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Hidup Kita di Era Digital: 
Sebuah Pengantar 

 
Kendati sudah menjadi bagian hidup kita selama bertahun-tahun terakhir 

khususnya sejak dasawarsa 1970-an saat untuk pertama kali fasilitas telepon berhasil 
diintegrasikan dengan Internet sebagai media komunikasi, dilanjutkan dengan munculnya 
Usenet groups pada awal dasawarsa 1980-an dan e-mail pada akhir dasawarsa 1980-an, 
dilanjutkan dengan munculnya World Wide Web untuk pertama kali pada 1991 dan aneka 
search engines, portals, dan situs-situs e-commerce pada akhir dasawarsa 1990-an, dan 
lahirnya aneka blogs dan jejaring sosial memasuki dasawarsa 2000-an (Palfrey & Gasser, 
2008), namun harus diakui bahwa dampak luar biasa dari kehadiran teknologi informasi 
dan komunikasi dengan segala bentuk fiturnya itu baru benar-benar kita sadari kemarin 
bahkan bagi sebagian dari kita mungkin baru hari ini. Kehadiran buku kedua Seri 
Sumbangan Pemikiran bagi Bangsa HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI) 
berjudul “Psikologi dan Teknologi Informasi” saat ini kiranya bisa kita jadikan sebagai 
sejenis bukti, dalam arti bahwa tema tersebut de facto baru menjadi perhatian komunitas 
Psikologi di Indonesia tahun ini. Selain itu, keluar-biasaan dari dampak yang ditimbulkan 
oleh teknologi itu pun sepertinya tidak bisa sepenuhnya kita antisipasi sebelumnya, 
terbukti dari keterkejutan kita pada demam memainkan game atau permainan “Pokemon-
Go” yang melanda masyarakat kita dan masyarakat dunia seumumnya sejak permainan 
itu diunggah ke dunia maya awal bulan Juli 2016 yang lalu. 
 
Being Digital, Born Digital! 
 

Di tingkat global konon salah satu bacaan perintis yang mengulas peluang 
sekaligus ancaman dari kehadiran era baru teknologi informasi dan komunikasi ini adalah 
buku berjudul Being Digital karya Nicholas Negroponte, seorang dosen sekaligus 
founding director atau kepala sekaligus pendiri Media Lab di Massachusettes Institute of 
Technology, Amerika Serikat (Gill, 2015). Buku setebal 243 halaman ini sudah terbit 
pada tahun 1995 di New York oleh penerbit Alfred A. Knopf. Menurut pengarang, era 
penyebaran informasi lewat atom berupa koran, buku atau media tradisional lain telah 
digeser oleh bit, yaitu unsur terkecil DNA informasi yang tidak berwarna, tidak memiliki 
ukuran atau berat dan mampu bergerak dengan kecepatan cahaya berupa digit yang 
secara sederhana bisa dimaknai sebagai bilangan 1 atau 0. Inilah buku yang pertama kali 
mendeklarasikan akhir dari era analog, digantikan oleh era digital (Song, 2009). 

Salah satu ciri penting bit adalah sifatnya yang sangat mudah berbaur atau 
bercampur serta bisa digunakan dan digunakan kembali baik secara bersama-sama 
maupun secara terpisah. Sebagai contoh, percampuran antara audio atau bunyi, video atau 
gambar, dan data menghasilkan apa yang kita kenal sebagai multimedia, yang bukan lain 
adalah perbauran sedemikian rupa antara ribuan bahkan mungkin jutaan bits. Itulah inti 
perkembangan teknologi informasi mutakhir, yaitu perubahan dari atom ke bits yang 
tidak mungkin lagi dibatalkan maupun dibendung. Selain mampu menyalurkan atau 
menyebarkan informasi dalam jumlah luar biasa besar dalam suatu ketika jenis 
komunikasi digital atau berbasis digit ini juga berdampak mengubah cara kita menghayati 
waktu dan ruang serta cara kita menjalin relasi dengan orang lain khususnya berkat 
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kehadiran mesin pintar yang bernama komputer. Keberadaan kita di lokasi tertentu 
menjadi tidak terlalu penting sesudah digantikan oleh alamat e-mail, sebaliknya berbagai 
lokasi geografis lain di seantero bumi dapat dengan mudah dan cepat kita hadirkan di 
hadapan kita secara virtual melalui komputer. Bahkan komputer akan berkembang 
sedemikian rupa sehingga mampu hadir menyerupai manusia. Akibatnya, dalam waktu 
tidak lama di masa mendatang, kita akan lebih banyak berkomunikasi dengan komputer 
ketimbang dengan orang lain untuk memenuhi aneka kebutuhan kita. Tentu saja 
Negroponte sejak dini sudah mengingatkan, bahwa selain menawarkan aneka bentuk 
kemudahan dan kenyamanan setiap teknologi sekaligus juga memiliki sisi gelap tak 
terkecuali teknologi digital.  

