tersebut. Kemudian, organisasi itu
mempertimbangkan bagaimana cara mengurangi risiko.
Dalam mitigasi risiko, organisasi mengambil tindakan konkrit terhadap
risiko. Mitigasi risiko memiliki dua fungsi:
1. Menerapkan kontrol untuk mencegah ancaman yang diidentifikasi terjadi,
2. Mengembangkan sarana pemulihan jika ancaman menjadi kenyataan.
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Ada beberapa strategi mitigasi risiko yang dapat diadopsi oleh
organisasi. Tiga yang paling umum adalah penerimaan risiko, risiko
pembatasan, dan pemindahan risiko.
 Penerimaan risiko: Terima risiko potensial, terus beroperasi tanpa kontrol,
dan serap setiap kerusakan yang terjadi.
 Batasan

risiko:

Batasi

risiko

dengan menerapkan

kontrol

yang

meminimalkan dampak dari ancaman.
 Pemindahan risiko: Transfer risiko dengan menggunakan cara lain untuk
mengkompensasi kerugian, seperti dengan membeli asuransi.
Akhirnya, dalam evaluasi kontrol, organisasi memeriksa biaya penerapan
tindakan pengendalian yang memadai terhadap nilai dari tindakan
pengendalian tersebut. Jika biaya penerapan kontrol lebih besar dari nilai aset
yang dilindungi, kontrol tidak efektif biaya. Di bagian selanjutnya, Anda akan
mempelajari berbagai kontrol yang digunakan organisasi untuk melindungi
sumber informasi mereka.

2.1.6

Kepercayaan
Trust atau kepercayaan adalah kemauan untuk bergantung kepada

kemampuan, integritas dan motivasi yang dimiliki pihak lain untuk
bertindak memenuhi kebutuhan dan keinginan sesuai dengan perjanjian
secara eplisit dan implicit (Sheth & Mittal, 2004).
Pengertian ini sejalan dengan Ganesan (1994), yang

menyatakan

kepercayaan adalah suatu kemauan untuk bergantung pada pihak lain
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berdasarkan harapan-harapan yang terbentuk sebagai hasil dari kemampuan,
kejujuran dan niat baik pihak lain itu. Karena itu tingkat kepercayaan dapat
membuat seseorang konsisten terhadap sesuatu yang mereka anggap sesuai
dengan harapan mereka, termasuk juga dapat membuat konsumen setia
terhadap satu merek.
Pengertian ini juga sejalan dengan Hart dan Saunders (1997) yang
mendefinisikan kepercayaan sebagai tingkat keyakinan seseorang jika pihak
lain akan bertidak sesuai harapannya.

Menurut Gefen, dkk (2003),

kepercayaan didefinisikan sebagai serangkaian nilai yang dipercaya
konsumen tentang karakteristik suppliernya, terutama berhubungan dengan
integritas, kebaikan, kompetensi dan kepastian supplier tersebut.

