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ABSTRAK

Perkembangan  teknologi  informasi  pada  era  informasi  yang  semakin
pesat  mempengaruhi  perubahan  di  berbagai  bidang.  Perubahanitulah  yang
menuntut  masyarakat,  khususnya  pengguna  internet  untuk  mempunyai
kemampuan literasi  dalam memperoleh  informasi.  Dari  yang  semula  mencari
informasi  bergantung  pada  perpustakaan,  namun  pada  era  informasi  ini
masyarakat dalam literasinya banyak yang menggunakan internet sebagai media
pemenuhan kebutuhan literasinya. Sejalan dengan itu, banyak pula konten-konten
yang  terdapat  pada internet  ialah  tidak  kredibel,  dalam artian  konten  dalam
internet  tidak  dapat  di  percaya.  Untuk  mengatasi  hal  ini  dalam  pencarian
informasi  oleh  pengguna maka aspek  dari  kepercayaan menjadi  aspek  paling
utama dalam pencarian informasi, apakah informasi yang dimuat dalam internet
dapat di pertanggung jawabkan ataukah tidak.

Pencarian  informasi  khususnya  pada  kelompok  tertentu,  seperti  pada
pengguna  perangkat  bersistem  operasi  windows  mempunyai  kelompoknya
tersendiri, hal ini di karenakan informasi yang dibutuhkan juga spesifik. Untuk
itu di butuhkan sebuah website yang dapat memenuhi kebutuhan para pengguna
perangkat bersistem operasi windows. Mengenai hal ini WinPoin ialah sebuah
website  yang  menyediakan  informasi  mengenai  teknologi  maupun  perangkat
bersistem operasi windows.

Penelitianiniinginmengetahuigambaran kepercayaan  pengguna  pada
website  WinPoin  mengenaiaspek  kepercayaan  online(Online  Trust) yang
dilihatdaritiga  komponenutamateori Kepercayaan  Online  (Online
Trust)yaituKredbilitas (Credibility), Kemudahan Penggunaan (Ease of Use), dan
Risiko  (Risk).Jenispenelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dengan
pendekatan kuantitatif dengan metode snowball sampling. Jumlahresponden yang
diambilsebesar  50 responden.Hasildaripenelitianinimenunjukkan  bahwa
pengguna  secara  keseluruhan  percaya  bahwawebsite  WinPoin  ialah  dapat  di
percaya  dan  kredibel  dalam  menyampaikan  informasinya  yang  dilihat  dari
kesesuaian dari  asumsi  teori  Kepercayaan Online  (Online  Trust).  Dari  ketiga
variabel Kepercayaan Online (Online Trust ) yaitu sebagai berikut :Kredibilitas
(Credibility)  denganbesarskor 4,04,  Kemudahan  Pengguna  (Ease  of  Use)
denganbesarskor  4,22,  dan Risiko  (Risk)  denganskor 1,66  yang  menunjukkan
dimensi risiko sangat rendah.
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Kata  kunci  : Kepercayaan  Online,  Online  Trust,  Website,  Windows  Portal
Indonesia (WinPoin), Kredibilitas (Credibility), Kemudahan Penggunaan (Ease
of Use), Risiko (Risk)

ABSTRACT

The development of information technology in the era of rapid information
affecting  changes  in  various  fields.Thats  changes  what  demanding  society,
especially  internet  users  to  have  the  literacy  skills  in  obtaining  information.
From  the  previous  seeking  information  depends  on  the  library,  but  in  this
information era, many societies who use the internet to meet needs of literacy.

Correspondingly, many also content that contained on the internet is not
credible.In  terms  of  content  in  the  internet  can  not  be  trusted.
To resolve this in the search information by the user, then the aspect of  trust
becomes the most  important  aspect  in  the search for information.Whether  the
information contained in the internet can be justified or not. Information search
in particular on a particular group, such as windows operating system devices
user have a own group.

This is because the prequired information is specific. To do so requires a
website that can meet needs of windows operating system's user.Regarding this,
winpoin is a website that provides information related to technology and windows
operating system.

This research investigates the description of the winpoin site user trust
regarding aspect of online trust.The views of main componenta of the theory of
online  trust  are  credibility,  ease  of  use,  and  risk.This  type  of  research  is
descriptive with quantitative approach to snowball sampling method.The number
of respondent  were taken by 50 respondents.

The result  of  this  research show that  the  overall  user  believe  that  the
website winpoin can be believed and credible in delivering information that is
visible  from  the  suitablity  of  the  assumption  of  the  theory.From  the  theory
variable  of  online  trust  is  as  follows  :  credibility  with  a  acore  of  4.04which
indicates  dimension  of  risk  is  high,  ease  of  use  with  a  score  of  4.22which
indicates dimenaion of risk is high, and risk with a score of 1.66 which indicates
dimension of risk is very low.

Keywords  :Online  Trust,  Website  WinPoin,  Credibility,Ease  of  Use,  Risk,
Windows Portal Indonesia (WinPoin).
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Pendahuluan 

Seperti yang terjadi pada era saat

ini bahwa kebutuhan akan informasi

menjadi  kebutuhan  yang  utama.

Masyarakat  banyak  membutuhkan

dan mencari informasi. Mereka akan

melakukan apa saja untuk penemuan

informasi  yang  mereka  butuhkan.

Sejalan  dengan  itu,  perkembangan

teknologi informasi  juga mengalami

perkembangan  yang  sangat  pesat.

Yang hal ini  mengakibatkan tingkat

peredaran  informasi  menjadi  sangat

cepat.  Dan  dengan  pesatnya

teknologi informasi, maka informasi

yang  dimuatpun  juga  mengalami

perubahan  dari  yang  semula

masyarakat  mencari  informasi

dengan  mengandalkan  media  cetak

saja,  namun  dengan  perkembangan

teknologi  informasi  yang  sangat

pesat,  maka informasi  dapat  beralih

mediakan  ke  dalam  bentuk

elektronik.  Masyarakat  dapat

mengakses  informasi  dengan  tanpa

adanya  batasan  hanya  dengan

mengakses  internet.  Di  dalam

internet,  masyarakat  dapat  mencari

informasi  yang  mereka  butuhkan

terkait dengan pemenuhan kebutuhan

mereka akan informasi. 

Pertumbuhan  internet  ini

didorong  karena  semakin

memudahkan pengguna, biaya akses

dan  telekomunikasi  yang  murah,

perangkat  untuk  mengakses  yang

murah dan yang paling utama ialah

meningkatnya  jumlah informasi  dan

hiburan  yang  ada  pada  internet.