John Palfrey, seorang pakar media dan direktur pusat kajian internet dan 
masyarakat di Universitas Harvard, dan Urs Gasser, rekan John di pusat kajian yang 
sama sekaligus guru besar di Sekolah Hukum Universitas Harvard, melalui buku yang 
mereka tulis bersama berjudul Born Digital: Understanding the First Generation of 
Digital Natives (Basic Books, 2008), termasuk para tokoh perintis yang mencoba 
memaparkan manfaat sekaligus mudarat dari kehadiran teknologi informasi sebagaimana 
sudah disinggung oleh Negroponte. Menurut kedua pengarang, ada 12 (dua belas) 
wilayah perkara yang harus dihadapi sebagai tantangan baru sebagai dampak kehadiran 
teknologi digital sosial khususnya oleh generasi yang lahir sesudah dasawarsa 1980-an 
dan yang mereka sebut sebagai Digital Natives atau generasi yang lahir di era digital. 

Pertama, perkara identitas. Sebagai generasi yang lebih banyak menghabiskan 
waktu terhubung dengan teman-teman secara online, mereka berisiko mengalami 
kesenjangan yang lebar antara identitas personal dan identitas sosial mereka. Kendati 
mereka bisa mengubah banyak aspek dari identitas personal mereka secara cepat dan 
mudah sesuai pengalaman pribadi mereka, namun mungkin mereka tidak akan pernah 
mampu mengubah identitas sosial yang terlanjur pernah mereka unggah dalam media 
sosial. Akibatnya, generasi digital membentuk dan mengkomunikasikan aneka identitas 
secara serentak melalui hubungan sosial di dunia nyata dan dunia maya, sehingga 
identitas mereka lebih merupakan mozaik yang terdiri dari aneka representasi tentang diri 
mereka yang mudah berubah-ubah dengan akibat lebih lanjut tidak memberikan kepastian 
rasa aman (Palfrey & Gasser, 2008). 

Kedua, perkara kontrol atas keterangan pribadi. Khususnya akibat aktivitas 
online-nya yang sangat intens terkait kehidupan pribadinya melalui media sosial, tanpa 
disadari individu dalam era digital telah merelakan berbagai informasi tentang dirinya 
terunggah dan boleh jadi akan tersimpan secara abadi dalam dunia maya yang terbuka 
secara bebas bagi siapa pun yang ingin mengaksesnya. Selanjutnya informasi pribadi itu 
dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak entah dengan tujuan baik atau jahat, namun yang 
pasti adalah demi kepentingan si pemakai dan jarang sekali demi kepentingan orang yang 
bersangkutan, si pemilik informasi pribadi itu. Di situlah masalahnya, dalam era digital 
ini keputusan tentang penggunaan informasi pribadi berada di tangan pihak yang 
memiliki kuasa atas informasi itu dan sangat mungkin penguasa itu justru bukan orang 
yang bersangkutan (Palfrey & Gasser, 2008). 

Ketiga, perkara privasi atau kebebasan-keleluasaan pribadi. Privasi adalah situasi 
saat seseorang merasa sepenuhnya berada seorang diri, bebas dari kehadiran maupun 
pengamatan oleh orang lain. Privasi sesungguhnya juga merupakan sejenis hak dasar, 
yaitu hak seseorang untuk merasa bebas dari kemungkinan dicampuri urusannya oleh 
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orang lain. Maka, lazimnya kita hanya rela menyerahkan atau mengkompromikan privasi 
kita kepada orang atau pihak lain yang kita percaya. Masalah yang berlangsung di dunia 
maya, kebanyakan orang terutama anak muda generasi digital mengira bahkan 
berkeyakinan bahwa ruang pribadi mereka di dunia maya itu memiliki tingkat privasi 
jauh melebihi yang sesungguhnya. Karena melakukan chat atau update status tengah 
malam saat semua orang sudah lelap dan di dalam kamar pribadinya, orang mengira 
bahwa obrolan atau posting yang dia unggah di media sosial itu bersifat sangat privat dan 
aman. Kenyataannya, dunia maya merupakan ruang yang bebas terbuka dan identity theft 
atau pencurian identitas dan kemungkinan penyalahgunaan informasi pribadi untuk 
tujuan-tujuan yang mungkin sangat merugikan pemiliknya terbuka sangat lebar (Palfrey 
& Gasser, 2008). 

Keempat, perkara safety atau keamanan. Artinya, aktivitas orang yang intens di 
dunia maya sesungguhnya menempatkannya dalam posisi rentan untuk mengalami dua 
jenis gangguan keamanan, yaitu psychological harm atau kerusakan psikologis akibat 
terpapar pada objek audio-visual yang bisa berdampak merusak jiwa khususnya oleh 
mereka yang belum memiliki kesiapan-kematangan untuk menghadapinya seperti 
pornografi atau memperoleh pengalaman yang merusak-menyakitkan seperti 
cyberbullying atau pembulian lewat dunia maya, serta physical harm atau kerusakan fisik 
khususnya berupa kemungkinan penganiayaan fisik oleh pelaku yang mengenal korban 
dari interaksi di dunia maya (Palfrey & Gasser, 2008). 