2.1.7

Kepuasan
Kepuasan pengguna yaitu respon atau perasaan pengguna setelah

menggunakan sebuah sistem informasi. Secara keseluruhan kepuasan
pengguna dipengaruhi oleh kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas
layanan. Sehingga Instrumen yang digunakan dalam mengukur tingkat
kepuasan pengguna yaitu dengan melihat tingkat kepuasan mengenai laporan
atau output yang dihasilkan, website, dan layanan dukungan dari penyedia
sistem (Petter, Delone, dan Mclean 2008).
Menurut Kotler (2005) kepuasan adalah perasaan senang atau
kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap
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kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Penilaian kepuasan
konsumen mempunyai tiga bentuk yang berbeda yaitu :
a. Positif disconfirmation, dimana kinerja lebih baik dari harapan.
b. Simple confirmation, dimana kinerja sama dengan harapan.
c. Negatif disconfirmation, dimana kinerja lebih buruk dari harapan.
Pengukuran kepuasan dapat diukur dengan beberapa cara, kepuasan
dapat diukur dengan menanyakan secara langsung kepuasan konsumen dengan
menggunakan skala. Responden dapat diminta untuk memberikan peringkat
seberapa besar harapan terhadap atribut tertentu dan seberapa besar yang
dialaminya.
Menurut DeLone dan McLean (2003), kepuasan pengguna sering
digunakan sebagai ukuran pengganti efektivitas sistem informasi. Jika
sistem yang efektif didefinisikan sebagai salah satu yang memberikan nilai
tambah bagi perusahaan, maka sistem yang efektif harus memiliki beberapa
pengaruh positif pada perilaku pengguna yaitu meningkatkan produktivitas,
pengambilan keputusan, dan sebagainya.
Kemudian dari DeLone dan McLean (2003), terdapat lima indikator
untuk mengukur kepuasan pengguna (user) yaitu sebagai berikut:
1. Content adalah kepuasan pengguna dilihat dari isi. Isi biasanya berupa
fungsi dan modul yang digunakan oleh pengguna dan juga informasi
yang dihasilkan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Accuracy adalah kepuasan pengguna dari keakuratan data ketika menerima
input kemudian mengolahnya menjadi informasi.
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3. Format adalah kepuasan pengguna dilihat dari output yang dihasilkan.
4. Ease of use adalah kepuasan pengguna dari sisi kemudahan pengguna
dalam menggunakan sistem seperti proses memasukan data, mengolah
data, dan mencari informasi yang dibutuhkan.
5. Timeliness adalah kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu sistem
dalam menyajikan atau menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan
oleh pengguna.

2.1.8 Uang Elektronik (E-Money)
E-Money atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan uang
elektronik. Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh
dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik
secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan penerbitan
rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam
media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang digunakan
untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara
langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut. (Rivai, 2001)

2.1.8.1 Bentuk-Bentuk E-Money
1. Berdasarkan Medianya
Uang elektronik memiliki media elektronik yang berfungsi sebagai
penyimpan nilai uang (monetary value) yang dibedakan atas dua jenis :
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a. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada
media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik
yang dikelola oleh pemegang dapat berupa card-based dalam bentuk
chip yang tersimpan pada kartu atau berupa software-based yang
tersimpan pada hard disk yang terdapat pada personal computer milik
pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi
pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dapat dilakukan
secara off-line

dengan mengurangi secara langsung nilai uang

elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang
(Hidayati, dkk 2006)
b. Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada
media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang
diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang
elektronik tersebut. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka
transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya
dapat dilakukan secara online dimana nilai uang elektronik yang
tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang
secara langsung. (Bank Indonesia, 2009)

2. Berdasarkan Masa Berlaku Media Uang Elektronik
Menurut Bank Indonesia (2009), berdasarkan masa berlaku
medianya, uang elektronik dibedakan ke dalam dua bentuk :
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a. Reloadable
Uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang elektronik
yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa
berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis
terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali
untuk dilakukan pengisian ulang.
b. Disposable
Uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang elektronik
yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan
atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang
elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan
pengisian ulang.

3. Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya
Uang elektronik berdasarkan jangkauan penggunaanya dibedakan
ke dalam dua bentuk :
a. Single – Purpose
Single – purpose adalah uang elektonik yang digunakan untuk
melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis
transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat
digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang hanya
dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum. (Rivai, 2001)
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b. Multi - Purpose
Multi – purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk
melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai
jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang dapat
digunakan untuk pembayaran tol, telepon, transportasi umum dan
untuk berbelanja. (Rivai, dkk 2001)