Meningkatnya  jumlah  pengguna  ini

mendorong  semakin  banyak

pengguna  internet  baik  perorangan

maupun  kelompok  untuk  membuat

situs  di  internet  yang  menawarkan

informasi pada pangguna internet.

Namun dengan adanya informasi

yang  membeludak,  membuat

masyarakat  atau  pengguna

mengalami kesulitan dalam memilah

mana informasi yang baik dan mana

informasi  yang  hanya  “sampah”.

Lalu dengan melihat adanya berbagai

kekurangan yang  ada  pada  internet,

maka  dibutuhkan  sebuah  web  atau

situs  yang  menyediakan  informasi

terkait  satu  bidang  kebutuhan

pengguna.  Dimana  dalam  website

tersebut  memuat  informasi  atau

pengetahuan  tentang  suatu  bidang

tertentu bagi kebutuhan individu atau

kelompok tertentu.
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Menurut Alison Jane Pickard, Pat

Gannon-leary,  dan  Lyne  Coventry

(2010), dalam penelitiannya berjudul

“User’s  Trust  In  Information

Resources  In  The  Web

Environment  :  A  Status  Report”,

yang  meneliti  tentang  pengaruh

kepercayaan  pengguna  terhadap

perilaku  pencarian  informasi

pengguna  pada  suatu  web.  Dalam

penelitian  ini  membuktikan  bahwa

hasil  utama  dari  penelitian  tersebut

ialah  model  yang  membuktikan

bahwa  kepercayaan  (trust) suatu

website  atau  portal  infomasi

mempengaruhi  pengguna  dalam

keinginan  dan  minat  untuk

menelusur informasi pada suatu web

untuk  dijadikan  sebagai  bahan

referensi  pengguna.Yang  hal  ini  di

asumsikan bahwa faktor kepercayaan

yang  mencangkup  suatu  kualitas

informasi  pada  suatu  web

mempengaruhi  seseorang  untuk

melakukan pencarian pada suatu web

tertentu  oleh  pengguna.  Hali  ini  di

lakukan  guna  memenuhi  kebutuhan

akan informasi.

Menurut  (Corritore,  Marble,

Wiedenbeck,  Kracher,  & Chandran,

2005),  trust atau  dimensi

kepercayaan di pengaruhi oleh faktor

kredibilitas,  kemudahan penggunaan

dan resiko. Yang hal ini merupakan

landasan  dalam  berpikir  dalam

penelitian  ini,  karena  penggunaan

media  di  internet  merupakan  suatu

kegiatan  yang  dalam

menggunakannya  memerlukan

motivasi  serta  menggunakan  media

teknologi  internet.  Serta  bagaimana

suatu website atau konten di internet

dapat  memuaskan  pengguna  dlam

pencariannya akan informasi.

Yang  dalam  hal  ini  khususnya

pada komunitas  pengguna  Windows

untuk  mencari  referensi  serta

informasi  tentang  minat  serta

kebutuhan  akan  informasinya.

Internet  dapat  menyediakan  sebuah

sarana  berbagi  informasi  bagi

komunitas  pengguna  Windows

tersebut.  Salah satu situs internet  di

Indonesia yang menyediakan fasilitas

untuk  berbagi  informasi  seputar

pengguna  Windows  ialah  situs

WinPoin.com(Windows  Portal

Indonesia). Website  ini  banyak

dikunjungi  oleh  pengguna  internet

baik dari dalam maupun luar negeri.

Pada  situs  berbahasa  indonesia  ini

mengulas  informasi  tentang produk,
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informasi  terbaru  tentang  sistem

operasi ber-platform Windows.  Serta

untuk  menarik  minat  pembaca,

tentunya  dibutuhkan  suatu

kepercayaan  (trust),  kenyamanan

serta  kualitas  informasi  yang  baik

pada  konten  yang  di  sediakan  oleh

website  tersebut,  maka  pengguna

akan memilah-milah diberbagai situs

web  yang  menawarkan  informasi

yang  baik  serta  memperoleh

kenyamanan,  serta  tingket

kepercayaan  yang  tinggi.  Maka

apabila situs tersebut dapat mewakili

berbagai  aspek tersebut,  yang mana

berbagai  aspek  tersebut  dapat

merupakan faktor-faktor kenapa situs

tersebut dilanggan dan di minati oleh

pengguna. 

Situs  WinPoin.com ialah  sebuah

situs  dimana  situs  ini  menawarkan

informasi  dari  setiap  aspek  dari

sistem operasi  windows,  mulai  dari

news,  rumor,  tutorial,  software,

hingga  berbagai  macam  review

device  atau  perangkat  berbahasa

indonesia. Menurut situs  alexa.com,

situs WinPoin.com menempati urutan

pada  ranking  ke  546  pengunjung

terbanyak  di  Indonesia.

(winpoin.com  Site  Overview.  (n.d.).

Retrieved  September  3,  2015,  from

http://www.alexa.com/siteinfo/www.

winpoin.com).

Pada  penelitian  ini  di  analisis

menggunakan  teori  Online  Trust

(Kepercayaan  secara  Online)  yang

berasumsi bahwa penggunaan media

di  internet  di  dasari  oleh  beberapa

faktor,  yaitu,  faktor  kredibilitas

(informasi),  ease of use (kemudahan

dalam menggunakan medi  internet),

dan  faktor  resiko  atau  risk

(merupakan  risiko  yang  di  hadapi

pengguna dalam mengekses media di

internet)  (Cynthia  L.  Corritore,

2003).  Hal  ini  di  asumsikan  bahwa

pemanfaatan  teknologi  yang  dalam

hal  ini  ialah  perilaku  menggunakan

situs  winpoin  ialah  dapat  di

gambarkan  oleh  faktor  kepercayaan

yang  melekat  pada  situs  web

winpoin.com.  Yang  dalam  hal  ini

faktor  kepercayaan  mempunyai

dimensi  di  bawahnya  yaitu

kredibilitas  (kualitas  informasi,

kejujuran dan lain-lain),  kemudahan

penggunaan  (user  interface  yang

menarik,  menu  yang  familiar,  serta

kemudahan  tanpa  perlu  belajar

teknologi  lebih  lanjut),  dan  faktor

risiko,  yang teramasuk di  dalamnya
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yaitu  adakah  sistem  reputasi,  yang

dalam  hal  ini  ialah  sebuah  sistem

yang  menginformasikan  kepada

pengguna  kekurangan  serta  riwayat

pengalaman website. 