Kelima, perkara kreativitas. Internet telah terbukti memicu dan membuka jalan 
bagi terjadinya ledakan kreativitas. Namun sebagaimana diingatkan oleh Palfrey dan 
Gasser (2008), dalam kreativitas perlu dibedakan antara “kreasi” dan “kreatif”. Kreasi 
meliputi semua jenis konten digital mulai dari sekadar update status dalam media sosial 
sampai sejenis klip video yang dibuat oleh pengguna aktif internet. Sebaliknya “kreatif” 
menunjuk pada ciri unik, bermanfaat, dan hasil pergulatan serius dari sebuah konten atau 
produk yang dihasilkan oleh seseorang baik diunggah dalam internet maupun tidak. 
Kenyataannya kebanyakan generasi digital pengguna aktif internet adalah para “kreator” 
di dunia maya dalam keseharian mereka. Masalahnya, kreasi mereka itu sering 
merupakan petikan atau turunan dari hasil kerja kreatif dari orang lain yang 
sesungguhnya dilindungi oleh hak cipta. Akibatnya, pencurian gagasan atau karya, 
plagiarisme, bahkan rekayasa konten atau informasi yang bisa berdampak merugikan 
kredibiltas dan nama baik pencipta yang sesungguhnya merupakan ancaman nyata di 
tengah riuhnya ledakan kreativitas di dunia maya (Palfrey & Gasser 2008). 

Keenam, perkara pembajakan karya. Sebagaimana sudah disinggung, kreasi 
generasi muda digital di dunia maya lazimnya berupa “remix”, yaitu potongan-potongan 
files digital yang diambil dari karya-karya pencipta karya seni yang sesungguhnya 
kemudian digabung-gabungkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah file 
audio-visual baru yang didaku sebagai hasil kreativitasnya, telah menimbulkan 
keprihatinan serius terhadap maraknya praktik pembajakan karya di kalangan generasi 
digital. Praktik pengunduhan secara tidak semestinya terhadap konten atau materi 
berbayar di Internet khususnya berupa karya seni musik kemudian dibagikan secara 
bebas kepada sesama pengguna Internet, juga menambah seriusnya perkara pembajakan 
karya melalui dunia maya. Kiranya tidak salah ketika Palfrey dan Gasser (2008) 
menyatakan bahwa di balik maraknya kreativitas generasi digital sebagai arus atas dunia 
media digital kita, kita tidak boleh menutup mata terhadap arus bawah pelanggaran 
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hukum yang kian menjadi praktik keseharian kita. 
Ketujuh, perkara kualitas. Terbukanya kesempatan yang luas dan mudah bagi 

seseorang untuk mengunggah informasi apa saja di dunia maya di satu sisi memang 
memberdayakan orang yang ingin membagikan informasi yang benar tentang apa saja 
namun di sisi lain juga memudahkan orang yang ingin memberikan informasi yang sesat 
tentang hal yang sama. Kualitas informasi yang kita peroleh dari dunia maya menjadi 
pertaruhan besar di era digital. Kita dituntut jeli dalam membedakan hoax atau informasi 
yang sengaja dibuat untuk menyesatkan orang dan kebenaran. Tentu, kita tidak boleh 
serta merta menyatakan bahwa informasi yang diperoleh secara online kurang berkualitas 
dibandingkan informasi yang kita peroleh dari media cetak seperti ensiklopedia atau buku 
referensi lain. Persoalannya, informasi yang disajikan dalam media cetak lazim melalui 
proses review dan editing yang dilakukan secara cukup ketat, sementara di dunia maya 
setiap orang dengan leluasa bisa mem-posting apa saja dan kapan saja tanpa perlu 
berkonsultasi dengan orang lain (Palfrey & Gasser, 2008). 

Kedelapan, perkara overload atau kelebihan atau bahkan ledakan beban. Jumlah 
informasi yang tersedia di dunia maya luar biasa banyak, sementara kemampuan orang 
untuk memroses informasi yang diterimanya memiliki batas. Akibatnya, terjadi 
kesenjangan yang luar biasa besar antara pertumbuhan jumlah dan jenis informasi di 
dunia maya dan kemampuan orang untuk memperhatikan dan memroses informasi yang 
diterimanya. Akibatnya, jika orang tidak mampu membatasi diri dalam penggunaan 
internet sebagaimana lazim terjadi di kalangan generasi digital, maka ancaman gangguan 
tingkah laku seperti kecanduan Internet, sindrom kejenuhan informasi, dan beban 
kelebihan informasi yang membuat orang kesulitan membuat aneka keputusan menjadi 
sesuatu yang nyata (Palfrey & Gasser, 2008). 