2.1.8.2 Jenis-Jenis Transaksi E-Money
Menurut

Hidayati,

dkk

(2006),

Jenis-jenis

transaksi

dengan

menggunakan uang elektronik secara umum meliputi :
1. Penerbitan (Issuance) dan Pengisian Ulang (Top-up atau Loading)
Pengisian nilai uang kedalam media uang elektronik dapat
dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang.
Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang (top up)
yang dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui penyetoran
uang tunai, melalui pendebitan rekening di bank, atau melalui terminalterminal pengisian ulang yang telah dilengkapi peralatan khusus oleh
penerbit.
2. Transaksi Pembayaran
Transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik pada
prinsipnya dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data
elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan
menggunakan protocol yang telah ditetapkan sebelumnya.
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3. Transfer
Transfer dalam transaksi uang elektronik adalah fasilitas
pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik
melalui terminal- terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusu
oleh penerbit.

4. Tarik Tunai
Tarik tunai adalah fasilitas penarikan tunai atas nilai uang
elektronik yang tercatat pada media uang elektronik yang dimiliki
pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.

5. Refund/Redeem
Refund/redeem adalah penukaran kembali nilai uang elektronik
kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang
elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang
mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media
uang elektronik telah berakhir, maupun yang dilakukan oleh pedagang
pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari
pemegang atas transaksi jual beli barang kepada penerbit.
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2.2 Penelitian Terdahulu
Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu beserta hasil penelitiannya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No
1

Peneliti
Variabel Penelitian
Abrego
Variabel independen:
Almazan,
 Information quality
Sanchez Tovar,
 System quality
dan
Medina
 Service quality
Quintero (2017)
 User satisfaction
 Use – utility
Variabel dependen:
 User satisfaction
 Use – utility
 Organizational
results

Hasil Penelitian
 Information quality
berpengaruh terhadap user
satisfaction dengan
signifikansi 99% dan
berpengaruh terhadap use –
utility dengan signifikansi
99%
 System quality berpengaruh
terhadap user satisfaction
dengan signifikansi 99.9%
dan berpengaruh terhadap
use –utility dengan
signifikansi 99%
 Service quality berpengaruh
terhadap user satisfaction
dengan signifikansi 99.9%
namun tidak berpengaruh
signifikan terhadap use –
utility
 User satisfaction
berpengaruh terhadap
organizational result dengan
signifikansi 99.9% dan
berpengaruh terhadap use –
utility dengan signifikansi
99%
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No

Peneliti

Variabel Penelitian

Hasil Penelitian
 Use –utility berpengaruh
terhadap
organizational
result dengan signifikansi
99%
 Hasil analisis menunjukkan
bahwa kualitas informasi
memiliki pengaruh yang
besar terhadap kepuasan
pengguna dan penggunaan
dari
sistem
informasi.
Kualitas sistem informasi
dapat berkontribusi pada
kerja individu yang lebih
baik.

2

Culibrk,
(2016)

 Information
quality
berpengaruh
terhadap
 Information quality
intention to use/ use dengan
 System quality
signifikansi 99% namun
 Service quality
tidak berpengaruh terhadap
 Demographic
user satisfaction
conditions
 System quality berpengaruh
 Intention to use/ use
terhadap intention to use/ use
dengan signifikansi 99.9%
 User satisfaction
dan berpengaruh terhadap
Variabel dependen:
user satisfaction dengan
signifikansi 95%
 Intention to use/ use
 Service quality berpengaruh
 User satisfaction
terhadap intention to use/ use
 Net benefits
dengan signifikansi 99.9%
namun tidak berpengaruh
terhadap user satisfaction
Intention to use/ use
berpengaruh terhadap user
satisfaction
dengan
signifikansi
99%
dan
berpengaruh terhadap net
benefits dengan signifikansi
99.9%
 User
satisfaction
berpengaruh terhadap net
benefits dengan signifikansi
99.9%

dkk. Variabel independen:
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No