Tinjauan Pustaka

Kepercayaan Online (Online

Trust)

Teknologi ini dapat merespon

masyarakat.  Serta  teknologi  adalah

peserta  dalam  hubungan  sosial

masyarakat.  Mereka  tidak  harus

menjadi  agen  moral  dalam  rangka

untuk  dipercaya  atau  memperoleh

kepercayaan.  Mereka  hanya  harus

menjadi  aktor  sosial.  Teori  Online

Trust,  yang  dikemukakan  oleh

Corritore  ini  menjelaskan  bahwa

teknologi  juga  berperan  dalam

pengambilan  keputusan  pengguna

seperti  penggunaan,  pembelian

online,  serta  pemanfaatm  situs  di

internet untuk keperluan informasi.

Kepercayaan  dipandang

sebagai  variebel  intervening  yang

menengahi  perilaku  pengguna

komputer atau teknologi, Muir dalam

Corritore  (1994).  Muir  dan  Moray

dalam Corritore (1996), berpendapat

bahwa  kepercayaan  pada  teknologi

secara  otomatis  didasarkan  pada

sebagian  besar  persepsi  pengguna,

dari keahlian teknologi, yaitu sejauh

mana  teknologi  dalam

otomasisasinya  melakukan  fungsi

dengan  baik.  Studi  empiris

kepercayaan  pada  bidang  teknologi

menunjukkan  bahwa  kinerja  dan

kepercayaan meningkat seiring kurva

belajar yang sama selama tidak ada

kesalahan  ( Lee  dan  Moray  dalam

Corritore, 1992 ). Namun, kesalahan

mesin  atau  teknologi  memiliki  efek

yang  kuat  pada

kepercayaan. Besarnya  kesalahan

adalah  faktor  penting  dalam

hilangnya  kepercayaan.  Mereka

menemukan  bahwa  kesalahan

mengarah  untuk  penurunan  terjal

pada aspek kepercayaan yang hal ini

sebanding  dengan  besarnya

kesalahan. 

Teori  Kepercayaan  Online

(Online Trust)dapat digunakan untuk

mempelajari  kepercayaan  orang

individu dalam website transaksional

(e-commerce)  dan website penyedia

informasi.  Model  online  trust

didasarkan  pada  definisi  gabungan

penelitian  sebelumnya.  Model  ini

dirancang  untuk  mencangkup  atau
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meliputi  semua  skenario  yang

mungkin berhubungan dengan orang

invidu  dalam  interaksinya  dengan

teknologi internet.

Dua  kategori  utama  model

mengidentifikasikan  faktor-faktor

yang  dapat  mempengaruhi  tingkat

kepercayaan pengguna dalam sebuah

website.  Pada  teori  online  trust

mengusulkan 3 (tiga) faktor persepsi

yaitu,  kredibilitas  (Credibility),

kemudahan  penggunaan  (Ease  of

Use),  dan  risiko  (Risk),  sebagai

berikut :

Gambar : Model Online Trust

(Sumber : Corritore, C. L., Kracher,

B., & Wiedenbeck, S. (2003))

Pada  pengguna  yang  memiliki

pengetahuan  yang  minim  atau

kurang ketika dihadapkan dapa suatu

sistem,  maka  cenderung

mempercayai  sistem  tersebut

dikarenakan  hal  itu  menyediakan

kelebihan  keahlian  pada  pengguna.

Sebaliknya,  ketika  pengguna  sudah

mahir  atau  percaya  diri,  maka

mereka  mempunyai  standar  yang

lebih  tinggi  untuk  menerima  suatu

sistem,  oleh  karena  itu  memiliki

standar  lebih  tinggi  pada  aspek

kepercayaan.  Umumnya,

kepercayaan  pada  sistem  akan

menurun  ketika  terjadi  kesalahan

pada sistem.  Namun,  bahkan dalam

menghadapi  kesalahan  sistem,

pengguna  dapat  tetap  mempercayai

suatu  sistem  pada  suatu  kondisi

seperti  apabila  beban  kerja  lebih

tinggi  atau  kesalahan  dapat

diperkirakan.

Syarat  kepercayaan  yang  ada

pada  suatu  sistem  pada  dasarnya

berfokus  pada  bagaimana  sistem

menyampaikan  kepercayaan  pada

pengguna  website.  Seperti  desain

interface,  kemudahan  navigasi,

elemen  desain  visual  yang  baik,

gambar  produk  yang  profesional,

terbebas  dari  kesalahan  ejaan  atau

tata  letak  huruf,  penampilan  yang

profesional  secara  keseluruhan  dari

website,  kemudahan  pencarian,

kemudahan transaksi dan lain-lain.

Adapun  faktor  eksternal  dari

online  trust  yitu  aspek  yang
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berhubungan dengan reputasi sebuah

website.Kepercayaan  online  dapat

digunakan  untuk  mempelajari

kepercayaan  orang  individu  dalam

website  transaksional  (e-commerce)

dan  website  penyedia  informasi.

Model  online  trust  didasarkan  pada

definisi  gabungan  penelitian

sebelumnya.  Model  ini  dirancang

untuk  mencangkup  atau  meliputi

semua  skenario  yang  mungkin

berhubungan  dengan  orang  invidu

dalam interaksinya dengan teknologi

internet.Dua  kategori  utama  model

mengidentifikasikan  faktor-faktor

yang  dapat  mempengaruhi  tingkat

kepercayaan pengguna dalam sebuah

website.  Pada  teori  online  trust

mengusulkan 3 (tiga) faktor persepsi

yaitu,  kredibilitas  (Credibility),

kemudahan  penggunaan  (Ease  of

Use),  dan  risiko  (Risk).Adapun

faktor eksternal dalam model online

trust, yang mencangkup lingkungan,

baik  fisik  maupun  psikologis,  dan

yang  mengelilingi  situasi  lebih

sepesifik  dari  keprcayaan  online,

yaitu  katakteristik  trustor,  objek

kepercayaan  (website),  dan  situasi.

Kecenderungan trustor ini umumnya

untuk pengguna, berupa pengalaman

sebelumnya  dengan  situasi  yang

sama  atau  onjek  kepercayaan  dan

pengalaman  dengan  teknologi

website.  Pada  objek  kepercayaan

atau  website  mencangkup  arsitektur

navigasi,  elemen  desain  antarmuka,

akurasi  informasi  dari  konten,  segel

persetujuan (rekomendasi),  branding

dan  reputasi.  Adapun  situasi  yang

dapat mencangkup tingkat risiko atau

kontrol  yang  dimiliki  pengguna

dalam  interaksinya  dengan  website.