Kesembilan, perkara agresivitas dan kekerasan. Banyak materi di dunia maya 
yang digemari oleh generasi digital berisi konten kekerasan. Sebagaimana kita tahu, 
anak-anak mulai meniru orang lain dalam rangka belajar mengembangkn aneka bentuk 
tingkah laku sosial maupun lawannya, antisosial. Media yang menyajikan adegan-adegan 
kekerasan sebagaimana bisa ditemukan dalam banyak jenis games atau permainan di 
internet secara efektif mengajarkan kepada anak-anak cara bertindak dengan agresif. Di 
pihak lain, menyaksikan kekerasan di layar komputer atau gadget merupakan pengalaman 
yang mengasjikkan bagi kebanyakan anak. Lebih parah lagi, saat menyaksikan dan 
memainkan games yang bertema kekerasan, anak-anak itu bukan lagi berperan sekadar 
sebagai pengamat melainkan larut berubah menjadi partisipan aktif dalam dunia fantasi 
yang penuh dengan kekerasan. Alhasil, melalui internet generasi digital tidak hanya 
meniru melainkan belajar memerankan dan menginternalisasikan agresivitas dan 
kekerasan (Palfrey & Gasser, 2008). 

Kesepuluh, perkara inovasi khususnya di bidang bisnis. Salah satu sisi positif 
penting dari era digital adalah lahirnya banyak orang muda yang melakukan inovasi atau 
pembaruan dalam menjalankan berbagai bisnis dengan memanfaatkan Internet. Dunia 
maya menyediakan sarana yang jauh lebih murah dan jauh lebih mudah untuk memulai 
dan menjalankan bisnis. Salah satu contoh perintis bisnis digital asal Indonesia adalah 
Bellany Benedetto Budiman, seorang desainer yang bermukim di Jakarta. Dia mulai 
merintis Neuro-Design sebuah studio desain yang antara lain menawarkan jasa desain 
dan produksi melalui Internet pada tahun 1998 saat masih berusia 16 tahun. Menyaksikan 
munculnya tokoh-tokoh inovator bisnis muda lain di banyak tempat di dunia, Palfrey dan 
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Gasser (2008) sampai pada kesimpulan bahwa era gerontokrasi di mana kepemimpinan 
dalam organisasi bisnis maupun organisasi lain berada di tangan generasi tua atau lanjut 
usia benar-benar telah berakhir! 

Kesebelas, perkara belajar. Kehadiran Internet dengan menyajikan ragam dan 
jumlah informasi yang seperti tanpa batas jelas-jelas telah mengubah cara belajar 
generasi digital. Konon proses belajar generasi digital melalui media Internet meliputi 
tiga tahap: (a) tahap grazing atau menjelajah, ibarat seekor mamalia yang menjelajah dan 
menikmati tetumbuhan di sana-sini di padang rumput informasi yang sangat luas; (b) 
tahap deep-dive, yaitu mendalami salah satu informasi atau isu yang menarik perhatian 
dan minatnya; dan (c) tahap mencari umpan balik dengan cara menulis posting dalam 
blog pribadi, menuliskan komentar pada pada blog orang lain, atau menuliskan pesan 
dalam milis terkait hal yang sedang didalaminya. Namun pengalaman baru belajar 
dengan media Internet itu sekaligus membawa sejumlah bahaya. Pertama, pembelajar 
generasi digital cenderung melakukan multitask, yaitu melakukan sejumlah kegiatan 
sekaligus dalam saat bersamaan. Akibatnya, mereka cenderung kurang menaruh 
perhatian pada tugas pokok yang sedang dihadapi. Kedua, rentang perhatian mereka 
cenderung memendek. Mereka tidak menyukai sekaligus tidak mampu memusatkan 
perhatian pada materi yang yang panjang. Ketiga, munculnya budaya copy-and-paste 
dalam mengerjakan tugas-tugas yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinisp etis yang 
ditanamkan dalam pendidikan (Palfrey & Gasser, 2008). 

Keduabelas dan terakhir, perkara aktivisme atau partisipasi aktif dalam dunia 
politik. Kehadiran Internet melahirkan cara baru partisipasi dalam dunia politik dengan 
dua cara. Pertama, Internet memaksa lembaga-lembaga pemerintahan transparan terkait 
aneka kebijakan dan tindakan mereka. Kedua, Internet membuka jalan bagi warga negara 
biasa untuk ikut ambil bagian dalam menentukan bagaimana berbagai peristiwa publik 
diperbincangkan, dipahami, dan direkam dalam ingatan kolektif. Ringkas kata, Internet 
menyediakan sarana untuk memberdayakan warga masyarakat biasa memiliki tingkat 
partisipasi yang lebih besar, lebih langsung, dan lebih personal dalam aneka proses 
politik formal. Dalam perubahan penting itu dan di berbagai tempat di dunia, generasi 
muda digital menempati posisi terdepan (Palfrey & Gasser, 2008). 
 