Peneliti

Variabel Penelitian

Hasil Penelitian
 Demographic
conditions
(gender, age, job positions,
income,
residential,
partisanship)
tidak
berpengaruh
terhadap
intention to use/ use
 Information quality dan
service quality tidak secara
langsung
mempengaruhi
kepuasan pengguna karena
karyawan
lebih
berpengalaman
dengan
informasi mengenai sistem
dan layanan e-goverment
yang
disediakan
oleh
personel sistem informasi
dan information quality dan
service quality tidak pentung
bagi
karyawan
untuk
mengungkapkan kepuasan
atau tidak.
 Untuk
meningkatkan
kepuasan
pengguna
pemerintah
perlu
menyederhanakan informasi
dan layanan

3

Roky
dan Variabel independen:
Meriouh (2015)
 System quality
 Information quality
 Service quality
 User satisfaction

 Hasil
uji
hipotesis
menunjukkan bahwa System
quality tidak berpengaruh
terhadap user satisfaction,
intention to use dan use
 Information
quality
berpengaruh terhadap user
satisfaction
dengan
signifikansi
99%,
juga
berpengaruh terhadap
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No

Peneliti

Variabel Penelitian

Hasil Penelitian

 Intention to use
 Use
 Individual impact
Variabel dependen:











User satisfaction
Intention to use
Use
Individual impact
Organizational impact







intention to use dengan
signifikansi 95%, namun
tidak berpengaruh terhadap
use
Service
quality
tidak
berpengaruh terhadap user
satisfaction, dan intention to
use, namun berpengaruh
terhadap
use
dengan
signifikansi 95%
User
satisfaction
tidak
berpengaruh
terhadap
intention
to
use
dan
individual impact
Intention to use berpengaruh
terhadap individual impact
dengan signifikansi 99%
Use berpengaruh terhadap
individual impact dengan
signifikansi 99%
Individual
impact
berpengaruh
terhadap
organizational
impact
dengan signifikansi 99%
Dalam penelitian ini respon
yang diperoleh cukup rendah
yaitu 30% dengan jawaban
yang bisa diolah hanya
terdapat 60 respon yang
terbatas pada waktu luang
yang dimiliki oleh staf
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No
4

Peneliti

Variabel Penelitian

Hudin
dan Variabel independen:
Riana (2016)
 Kualitas sistem
 Kualitas informasi
 Kualitas pelayanan
 Kepuasan
pengguna
 Penggunaan
Variabel dependen:




Kepuasan
pengguna
Penggunaan
Manfaat bersih

Hasil Penelitian
 Kualitas informasi tidak
berpengaruh terhadap
penggunaan sistem accurate,
namun berpengaruh
signifikan terhadap
kepuasan pengguna
 Kualitas sistem berpengaruh
terhadap penggunaan dan
juga kepuasan pengguna
 Kualitas pelayanan tidak
berpengaruh terhadap
penggunaan, namun
berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan pengguna
 Penggunaan berpengaruh
signifikan terhadap
kepuasan pengguna dan
manfaat bersih
 Kepuasan pengguna
berpengaruh signifikan
terhadap manfaat bersih
 Kepuasan dalam
penggunaan memiliki
pengaruh yang signifikan
terhadap manfaat-manfaat
bersih, hal tersebut
dikarenakan kepuasan
penggunaan merupakan
perasaan signifikan
pengguna sistem yang
ditunjukkan oleh perasaan
suka atau tidak suka
terhadap sistem informasi
akuntansi accurate
 Perlu adanya pengembangan
terhadap aktivitas
manajemen setelah
melakukan evaluasi secara
berkala untuk pemeliharaan
proyek perangkat lunak
jangka panjang
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No

Peneliti

5

Mardiana,
Tjakraatmadja,
dan
Aprianingsih
(2015)

Variabel Penelitian
Variabel independen:







Information quality
System quality
Service quality
User satisfaction
Perceived
usefulness
Performance
expectancy

Variabel dependen:


6

Kun Chang Lee
dan Namho
Chung (2009)