Dan  juga  dengan  karakteristik

antarmuka  website  seperti  skema

navigasi  dan  kesalahan  ejaan  atau

tata bahasanya.

Dasar  pikiran  utama  model

kepercayaan  online  (online  trust)

adalah  bahwa  kepercayaan  online

adalah  pengalaman  persepsi.  Faktor

eksternal  berdampak  pada

kepercayaan  indvidu  dalam  website

melalui  persepsi  trustor  atau

pengguna.  Faktor  persepsi  eksternal

kemudian jatuh kedalam tiga dimensi

(kredibilitas, kemudahan penggunaan

dan risiko). Ketiga faktor didasarkan

pada  kedua  keadaan  literatur

kepercayaan  offline  dan  online,

meskipun  sebagian  besar  model  ini

tidak  secara  tegas  membedakan
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faktor  persepsi  eksternal  dan  faktor

persepsi trustor atau pengguna. 

Berdasarkan seperti kedua faktor

eksternal  dan  faktor-faktor  yang  di

persepsikan  model  ini  mampu

memberikan  perbedaan  persepsi

individu  dalam  hal  kepercayaan,

karena  faktor  eksternal  dapat

dirasakan berbeda oleh individu lain

dalam situasi tertentu.

a. Kredibilitas (Credibility)

Kredibilitas:  kejujuran,

keahlian,  prediktabilitas  dan

reputasi.  Kredibilitas

diidentifikasikan  sebagai

karakteristik penting dari obyek

kepercayaan  dalam  penelitian

sebelumnya  baik  on-line  dan

kepercayaan  offline  (misalnya,

Deutsch, 1958; Kee dan Knox,

1970;  Rotter,  1971;  Barber,

1983; Dasgupta, 1988; Giddens,

1990;  Lewicky  dan  Bunker,

1995;  Lee dkk.,  2000;  Nielsen

dkk.,  2000;  Fogg et  al,  2001a,

b.;  McKnight  dan  Chervany,

2002).  Fogg dan Tseng (1999)

mendefinisikan  kredibilitas

menggunakan  konstruksi

keahlian  dan  kepercayaan.

Mereka  mendefinisikan

kepercayaan  sebagai  identik

dengan  kejujuran.  Hal  ini

ditandai  dengan  maksud  yang

baik,  jujur  dan  berisi  tindakan

jelas.  Mereka  melihat  keahlian

sebagai  tanda  atau  lambang

oleh  pengetahuan,  pengalaman

dan  kompetensi.  Ganesan

(1994)  mengidentifikasi

reputasi  sebagai  karakteristik

kredibilitas.  Reputasi  dari

website  menangkap  kualitas

masa  lalu  diakui  kinerja.

Kredibilitas  juga  melibatkan

prediktabilitas.  Pada  penelitian

kepercayaan  offline

menunjukkan  bahwa

prediktabilitas  adalah  harapan

sebuah  trustor  bahwa  obyek

kepercayaan  akan  bertindak

secara  konsisten  berdasarkan

pengalaman masa lalu (Kee dan

Knox,  1970;  Rotter,  1971;

Barney dan Hansen, 1994; Fogg

et  al.,  2001a).  Jadi  dapat

disimpulkan  dari  berbagai

definisi atau indikator yang ada

dalam variabel kredibilitas yang

di  ungkapkan  oleh  para  ahli

ialah  mencangkup  kejujuran,
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keahlian,  prediktabilitas  dan

reputasi  yang  ada  dalam

website  itu  sendiri.  Hal  ini

dalam  upayanya  untuk

menumbuhkan  sikap  percaya

dalam mengakses suatu website

dalam  internet.  Karenanya

kepercayaan  adalah  modal

utama untuk menarik pengguna

di  internet  untuk  berinteraksi,

bertransasi dan aktivitas lainnya

yang  berhubungan  dengan

internet itu sendiri.

b. Kenyamanan  Penggunaan

(Ease Of Use)

Kemudahan  penggunaan

adalah  sebuah  konsep  dalam

teori  “Technology Acceptance

Model” atau  TAM  (Davis,

1989; Davis et al, 1989.). Teori

TAM ini telah digunakan secara

luas untuk memprediksi adopsi

teknologi.  Definisi  dari

kemudahan  penggunaan

berfokus  pada  bagaimana

pengguna  secara  mudah  dapat

mencapai tujuan mereka dengan

menggunakan  tenologi  atau

komputer.  Variabel  perceived

ease of use ini juga merupakan

kepercayaan  tentang  proses

pengambilan  keputusan.  Jika

seseorang  merasa  percaya

bahwa  teknologi  mudah

digunakan  maka  dia  akan

menggunaknnya,  dan

sebaliknya  pula  apabila

teknologi  informasi  tidak

mudah  digunakan  maka  dia

tidak akan menggunakannya. 

c. Risiko (Risk)

Risiko  adalah  kemungkinan

hasil  yang  tidak  diinginkan

(Deutsch, 1958). Persepsi risiko

pengguna  yang  berkaitan  erat

dengan  kepercayaan  mereka

(Mayer  et  al,  1995;.  Jarvenpaa

dan  Leidner,  1999;  Pavlou,

2001).  Tubuh  bekerja  pada

risiko  juga  telah  menunjukkan

bahwa  kontrol  mengurangi

risiko  dan  risiko  terjadi  lebih

tinggi  karena  tidak  adanya

kontrol  terhadap  resiko

(Lewicky  dan  Bunker,  1996).

Dalam  sebuah  web  atau  situs

dalam  mengurangi  risiko
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terhadap  penggunaan  oleh

pengguna  maka  di  perlukan

sebuah sistem reputasi, menurut

(Resnick  dan  Varian,  1997)

dalam Corritore  (2003),  sistem

reputasi  dapat  mengurangi

risiko  yang  dirasakan  saat

berinteraksi  dengan  website

dengan menyediakan informasi

riwayat  pengalaman  atau

kehilangan tentang penjual atau

onten  website,  sehingga

menyediakan  mekanisme

potensial  untuk  meningkatkan

kepercayaan  pada  sebuah situs

atau web di internet.