Situasi Terkini, di Dunia dan di Tanah Air 
 

Bagaimana situasi terkini dunia digital baik di tingkat global maupun khususnya 
di Tanah Air? Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin meluas 
dan tidaklah mungkin dibendung. Pengguna Internet di seluruh dunia misalnya, kini 
mencapai 3 milyar (40% populasi dunia) dan dua per tiganya berasal dari negara-negara 
berkembang (ITU, 2014).  Data lain memperlihatkan bahwa pelanggan telepon seluler 
dunia telah mencapai 7 milyar dan lebih dari setengahnya adalah pelanggan yang 
bermukim di wilayah Asia-Pasifik (ITU, 2014).  Kondisi ini merefleksikan kondisi di 
Indonesia.  Pada tahun 2012 pengguna internet di Indonesia mencapai 24,23% dari 
jumlah penduduk dan meningkat menjadi 34.9% di tahun 2014 (APJII, 2014).  Sebanyak 
85% dari jumlah pengguna itu mengakses Internet melalui telepon selular (APJII, 2014).  
Sayang, ada persoalan terkait pemerataan akses, biaya layanan, dan kualitas konektivitas.  
Riset APJII (2014) menunjukkan tidak meratanya sebaran pengguna internet dengan 
wilayah Indonesia bagian Barat sebagai pengguna internet terbesar (78,5%).  Terkait 
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biaya, data Bappenas (2014) menyebutkan tingginya biaya penyediaan layanan Internet 
per bulan dibandingkan rerata pengeluaran rumah tangga per bulan di kalangan 
masyarakat Indonesia.  Kecepatan unduh (download) melalui jaringan Internet di 
Indonesia juga termasuk rendah dibandingkan di negara-negara Asia lain (Bappenas, 
2014).   

Menanggapi situasi itu, Pemerintah melakukan beberapa upaya, salah satunya 
melalui Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014-2019 yang tertuang dalam Peraturan 
Presiden Nomor 96 Tahun 2014.  RPI didefinisikan sebagai “akses Internet dengan 
jaminan konektivitas selalu tersambung, terjamin ketahanan dan keamanan informasinya 
serta memiliki kemampuan triple-play dengan kecepatan minimal 2 Mbps untuk akses 
tetap (fixed) dan 1 Mbps untuk akses bergerak (mobile)“ (Bappenas, 2014, h. 6).  
Terlepas dari definisi yang mungkin terlalu teknis untuk dipahami oleh komunitas 
Psikologi, inti semangatnya adalah menyediakan jaringan koneksi Internet di seluruh 
Indonesia secara handal dan aman.  Dengan demikian diharapkan akan “..mendukung 
pertumbuhan pembangunan nasional dan daya saing Indonesia di tingkat global, serta 
peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia” (Bappenas, 2014, h. 6).  

Upaya yang ditempuh Pemerintah merupakan berita gembira, sebab kita akan 
memiliki kesempatan semakin luas untuk mengetahui dan terlibat menggunakan beragam 
manfaat teknologi informasi dan komunikasi untuk kemajuan kualitas hidup bersama 
kita.  Kita akan semakin cepat mengetahui peristiwa-peristiwa terkini dunia.  Kita akan 
memiliki semakin banyak sumber informasi untuk memuaskan berbagai keingintahuan 
kita. Ketersediaan informasi yang mutakhir dan mudah diakses akan sangat bermanfaat 
bagi upaya peningkatan kesejahteraan kehidupan bersama kita, seperti peningkatan 
kualitas pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Kita pun memiliki  medium 
komunikasi yang semakin beragam untuk terhubung dengan orang lain, di manapun dan 
kapanpun.  Kita juga dapat semakin melibatkan diri dalam memperbincangkan beragam 
isu dan mengembangkan minat, serta memperoleh ruang yang semakin luas untuk 
mengungkapkan diri dan memperjuangkan kepentingan kita. Teknologi informasi dan 
komunikasi benar-benar menciptakan sebuah dunia baru yang semakin mengintegrasikan 
dunia yang semula berjarak, termasuk mengintegrasikan dunia nyata dan dunia maya.   