Intention to use

Hasil Penelitian
 Information quality, user
satisfaction, dan
performance expectancy
tidak berpengaruh terhadap
intensitas penggunaan sistem
 System quality, service
quality dan perceived
usefulness berpengaruh
signifikan terhadap
intensitas penggunaan sistem
 Perceived usefulnes
memberi kontribusi terbesar
terhadap intensitas
penggunaan karena sistem
ini merupakan sistem
mandatory atau keharusan
memakai sistem tersebut.
Sehingga, tanpa
menggunakan sistem ini,
maka karyawan tidak bisa
melakukan pekerjaannya.
 Perlu adanya penelitian
lanjutan mengenai
pemahaman yang lebih
tentang intensitas
penggunaan dalam
lingkungan mandatori,
khususnya organisasi
pemerintahan.

 Trust berpengaruh terhadap
Customer Satisfaction
 Information quality  Information quality
 System quality
berpengaruh terhadap
 Interface
design
Customer Satisfaction
quality
 System quality berpengaruh
terhadap Customer
Variabel dependen:
Satisfaction

Interface design quality
 Trust
tidak berpengaruh terhadap
 Customer
Customer Satisfaction
Satisfaction
Information quality
berpengaruh terhadap Trust
Variabel independen:
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No

Peneliti

Variabel Penelitian

Hasil Penelitian
 System quality berpengaruh
terhadap Trust
 Interface design quality
berpengaruh terhadap Trust

7

Poh-Ming
Wong Winnie
(2014)

8

Byoungho Jin
& Jin Yong
Park (2006)

 Customer Interface Quality
berpengaruh terhadap e Customer Interface
loyalty and e-satisfaction
Quality
 trustworthiness berpengaruh
 Trustworthiness
terhadap e-loyalty and esatisfaction
Variabel dependen:
 Customer Interface Quality
berpengaruh terhadap
 e-loyalty
trustworthiness
 e-satisfaction
Variabel independen:
 Temuan mengungkapkan
bahwa Merchandising
 Website design,
adalah atribut yang paling
 Order fulfillment
penting dalam meningkatkan
 Communication
Trust dan Satisfaction
 Merchandising
 diikuti oleh Security /
 Security/Privacy
Privacy dan Order
fulfillment. Promotion
 Promotion
memberikan kontribusi
Variabel dependen:
terkecil, hanya
meningkatkan Trust, bukan
 Trust
Satisfaction.
 Satisfaction
 penelitian ini meneliti efek
 Loyalty
moderasi dari pengalaman
pembelian online tentang
dampak dari setiap atribut
online Trust dan
Satisfaction. Khususnya,
Order fulfillment,
Promotion, dan Design
Website adalah yang paling
penting dalam
meningkatkan Trust
konsumen untuk pembeli
online rendah, sementara
Merchandising adalah yang
paling penting dalam
mengembangkan
Variabel independen:
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
No

Peneliti

Variabel Penelitian

Hasil Penelitian
kepercayaan untuk pembeli online
yang tinggi.
 Security / Privacy ditemukan
menjadi penting dalam
meningkatkan Trust

9

Ramnath K.
Chellappa dan
Paul A. Pavlou
(2002)

Variabel dependen:



Security
Trust

Variabel Independen:







10

Widiastuti
Hapsari
Hayuningtyas
& Ibnu
Widiyanto
(2015)

Reputation
Encryption
Protection
Verification
Authentication
Liability

Variabel independen:



Kenyamanan
Keamanan

Variabel dependen:



Kepercayaan
Keputusan
Pembelian

 Pengaruh Security yang dirasakan
pada Trust adalah signifikan
bahkan setelah mengendalikan
Reputation.
 Efek Liability pada Trust tidak
signifikan, menunjukkan bahwa itu
tidak bertindak sebagai pengganti
Security yang dirasakan
 Reputation memiliki pengaruh
besar pada Trust
 Efek Encryption dan Protection
pada Security yang dirasakan
adalah signifikan
 Verification memiliki pengaruh
pada Security yang dirasakan
 kepercayaan memberikan
pengaruh yang positif terhadap
keputusan pembelian
 kenyamanan memberikan
pengaruh yang positif terhadap
keputusan pembelian
 kenyamanan memberikan
pengaruh yang positif terhadap
kepercayaan
 keamanan memberikan pengaruh
yang positif terhadap keputusan
pembelian
 keamanan memberikan pengaruh
yang positif terhadap kepercayaan
 variabel
kenyamanan
berpengaruh positif terhadap
keputusan pembelian melalui
variabel kepercayaan
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2.3 Hipotesis Penelitian
2.3.1

Hubungan kualitas sistem dan kepercayaan
Kualitas sistem merupakan performa dalam sistem itu sendiri
pengukuran kualitas sistem dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan,
kemudahan pembelajaran, fitur sistem, akurasi sistem, fleksibilitas (Petter,
Delone, dan Mclean 2008). Kemudian, kepercayaan adalah suatu kemauan
untuk

bergantung pada pihak lain berdasarkan harapan-harapan yang

terbentuk sebagai hasil dari kemampuan, kejujuran dan niat baik pihak lain
itu. Karena itu tingkat kepercayaan dapat membuat seseorang konsisten
terhadap sesuatu yang mereka anggap sesuai dengan harapan mereka,
termasuk

juga

dapat membuat konsumen setia terhadap satu merek

(Ganesan, 1994). Jika konsumen menganggap sistem penjualan berkualitas
tinggi, maka konsumen akan cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi
pada tingkat kompetensi, integritas, dan kebajikan vendor, dan akan
bersedia membelanjakan uang dengan vendor itu (McKnight & Chervany
2002).
Kemudian dari hasil penelitian Lee dan Chung (2009) ditemukan
bahwa kualitas sistem memengaruhi kepercayaan lebih dari kepuasan
pengguna. Ini berarti bahwa faktor-faktor ini lebih penting dalam
membangun kepercayaan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan hipotesis
pertama, yaitu :
H1 : Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepercayaan
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2.3.2

Hubungan kualitas sistem dan kepuasan pengguna
Kualitas sistem adalah seberapa baik fitur maupun karakteristik yang
dimiliki oleh sistem informasi dalam kemudahan penggunaannya. Kualitas
sistem ini meliputi kemudahan penggunaan, fleksibilitas sistem, keandalan
sistem, kemudahan pembelajaran, dan waktu respon yang baik (Petter,
Delone, dan Mclean 2008). Kepuasan pengguna yaitu, respon atau perasaan
pengguna setelah menggunakan sebuah sistem informasi. Secara
keseluruhan kepuasan pengguna dipengaruhi oleh kualitas informasi,
kualitas sistem, dan kualitas layanan. Sehingga Instrumen yang digunakan
dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna yaitu dengan melihat tingkat
kepuasan mengenai laporan atau output yang dihasilkan, website, dan
layanan dukungan dari penyedia sistem (Petter, Delone, dan Mclean 2008).
Sehingga apabila sistem tersebut mudah untuk digunakan maka hal
tersebut akan meningkatkan kepuasan penggunanya. Hasil penelitian
Almazan, dkk (2017) mengenai pengaruh sistem informasi terhadap
organisasi menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap
kepuasan pengguna, hal tersebut berasal dari persepsi pengguna bahwa
sistem tersebut mudah digunakan, user-friendly, cepat, dan cocok dengan
sistem lain yang digunakan dalam institusi tersebut. Atas dasar uraian
tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesa kedua yaitu:
H2 : Kualitas Sistem berpengaruh positif terhadap Kepuasan
Pengguna
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2.3.3