Metodologi Penelitian

Jenis  penelitian  yang

digunakan  dalam  penelitian  ini

adalah deskriptif dengan pendekatan

kuantitatif.  Dimana  untuk

pengambilan  sampel  menggunakan

teknik  Snowball  Sampling.Teknik

pengambilan  sampel  ini  dipilih

karena  jumlah  populasi  atau

pengguna pada umumnya pada situs

WinPoin.com  tidak  di  ketahui

jumlahnya, hal ini dikarenakan tidak

di  perbolehkannya  pihak  ketiga

dalam  hal  ini  peneliti  dalam

mengakses  informasi  tentang

pengguna  pada  situs  WinPoin.com,

hal ini berkaitan dengan “Kebijakan

dan  Privasi”  dari  website  Winpoin

sendiri  yang  tidak  memperbolehkan

pihak ketiga  untuk mengakses,  atau

menerima  informasi  tentang  data

pengguna  situs  Winpoin.com.

Sehingga  peneliti  menggunakan

informan key untuk menggambarkan

kelompok-kelompok yang tergabung

dan  terlibat  mengakses  informasi

yang  ada  pada  situs  Winpoin.com.

Hasil perhitungan didapatkan jumlah

responden  sebanyak  50

responden.Lokasi  penelitian  yang

dilakukan  yaitu  pada  website

WinPoin.com,  khususnya  pada

pengguna  website  WinPoin,  baik

yang terdaftar pada forum atau hanya

sekedar memakainya saja.

11 Page



Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran  Kepercayaan  Website

WinPoin oleh Pengguna

Kepercayaan  Online  pada  suatu

website  merupakan  tindakan  dari

dampak  perlakuan  website  atau

penanggung  jawab  terhadap

pengguna  dalam  mengakses

informasi  yang  ada  pada  website.

Dengan  mempercayai  website

WinPoi8n,  pengguna  di  harapkan

dapat  terbantu  dalam  mengetasi

permasalahannya  dalam  kaitannya

dengan  permasalahan  teknologi,

seperti  permasalahan  kompter  dan

perangkat  elektronik  lainnya.  Untuk

menggambarkan  sejauh  mana

pengguna  dapat  percaya  pada

website  WinPoin  ini,  maka

digunakan  tiga konstruk utama teori

Kepercayaan  Online  (Online

Trust)yaitu Kredibilitas (Credibility),

Kemudahan  Penggunaan (Ease  of

Use), dan Risiko (Risk)

a. Kredibilitas (Credibility)

Pada  bagian  ini  akan  di

jelaskan  mengenai  gambaran

kredibilitas  wesbite  WinPoin  oleh

pengguna  atau  responden  melalui

indikator  yang  terdapat  dalam

dimensi  kredibilitas  yaitu,  kejujuran

website,  kepiawaian  atau  keahlian

administrator dalam menulis konten,

prediktabilitas,  dan  reputasi.

Kredibilitas  sebuah  website

merupakan  aspek  dari  kepercayaan

suatu  website  yang  di  dalamnya

terdapat  indikator  kejujuran

penyampaian  informasi,  keahlian

atau  kompetensi  administrator

website,  preditabilitas  atau

kesesuaian  isi  konten  dengan

harapan  pengguna,  serta  reputasi

website itu sendiri (Fogg dan Tseng,

1999).  Kepercayaan  suatu  webste

dapat  di  lihat  dengan  tingkat

kredibilitas  suatu  website  yang

tinggi, dan sebaliknya, apabila tngkat

kredibilitas  suatu  website  rendah

maka website bisa dikatakan kraung

dapat  di  percaya,  atau bahkan tidak

dapat di percaya.

Berdasarkan  data  yang

diperoleh  mengenai  indikator

kejujuran  dapat  diketahui  bahwa

sebesar  81,99%  responden

menyatakan  bahwa website  dalam

menyampaikan informasi ialah jujur,

prosentase  ini  sangat  dominan pada

indikator  kejujuran  dalam  dimensi
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kredibilitas,  dimana  hanya  terdapat

sedikit  yang menjawab sangat  tidak

setuju,  tidak  setuju  ataupun  ragu-

ragu, yaitu sebesar 17,99% dari total

pertanyaan  pada  aspek  kejujuran

dalam dimensi kredibilitas.

Pernyataan ini sesuai dengan

asumsi  dari  kejujuran  website  yang

dapat dilihat dari beberapa indikator,

salah  satunya  ialah  penulis  artikel

selalu  tercantum  dalam  setiap

postingan,  hal  ini  menandakan

bahwa  konten  yang  ada  dapat  di

pertanggungjawabkan.Hal  ini

termasuk  dalam  indikator  akurasi,

yang  umumnya  menunjukkan  pada

ketepatan  yang  faktual,  kebenaran

dari  suatu  sumber  informasi.

Menentukan  keakuratan  suatu

informasi  merupakan  hal  mendasar

dari keseluruhan proses evaluasi dan

hal  tersebut  sering  kali  menjadi

alasan  untuk  mengkritis  suatu

sumber  informasi.  Akurasi  suatu

informasi  selalu  dikaitkan  dengan

orang  yang  menulis  atau  yang

bertanggung  jawab  atas  informasi

tersebut (Cooke, 2001, p.71).

Selanjutnya,  pada  data  yang

menunjukkan  bahwa  tingkat

kepiawaian  atau  keahlian  dari

penanggung  jawab  website  dalam

menyampaian  informasi  dan

kompetensinya  ialah  sebesar

61,99%.Akan  tetapi  terdapat  juga

responden yang menilai tidak setuju

bahwa  penanggung  jawab  website

dalam  menyampaian  informasi

kurang  kompeten.  Hal  ini  terdapat

pada  pertanyaan  mengenai

keberadaan cantuman dalam website

yang  menyatakan  adanya  informasi

tentang  kompetensi  penanggung

jawab,  ialah  sebesar  5,33%  dan

sebanyak  32,66%  menyatakan

responden  ragu  terhadapkepiawaian

atau keahlian dari penanggung jawab

website  dalam  menyampaian

informasi  dan  kompetensinya.  Hal

ini  mengindikasikan  bahwa

responden  percaya  website  ialah

piawai  atau  kompeten  dalam

menyampaikan  informasi  pada

penggunanya.Hal  ini  sesuai  dengan

pernyataan  Cooke  (2001)  yang

menyatakan  bahwa  akurasi  dan

kepiawaian  suatu  informasi  selalu

dikaitkan dengan orang yang menulis

atau  bertanggung  jawab  atas

informasinya.Hal  ini  dapat  di  lihat

melalui  keterangan  pada  website

mengenai  (1).Keterangan  penulis
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dalam  situs  (2).Siapa  penanggung

jawab  (3).  Terdapatnya  alamat

kontak  untuk  menghubungi  penulis

(4).Tujuan  situs  (5).  Keterangan

kompetensi penulis.