Namun tetap harus kita sadari, teknologi informasi dan komunikasi pada dasarnya 
tetaplah teknologi. Kendati memberikan manfaat bagi kehidupan kita, teknologi tidak 
pernah netral. Selain mempromosikan nilai-nilai instrumental seperti efisiensi, keamanan, 
keandalan, dan kemudahan, teknologi seharusnya juga mempromosikan nilai-nilai sosial-
moral-politis substantif seperti kebebasan, keadilan, pencerahan, privasi, dan otonomi. 
Namun yang terakhir itu tidak akan terjadi secara otomatis, melainkan harus secara aktif 
diperjuangkan dalam desain atau perancangannya (Flanagan, Howe & Nissenbaum, 
2008).  Selain itu, relasi antara manusia dan teknologi juga dimediasi oleh beragam 
dimensi yang menyertainya, seperti: sejarah, budaya, komunitas, pembagian tugas, dan 
peran (Rückriem, 2009).  Artinya, relasi antara manusia dan teknologi informasi dan 
komunikasi tidak lagi memadai bila hanya dipandang sebagai relasi yang impersonal dan 
eksklusif.  Para pengguna adalah pribadi-pribadi yang saat memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi melibatkan persepsi, ingatan-ingatan, kebutuhan-kebutuhan, 
nilai-nilai, sikap, motif, motivasi, kepribadian, pengetahuan, emosi, keterampilan dan 
pemaknaan-pemaknaan yang bersifat personal dan sosial.  Atribut-atribut psikologis itu 
kemudian dibingkai dalam kontradiksi-kontradiksi eksistensial psikologis manusia, antara 
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kita-kami (Hassan, 2014), kehidupan-kematian, kebebasan-ketidakbebasan, isolasi-
keterhubungan dan keberartian-ketidakberartian (Yalom, 1980).  Teknologi informasi dan 
komunikasi kemudian menjadi medan interaksi dinamis antara atribut-atribut dan 
kontradiksi-kontradiksi eksistensial psikologis tersebut.  Situasi itu ada kalanya  
menyebabkan potensi-potensi keunggulan diri dan masyarakat menjadi tumpul dan 
mandek, namun di kala lain juga mampu menstimulasi munculnya potensi-potensi yang 
masih terpendam.  Pada tarikan-tarikan inilah Psikologi baik sebagai praktik maupun 
sebagai ilmu akan mampu berperan memberikan sumbangsih keterampilan dan pemikiran 
untuk menyelaraskan berbagai atribut dan kontradiksi tersebut, sehingga teknologi 
informasi dan komunikasi dapat dijadikan alat sekaligus medium pengembangan pribadi 
dan masyarakat.   

Saat ini Indonesia berada pada periode bonus demografi karena jumlah penduduk 
usia produktif (15-65 tahun) melebihi jumlah penduduk nonproduktif (BPS, 2013).  
Jumlah penduduk usia produktif di Indonesia diproyeksikan meningkat dari 66,5 % pada 
tahun 2010, menjadi 68,1% pada tahun 2028 sampai 2031 (BPS, 2013).  Dalam konteks 
teknologi informasi dan komunikasi, hampir setengah (49%) pengguna Internet di 
Indonesia saat ini berasal dari kelompok usia muda antara 18-25 tahun (APJII, 2014).  
Sebanyak 60% pengguna Internet dari kategori usia tersebut mengakses internet dari 
telepon selular (APJII, 2014).  Data ini menunjukkan bahwa kini dan di masa mendatang  
masyarakat Indonesia dapat dengan mudah menjadi subjek sekaligus objek pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi baik secara positif atau negatif.  Bila kita sepakat 
bahwa momentum bonus demografi harus dimanfaatkan demi kemajuan Indonesia, maka 
wacana tentang peran Psikologi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
di masyarakat sebagaimana diperbincangkan dalam buku ini merupakan sebuah 
keniscayaan untuk diwujudkan oleh komunitas Psikologi di Indonesia. Sebagai bidang 
ilmu dan terapan yang bersentuhan erat dengan manusia, Psikologi dapat berkontribusi 
besar dalam membantu masyarakat memahami seluk-beluk teknologi informasi dan 
komunikasi serta memanfaatkannya secara optimal bagi kesejahteraan hidup pribadi 
maupun masyarakat.   
 
Tentang Buku Ini 
 

Buku ini merupakan buku kedua seri Sumbangan Pemikiran Psikologi untuk 
Bangsa yang diterbitkan oleh organisasi profesi Psikologi di Tanah Air, yaitu Himpunan 
Psikologi Indonesia atau HIMPSI. Buku ini menyajikan 31 artikel melibatkan 49 penulis 
dari berbagai institusi baik warga maupun sahabat komunitas Psikologi di Tanah Air. 
Delapan artikel memaparkan aneka kemudahan atau manfaat yang ditawarkan oleh 
kehadiran teknologi pada umumnya maupun teknologi informasi khususnya bagi 
kehidupan kita. Agnes Maria Sumargi menguraikan penggunaan teknologi dalam 
membantu orang tua mengatasi tingkah laku bermasalah pada anak. Diany Ufieta Syafitri, 
Ardias Nugraheni, Azizah Kartika Nugraheni, Firdaus Ismail Sholeh, dan Rifauddin 
Tsalitsy memaparkan penggunaan permainan komputer sebagai media sosialisasi dan 
internalisasi nilai tertib lalu lintas pada siswa Sekolah Dasar.  Weny Savitry Pandia 
mengupas pemanfaatan tekonologi dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus. F.A. 
Triatmoko dan Sri Hartati Reksodiputro-Suradijono menguraikan pengalaman mereka 
memanfaatkan teknologi informasi untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis di 
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kalangan mahasiswa. Winandi Mardajaya dan Arief Fahmie mengulas pemanfaatan 
virtual World 3D sebagai media pembelajaran dan intervensi dalam praktik kerja profesi 
bidang Psikologi Industri dan Organisasi. Arief Fahmie, Muthia Nurrakhmi, dan Jenny 
Handayani menguraikan pemanfaatan desain J-Test untuk penyusunan profil karir 
pegawai. Benedictus Ratri Atmoko mengupas peran psikologi dalam mewujudkan human-
interface interaction yang bercorak mutual. Jeanete Ophilia Papilaya menguraikan peran 
media sosial sebagai sarana mempererat budaya ale rasa beta rasa di Maluku. 