Hubungan kualitas informasi dan kepercayaan
Kualitas informasi (information quality) adalah karakterisitik dari
ouput yang disajikan dalam sebuah sistem informasi yaitu meliputi
manajemen laporan dan halaman web (Petter dan Mclean 2009). Pada
pengertian selanjutnya, Hart dan Saunders (1997) yang mendefinisikan
kepercayaan sebagai tingkat keyakinan seseorang jika pihak lain akan
bertidak sesuai harapannya.
Konsumen menganggap informasi bila berkualitas tinggi, maka
konsumen akan cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi pada tingkat
kompetensi, integritas, dan kebajikan vendor, dan akan bersedia
membelanjakan uang dengan vendor itu (McKnight & Chervany 2002).
Kemudian dari hasil penelitian Lee dan Chung (2009) ditemukan
bahwa kualitas informasi memengaruhi kepercayaan lebih dari kepuasan
pengguna. Ini berarti bahwa faktor-faktor ini lebih penting dalam
membangun kepercayaan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis
mengajukan hipotesis ketiga, yaitu :
H3 : Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepercayaan

2.3.4

Hubungan kualitas informasi dan kepuasan pengguna
Kualitas informasi (information quality) adalah karakterisitik dari
ouput yang disajikan dalam sebuah sistem informasi yaitu meliputi
manajemen laporan dan halaman web (Petter dan Mclean 2009). Hal ini
mengukur seberapa baik output yang dihasilkan dari sistem informasi yang
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digunakan. Menurut Kotler (2005) kepuasan adalah perasaan senang
atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya
terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya.
Menurut William (2003) kualitas informasi diukur dengan beberapa
indikator yaitu akurasi, ketepatan waktu, kelengkapan, relevan, dan
konsistensi. Semakin baik kualitas informasi dari sebuah sistem, maka
semakin tinggi juga tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem tersebut.
Almazan, dkk (2017) menyatakan bahwa hasil analisis empiris
menunjukkan bahwa kualitas informasi adalah yang paling penting dalam
menentukan kepuasan pengguna. Karena pengguna mempertimbangkan
sistem informasi yang mampu memberikan keakuratan dan ketersediaan
informasi sebagai elemen dari kesuksesan implementasi sistem. Atas dasar
uraian tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesa keempat yaitu:
H4 : Kualitas Informasi berpengaruh positif terhadap Kepuasan
Pengguna
2.3.5

Hubungan kualitas desain antarmuka dan kepercayaan
Shneiderman & Plasant (2005) mengatakan bahwa pada level
individu, user interface dapat mengubah hidup banyak orang, misalnya user
interface yang efektif untuk para profesional artinya bahwa seorang dokter
dapat melakukan diagnosis lebih akurat dan pilot dapat menerbangkan
pesawat lebih aman. Menurut Gefen & Straub (2003), kepercayaan
didefinisikan sebagai serangkaian nilai yang dipercaya konsumen
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tentang

karakteristik

suppliernya,

terutama

berhubungan dengan

integritas, kebaikan, kompetensi dan kepastian supplier tersebut.
Kualitas desain antarmuka ditemukan menjadi faktor penting dalam
membangun kepercayaan (Lee & Chung, 2009). Kemudahan dalam
mempercayai sesuatu merupakan tingkat kepercayaan seseorang dengan
menggunakan suatu sistem yang akan meningkatkan performa pekerjaan
mereka. Sedangkan kepercayaan dalam mudah menggunakan merupakan
tingkat kepercayaan seseorang, bahwa dengan menggunakan sistem akan
mengurangi kerja fisik maupun mental (Davis, 1989). Atas dasar uraian di
atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesa kelima yaitu:
H5 : Kualitas desain antarmuka berpengaruh positif terhadap
kepercayaan
2.3.6