Pada data yang menunjukkan

bahwa  tingkat  prediktabilitas  dari

konten yang ada pada websitesebesar

81,99%. Hal ini menunjukkan bahwa

gambaran  prediktabilitas  pengguna

WinPoin dapat  di  kategorikan besar

serta  mendominasi.  Bahwa  pada

responden yang menjawab ragu-ragu

sebesar  15,33%  dan  di  ikuti  pada

jawaban responden yang menyatakan

tidak  setuju  sebesar  2,66%.  Hal  ini

mengindikasikan  bahwa  tingkat

prediktabilitas website WinPoin ialah

sanat tinggi.

Seberapa  dapat  di  percaya

suatu website  terhadap konten yang

ada dan seberapa konsisten atau teliti

informasi  yang  di  berikan  dapat  di

ketahui  dari  persepsi  penggunanya,

apakah  sesuai  dengan  yang  di

harapkan ataukah tidak. Karakteristik

website  atau  brand  website

memainkan  peran  yang  vital  dalam

menentukan  apakah  pengguna

memutuskan  untuk  percaya  pada

suatu website. 

Adanya  pengukuran  tingkat

prediktabilitas dapat dilihat dari :  a.

Konten  website  adalah  yang  di

harapkan  pengguna,  b.  Interaksi

pengguna  dengan  website  ialah

seperti  yang  pengguna  harapkan,  c.

Tidak ada kejutan (hal negatif) dalam

bagaimana  website  menanggapi

tindakan  pengguna,  d.  Website

adalah  apa  yang  pengguna

perkirakan atau duga.

Selanjutnya,  pada  data

mengenai  tingkat  reputasi  website

yang menunjukkan bahwa responden

menyatakan  bahwa  website

mempunyai reputasi yang baik, yaitu

sebesar  71,75%  dari  seluruh

responden.Sedangkan  responden

yang  menjawab  ragu-ragu  sebesar

25,5%  dan  tidak  setuju  sebesar

2,75%. Hal ini menunujukkan bahwa

jawaban responden yang menyataan

setuju  ialah  mendominasi  di

bandingkan  dengan  responden yang

menjawab  tidak  setuju.Jadi,

berdasarkan  data  pada  tabel  III.9

menunjukkan  bahwa  tingat  reputasi

website  WinPoin  ialah  tinggi  dan

dapat  di  simpulkan  bahwa  website

ialah terpercaya.
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Hal  ini  sesuai  dengan

pernyataan  Cooke  (2001),  bahwa

kepercayaan dari suatu website dapat

di  lihat  pada  gambaran  reputasi

websitenya. Pengukuran reputasi dari

suatu  informasi  seperti  ada  website

terdapat  beberapa  faktor,  namun

utamanya  adalah  fator  pengetahuan

dan keahlian dari penanggung jawab

yang  menghasilkan  informasi

tersebut.  Setiap  informasi  memiliki

otoritas jika di tulis oleh seorang ahli

atau di produksi oleh lembaga yang

di  kenal  memiliki  pengetahuan  dan

kepiawaian dalam bidang tertentu.

Pada  dimensi  kredibilitas

melalui  pengukuran  tingkat

kejujuran,  tingkat  kepiawaian,

tingkat  prediktabilitas  dan  tingkat

reputasi ialah rata-rata besar. Hal ini

dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat

kredibilitas website sangat baik, serta

dapat  disimpulkan  bahwa  WinPoin

memiliki  tingkat  kredibilitas  yang

tinggi.Sehingga  dengan  kredibilitas

yang  tinggi  demikian,  dapat

dikatakan  website  WinPoin.com

dapat dipercaya.

b. Kemudahan  Penggunaan

(Ease of Use)

Davis  et  al.,

(1989)Kemudahan   yang

dipersepsikan  adalah  tingkatan

dimana  seseorang  percaya  bahwa

pengunaan  suatu  sistem  tertentu

dapat  menjadikan  seorang  tersebut

bebas  dari  usaha  (free  of  effort).

Bebas dari usaha yang dimaksudkan

adalah saat  seseorang menggunakan

sistem, ia hanya memerlukan sedikit

waktu  untuk  mempelajari  sistem

tersebut  karena  sistem  tersebut

sederhana,  tidak  rumit,  dan  mudah

dipahami,  sudah  dikenal  (familiar).

Pengguna  sistem  informasi  pada

dasarnya mempercayai bahwa sistem

informasi  yang  lebih  fleksibel,

mudah  dipahami  dan  mudah

pengoperasiannya  sebagai

karakteristik  kemudahan

penggunaan.  Dan  hal  tersebut

memepengaruhi  dalam  proses

pencarian  pada  media  internet  atau

sistem  informasi.  Pada  hakekatnya

suatu  website  akan  di  akses  oleh

banyak  pengguna  internet  apabila

konten  yang  di  tawarkan  ialah

memudahanan bagi pengguna dalam

hal penggunaannya. Juga sebaliknya

apabila  suatu  website  tidak

memenuhi  kriteria  kemudahan
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penggunaan(Ease  of  Use),  maka

pengguna  akan  meninggalkannya.

Pada  dimensi  ini,  website  dapat

dikatakan  terercaya  apabila  tingkat

kemudahan dari website ialah tinggi,

dan  sebaliknya  apabila  tingkat

kemudahan  penggunaan  rendah

maka  tingkat  kepercayaan  website

ialah rendah.

Berikut  merupakan  beberapa

bagian  yang  dapat  menggambarkan

bagaimana  kepercayaan  pengguna

terhadap  website  WinPoin  melalui

dimensi  kemudahan  penggunaan

ketika menggunakan website.