Selanjutnya, lima artikel memaparkan sejumlah dampak negatif atau risiko 
kehadiran tekonologi informasi dalam kehidupan kita. Subhan El Hafiz menunjukkan 
kepada kita bahwa teknologi informasi menciptakan ruang publik baru yang menuntut 
pengembangan nilai-nilai moral baru. Ike Herdiana memaparkan ekses kehadiran 
teknologi informasi dalam memicu munculnya fenomen perdagangan manusia melalui 
Internet. Mirra Noor Milla mengulas proses radikalisasi kelompok teroris di Indonesia 
melalui media online. Seger Handoyo mengupas fenomen cyberloafing di tempat kerja 
sebagai dampak penggunaan teknologi informasi. Josephine Maria Julianti Ratna 
mengulas potensi fenomen kekinian yang dilahirkan oleh teknologi informasi dalam 
memunculkan masalah kejiwaan di kalangan individu yang kecanduan Internet pada 
umumnya atau media sosial pada khususnya.  

Lima artikel berikutnya menguraikan dampak kehadiran teknologi informasi 
terhadap perubahan gaya hidup dalam sejumlah ruang kehidupan kita. Elisabeth Santosa 
menguraikan perlunya orang tua menyesuaikan pola asuh yang diterapkan pada anak-
anak yang lahir dan tumbuh di era digital. Wiwin Hendriani mengulas tentang pentingnya 
menumbuhkan online resilience pada anak melalui pengasuhan yang ramah teknologi 
informasi. Erita Yuliasesti dan Hayu Lestari mengulas pengaruh teknologi informasi 
terhadap pola perilaku belanja di kalangan mahasiswa. Jony Eko Yulianto memaparkan 
potensi problem kepercayaan antara pembeli dan penjual maupun sebaliknya yang 
melekat pada interaksi termediasi dalam fenomen belanja di Internet. Hendro Prabowo 
dan Alia Rizki Fauziah menunjukkan kemudahan dalam usaha berkat kehadiran teknologi 
informasi dengan membandingkan pengalaman dua pengusaha yang mengembangkan 
bisnisnya di masa sebelum dan sesudah era digital. 

Lima artikel selanjutnya mengupas status penelitian Psikologi tentang media sosial 
serta dampak teknologi informasi terhadap perubahan sosial. Beatriks Novianti Kiling-
Bunga, Indra Yohanes Kiling, dan Marselino Kharitas Purna Abdi Keraf meneropong 
cakupan riset tentang media sosial di Indonesia. Mahargyantari Purwani Dewi dan 
Hendro Prabowo mengulas pentingnya menyikapi secara cerdas problem batas 
transparansi dalam penelitian psikologi yang memanfaatkan Internet agar tidak membuka 
ruang bagi responden untuk memberikan jawaban yang bias ke arah yang dipandang 
sepatutnya oleh masyarakat. Akhmad Junaidi dan Weni Endahing Warni menguraikan 
perubahan tingkah laku dan peradaban manusia akibat kehadiran cyberspace sebagai 
anak kandung teknologi informasi. Indro Nugroho memaparkan peran teknologi 
informasi sebagai instrumen perubahan sosial. Inge Hutagalung mengulas dinamika 
pemilihan dan penolakan informasi pornografis di kalangan remaja di Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta.  

Empat artikel berikutnya membahas dampak kehadiran teknologi informasi 
terhadap pembentukan subjek maupun kemanusiaan kita secara keseluruhan. Imadduddin 
Parhani dan Yulia Hairina mengupas peran media sosial dalam menggalang dukungan 
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masyarakat untuk menolong warga yang sedang tertimpa musibah dan membutuhkan 
pertolongan. Ira Puspitawati, Nilam Widyarini, dan Dona Eka Putri mengulas problem 
pembentukan Super-ego dalam dunia maya. Rakhman Ardi membahas anonimitas dan 
pemenuhan kebutuhan psikososial melalui pengungkapan diri di media sosial. Penny 
Handayani dan Anissa Azura mengupas peran teknologi dalam bentuk assistive devices 
dalam membantu kaum disabilitas menemukan kembali ruang untuk mengaktualisasikan 
kemanusiaannya, terbebas dari jerat keterbatasan baik fisik maupun nonfisik yang mereka 
sandang.  