Hubungan kualitas desain antarmuka dan kepuasan pengguna
Gambar atau tampilan sangat penting disajikan dengan baik, karena
pengguna akan membentuk kesan mereka berdasarkan informasi awal ini
(Everard dan Galletta, 2006).
Menurut Kotler (2005) kepuasan adalah perasaan senang atau
kekecewaan seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya
terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapannya.
Beberapa penelitian telah menilai faktor-faktor seperti format
tampilan, warna, dan grafik atau tabel dan bagaimana faktor-faktor ini dapat
mempengaruhi kepuasan pelanggan (Everard & Galletta, 2006).
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Dari penjelasan variabel di atas, maka peneliti mengajukan hipotesa
yang keenam :
H6 : Kualitas desain antarmuka berpengaruh positif terhadap
kepuasan pengguna.
2.3.7

Hubungan kualitas keamanan dan kepercayaan
Menurut Rainer, dkk (2012) Keamanan dapat didefinisikan sebagai
tingkat perlindungan terhadap aktivitas kriminal, bahaya, kerusakan,dan /
atau kehilangan.
Menurut Gefen, (2003), kepercayaan
serangkaian
suppliernya,

nilai

yang

terutama

dipercaya konsumen
berhubungan dengan

didefinisikan
tentang
integritas,

sebagai

karakteristik
kebaikan,

kompetensi dan kepastian supplier tersebut. Instrumen yang digunakan
dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna yaitu dengan melihat tingkat
kepuasan mengenai laporan atau output yang dihasilkan, website, dan
layanan dukungan dari penyedia sistem (Petter, Delone, dan Mclean 2008).
Definisi keamanan menurut perspektif konsumen (Chellapa & Pavlou,
2002) adalah Probabilitas subjektif yang mana konsumen percaya bahwa
informasi data pribadi (biodata dan moneter) tidak akan dilihat, disimpan,
dan dimanipulasi selama transit dan dalam database oleh pihak yang tidak
berhak, dengan cara yang konsisten dengan harapan konsumen menjadi
percaya. Dari penjelasan variabel di atas, maka peneliti mengajukan
hipotesa yang ketujuh :
H6 : Kualitas keamanan berpengaruh positif terhadap kepercayaan
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2.3.8

Hubungan kualitas keamanan dan kepuasan pengguna
Keamanan informasi membebani semua proses dan kebijakan yang
dirancang untuk melindungi informasi keorganisasian dan sistem informasi
dari pengaksesan, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, atau
penghancuran yang tidak sah (Rainer, dkk. 2012). Menurut Kotler (2005)
kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal
dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk
dan harapan-harapannya.
Menurut Jin and Park (2006) pada studi sebelumnya menunjukkan
bahwa kepuasan pelanggan di toko online terhadap e-tailer tergantung
terutama pada evaluasi berbagai atribut kinerja, yang di antaranya
adalah

pada aspek keamanan dan privasi. Kepuasan tersebut menjadi

penting, karena pada lingkup e-commerce pelanggan dapat pergi, jika
mereka tidak dapat

mengakses website atau layanan bisnis tidak

memuaskan (Chung & Shin, 2008). Atas dasar uraian tersebut, maka
penelitian ini mengajukan hipotesa keempat yaitu:
H8 : Kualitas keamanan berpengaruh positif terhadap Kepuasan
Pengguna
2.3.9

Hubungan kepercayaan dan kepuasan pengguna
Menurut Ganesan (1994), yang menyatakan kepercayaan adalah
suatu kemauan untuk bergantung pada pihak lain berdasarkan harapanharapan yang terbentuk sebagai hasil dari kemampuan, kejujuran dan niat
baik pihak lain itu.
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Selanjutnya apabila kepercayaan tumbuh dan kuat dari konsumen,
maka mempengaruhi kepuasan pengguna, hal ini sejalan dengan penelitian
dari Lee dan Chung (2009), bahwa kepercayaan pengguna mempengaruhi
kepuasan pengguna. Kepercayaan ditemukan menjadi variabel yang paling
mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ini memberi tahu kita bahwa
kepercayaan masih merupakan faktor terpenting dalam transaksi keuangan,
baik secara online maupun offline. Atas dasar uraian tersebut, maka
penelitian ini mengajukan hipotesa kesembilan, yaitu:
H9 : kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna
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