Pada data yang menunjukkan

gambaran  kemudahan  penggunaan

pengguna  menggunakan  wesbite

WinPoin.Hasil  temuan  data,

diketahui  bahwa  kemudahan

penggunaan  sangat  beragam.Namun

secara  keseluruhan,  responden yang

menjawab  setuju  bahwa  website

memudahkan  dalam  pencarian

maupun  penggunaannya  ialah

sebesar 85,2%. Hal ini menunjukkan

bahwa tanggapan responden tentang

kemudahan  penggunaan  pada  saat

mengakses website ialah baik, dalam

artian  website  ialah  memudahan

dalam  hal  penggunaannya.  Serta

dengan  tanggapan  responden  yang

didominasi  dengan  jawaban  yang

setuju bahwa menggunakan  website

WinPoin  ialah  memudahkan  ialah

yang  paling  besar.  Maka  dapat

dikatakan  bahwa  website  WinPoin

ialah  memudahkan  penggunaannya

dalam hal pencarian

Dimana  dari  data  itu  dapat

diartikan bahwa mayoritas pengguna

WinPoin  percaya  dengan

mengakseswebsite  WinPoin  akan

terbebas  dari  usaha.  Usaha-usaha

yang  dimaksudkan  disini  adalah

bahwa pengguna merasa dimudahkan

dengangaya  bahasa  dan  penulisan

yang  baik,  informasi  yang  di

suguhkan  tidak  membingungkan,

tidak terdapat kesalahan yang cukup

berarti  pada setiap postingan,  setiap

menu yang ada pada website winpoin

ialah  mudah  dipahami  dan  user

friendly  sehingga  cepat  dalam

mengakses  informasi  pada  winpoin,

pengoperasiannya  sangat  mudah

dengan  Navigasi  yang  memudahan

sehingga  cepat  dalam  mengakses

informasi  pada  WinPoin,

tampilannya  tidak  menyulitkan

ketika  mencari  artikel,  proses

penelusuran  informasi  berjalan
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cukup  baik  dan  tidak

membingungkan,  tampilan  tidak

membosankan dan futuristik sebagai

website  penyedia  informasi,

WinPoin  memberikan  informasi

tetang cara penggunaan website, dan

WinPoin  dapat  disesuaikan  dengan

kebutuhan.Akan  tetapi  masih  ada

dari  beberapa  responden  merasa

bahwa  WinPoin  tidak

memudahanpada  saat  digunakan

ataupun  di  akses,  seperti  pada

responden yang menjawab ragu-ragu

ialah sebesar 10,4% dan tidak setuju

ialah  sebesar  4,4%.  Banyaknya

responden  yang  merasa  ragu

terhadap variabel  perceived  ease  of

usewebsite  WinPoindilihatdari  satu

pertanyaan  kepada  respoden

dikarenakan  responden  merasa

WinPoin  tidak  memberikan

informasi  tentang  cara  penggunaan

website  WinPoin,  dengan  frekuensi

tanggapan  sebanyak  17  responden

dan tidak setuju sampai sangat tidak

setuju  sebesar  9  tanggapan

responden  yang  menyatakan

demikian.

Terlepas  dari  itu,  secara

keseluruhan  dilihat  dari  banyaknya

pengguna  yang  menjawab  setuju

dapat  diambil  kesimpulan  bahwa

pengguna  menerima  variabel

kemudahan  penggunaan  (ease  of

use)untuk  website  WinPoin.  Untuk

lebih  mendalami  seberapa  besarnya

kekuatan kepercayaan pada variabel

kemudahan  penggunaan  (perceived

ease of use)  untuk website WinPoin

dapat  dilihat  dengan  tabel  rata-rata

skor.

Dari  data  dari  responden,

rata-rata  skor  variabel  kemudahan

penggunaan  (ease  of  use)untuk

software  zotero  sebesar  6  yang

berarti  variabel  kemudahan

penggunaan(ease  of  use)untuk

website  WinPoin  masuk  dalam

kategori  tinggi.  Dengan  diketahui

besarnya  nilai  rata-rata  skor  dari

variabel  kemudahan

penggunaan(ease  of  use)untuk

software  zotero  sebesar  4,22  dan

masuk  dalam  kategori  tinggi,  yang

menunjukkan  bahwapengguna

merasa nyaman serta WinPoin ialah

memudahkan dan dengan mengakses

informasi  yang  ada  pada  WinPoin

akan terbebas dari usaha.

Dari  data  hasil  analisa  pada

tabel  kemudahan  penggunaan  ialah

bahwa  pengguna  merasa  percaya
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bahwa  dengan  konten  maupun

pengoperasian pada website Winpoin

ialah  memudahkan,  dan  tingkat

kepercayaan  pada  dimensi  ini  ialah

tinggi.Yang  hal  ini  menandakan

bahwa website WinPoin ialah dapat

di percaya oleh pengguna dalam hal

akses informasi, tampilan, serta pada

pernyataan  bahwa website  WinPoin

ialah  user friendlyatau memudahkan

pengguna. Yang hal ini ialah sesuai

dengan  pernyataan  (Davis  et  al.,

1989) bahwasebuah sistem informasi

dapat  dikatakan  berkualitas  jika

sistem  tersebut  dirancang  untuk

memenuhi  kepuasan  pengguna

melalui  kemudahan  dalam

menggunakan  sistem  informasi

tersebut.

c. Risiko (Risk)

Risiko  adalah  kemungkinan

hasil yang tidak diinginkan (Deutsch,

1958).Persepsi risiko pengguna yang

berkaitan  erat  dengan  kepercayaan

mereka  (Mayer  et  al,

1995;.Jarvenpaa  dan  Leidner,  1999;

Pavlou,  2001).  Dalam  sebuah  web

atau  situs  dalam  mengurangi  risiko

terhadap penggunaan oleh pengguna

maka  di  perlukan  sebuah  sistem

reputasi,  menurut  (Resnick  dan

Varian,  1997)  dalam  Corritore

(2003),  sistem  reputasi  dapat

mengurangi  risiko  yang  dirasakan

saat  berinteraksi  dengan  website

dengan  menyediakan  informasi

riwayat pengalaman atau kehilangan

tentang penjual atau konten website,

sehingga  menyediakan  mekanisme

potensial  untuk  meningkatkan

kepercayaan  pada  sebuah situs  atau

web di internet.

Reputasi  di  gambarkan

sebagai  seberapa  sukses  layanan

yang  ada sejauh ini,  seberapa besar

pengguna  di  rekomendasikan  oleh

pengguna  lain  yang  pernah

mengakses website WinPoin.com.

Reputasi  di

konseptualisasikan  sebagai  respon

persepsi  pengguna  dari  reputasi

website  WinPoin.com.  Dimana

reputasi  disini  dapat  di  definisikan

sebagai  sejauh  mana  pengguna

percaya website ini jujur dan peduli

pada  pengguna.  Dimana  pengguna

tidak harus mempunyai  pengalaman

pribadi  atau  tersendiri,  namun

dengan  adanya  reputasi  ini,

pengguna  tahu  mengenai  gambaran
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isi website yang akan di akses. Yang

kemudian  pengguna  merasa  bahwa

website  dapat  di  percaya  dan  tidak

akan  mengambil  keuntungan  dari

pengguna,  misalnya  pencurian  data

pengguna dan lain sebagainya  yang

berdampa merugikan bagi pengguna

sendiri.

Aspek  risiko,  yang  hal  ini

kaitannya  dengan  masalah  interaksi

dengan website. Reputasi dari mulut

ke  mulut  dapat  menjadi  kunci  untu

menarik  pengguna.  Mendengar  dari

orang  lain  tentang  pengalaman

positif  mereka  ketika  berinteraksi

dengan  website.  Seperti  adanya

rekomendasi  dari  pengguna  lain

untuk  menggunakan  situs

WinPoin.com.  Jadi  dengan  adanya

hal itu, dengan mendengar dari orang

lain  tentang  pengalaman  positifnya

dengan website ini dapat membantu

persepsi kemudahan risiko pengguna

dan  ketidaknyamanan  saat

berinteraksi. Sehingga menghasilkan

persepsi  kepercayaan  yang

berdampak  pada  kepercayaan  pada

pengguna pada website, yang dalam

hal ini ialah WinPoin.

Website dengan reputasi yang

baik  akan  di  pandang  sebagai

website  yang  dapat  di  percaya  dan

website dengan reputasi yang buruk

akan  dilihat  sebagai  website  yang

tidak dapat di percaya. Jadi semakin

rendahnya  tingkat  risiko  yang  di

rasakan  oleh  pengguna,  maka

semakin  tinggitingkat  kepercayaan

pada sebuah website. 

Berikut  merupakan  beberapa

bagian  yang  dapat  menggambarkan

bagaimana  kepercayaan  pengguna

terhadap  website  WinPoin  melalui

dimensi risiko oleh pengguna ketika

hendak mengakses website WinPoin.

Pada data yang menunjukkan

gambaran  risiko  pada  website  oleh

pengguna  dalam  mengakses  konten

website WinPoin. Hasil temuan data

pada  penelitian,  diketahui  bahwa

tanggapan  mengenai  dimensi  risiko

didominasi oleh tanggapan pengguna

mengenai kategori setuju dan sangat

setuju  berdasarkan  pertanyaan  pada

dimensi  risiko.  Pada  dimensi  ini

secara  keseluruhan,  responden yang

menjawab  setuju  dan  sangat  setuju

bahwa  website  mempunyai  tingkat

risiko  yang  kecil  sehingga

memudahkan pengguna ialah sebesar

82,33%. Hal ini menunjukkan bahwa

tanggapan responden tentang tingkat
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risiko  yang  adawebsite  ialahrendah

pada  saat  mengakses  website  yang

sehingga  memudahkan  pengguna

ialah  baik,  dalam  artian  bahwa

website memiliki tingkat risiko yang

kecil.

Dimana  dari  data  itu  dapat

diartikan bahwa mayoritas pengguna

WinPoin percaya dengan mengakses

WinPoin  akan  terbebas  dari  risiko

yang  mungkin  terjadi  pada website,

seperti  kehilangan  data  atau

pencurian  data  pengguna.  Aspek

yang  dimaksudkan  dalam  dimensi

risiko  disini  adalah  (1).  Pengguna

tidak  merasa  khawatir  ketika

berinteraksi  dengan  situs  ini,

(2).Website  menjamin  bahwa

informasi pengguna tidak di ketahui

oleh  pihak  ketiga,  (3).  Pengguna

merasa  aman  dalam  mengakses

informasi,  (4).Manfaat  mengakses

situs  ini  lebih  besar  daripada  risiko

yang  ada,  (5).Pengguna  tidak  harus

merasa berhati-hati dalam mengakses

informasi  yang  ada  pada  situs  ini,

dan  (6).  Mengenai  data  dari

pengguna  di  jaga  privasinya  oleh

penanggung jawab website

Pada  analisis  statistik

deskriptif,  pada  dimensi  risiko

menunjukkan  bahwa  tingkat  risiko

dalam  menggunakan  website  ialah

kecil  atau  sangat  rendah.  Hal  ini

dapat  di  lihat  dari  tanggapan

responden  mengenai  pertanyaan-

pertanyaan  pada  dimensi  risikopada

penelitian   ialah  ”Sangat  Rendah”

yaitu dengan rata-rata skor 1,66.

Hal  ini  menunjukkan  bahwa

pengguna  percaya  bahwa  dengan

menggunakan  atau  mengakses

WinPoin  akan  memudahkan  dan

terhindar  dari  risiko  yang

memungkinkan  terjadi  pada  suatu

website.  Serta  dengan  hasil  data,

dapat di simpulkan bahwa pengguna

merasa  bahwa  manfaat  lebih  besar

dari  pada  faktor  risiko  yang  ada,

sehingga  pengguna  mengakses

WinPoin  dengan  rasa  percaya  dan

aman. Hal ini sesuai dengan asumsi

teori  yang  menyatakan  bahwa

semain  rendah  tingkat  resiko  maka

semakin  tinggi  tingkat  kepercayaan

pada suatu website. Yang dalam hal

ini  ialah  WinPoin,  berdasarkan

gambaran  pengguna  menunjukkan

bahwa  WinPoin  memiliki

kepercayaan yang tinggi.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan tujuan

penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa

pengguna  website  WinPoin.com

menerima dan percaya bahwa konten

yang  ada  pada  website  ialah

terpercaya dan kredibel serta dapat di

pertanggung  jawabkan,  serta  dapat

membantu  pengguna  dalam

pemenuhan  kebutuhan  akan

informasi  dan  pada  setiap

interaksinya  dengan  pengguna,

website sangat minim risikonya. Hal

ini  dapat  diketahui  dari  kesesuaian

dari asumsi teori kepercayaan online

(Online  Trust).Yaitu  dari  variabel

kredibilitas  yang  menunjukkan

kategori  tinggi  yang  berarti  website

dapat  di  pertanggungjawabkan

seluruh  konten  yang  ada  pada

website,  variabel  kemudahan

penggunaan  yang  menunjukkan

kategori  tinggi  yang  berarti  website

memudahkan pengguna dan website

dapat  dipercaya,  dan variabel  risiko

yang  menunjukkan  sangat  rendah,

yang  berarti  tingkat  risiko  dalam

penggunaannya  sangat  rendah  dan

website  di  gambarkan  dapat  di

percaya.
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