Empat artikel terakhir membahas teknologi pada umumnya maupun teknologi 
informasi pada khususnya sebagai tantangan dan peluang dalam pengembangan 
Psikologi. Dibyo Soemantri Priambodo membahas perlunya profesi Psikologi di 
Indonesia melakukan perubahan-perubahan agar tidak terpinggirkan dalam persaingan 
dengan profesi lain dalam menghadapi tantangan baru di era teknologi informasi ini. 
Ignatius Ryan Jeffri Dharmawan, Rizki Restuning Tiyas, dan Riska Andari memaparkan 
bahaya dari praktik psikologi tradisional seperti membaca kepribadian melalui bentuk 
wajah, gurat tangan dan sejenisnya yang masih tetap hadir di zaman teknologi informasi 
ini. Clara Moningka mengulas tentang pentingnya Psikologi mampu mengintegrasikan 
diri dengan kemajuan teknologi informasi, khususnya di tengah dunia komunikasi yang 
semakin termediasi oleh komputer. Terakhir, Raymond Godwin memaparkan pentingnya 
upaya menerapkan prinsip-prinsip dan teori-teori psikologi dalam memodifikasi tingkah 
laku ke arah yang baik melalui psikoteknologi. 
 
Akhirul Kalam 
 

Mengakhiri pengantar ini, Tim Editor ingin mengucapkan terima kasih kepada 
sejumlah pihak yang dengan satu dan lain cara mendorong dan membantu kelahiran buku 
ini. Pertama, kepada Pengurus Pusat HIMPSI atas fasilitasi yang disediakan praktis 
dalam seluruh tahap penyiapan buku ini hingga kemunculannya. Kedua, kepada seluruh 
penulis yang telah mengirimkan karya tulisnya untuk dimuat dalam buku ini. Kepada satu 
atau dua penulis yang artikelnya terpaksa belum bisa dimuat, diharapkan tetap 
bersemangat mengirimkan tulisan pada seri buku berikutnya. Ketiga dan terakhir, kepada 
Prof. Dr. Phil. Hana Panggabean, Psikolog. Sebagai Ketua Kompartemen Sumbangan 
Pemikiran Psikologi untuk Bangsa dalam Kepengurusan Pusat Himpunan Psikologi 
Indonesia yang membidangi antara lain penerbitan buku tematik tahunan HIMPSI, 
beliaulah yang memegang tongkat komando atas penerbitan buku ini. Karena alasan 
kesehatan akhirnya beliau tidak bisa terus terlibat dalam kegiatan ini. Semoga 
kemunculan buku ini menjadi penghiburan dan pendorong semangat bagi kesembuhan 
beliau. Akhir kata, kepada seluruh sidang pembaca kami ucapkan selamat menikmati.  
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Sambutan Ketua Umum HIMPSI 
 

Setelah terbit tahun lalu buku pertama Seri Sumbangan Pemikiran Psikologi 
untuk Bangsa Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) berjudul “Revolusi Mental: 
Makna dan realisasi”, kehadiran buku kedua berjudul “Psikologi dan Teknologi 
Informasi”, sungguh sangat menggembirakan dan membanggakan. Buku ini merupakan 
salah satu perwujudan kiprah HIMPSI berkarya untuk bangsa Indonesia. 

Sebagai sebuah kumpulan pemikiran untuk bangsa, artikel-artikel yang 
ditampilkan dalam buku ini penuh dengan gagasan, hasil telaah literatur, dan hasil riset 
yang sangat menarik untuk merespon persoalan bangsa yang terkait dengan penggunaan 
teknologi informasi. Dikupas dengan mendalam berbagai persoalan penggunaan 
teknologi informasi di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan organisasi. 
Dipergunakan dengan baik berbagai konsep, teori, dan riset Psikologi untuk menjelaskan 
perilaku dan berbagai persoalan terkait teknologi informasi. Kita dapat belajar dari buku 
ini bagaimana tantangan, peluang, dan persoalan penggunaan teknologi informasi.  

Carl Jung menyatakan bahwa teknologi adalah netral. Bagaimana kita 
menggunakan teknologi menentukan apakah teknologi akan menjadi positif atau negatif. 
Pada sisi positif, kita mengetahui bahwa teknologi memberikan peluang untuk belajar 
apapun dengan sangat mudah, mempermudah membuat jaringan sosial dan jaringan 
bisnis, meningkatkan produktivitas kerja dan organisasi, serta dapat membantu memantau 
kondisi kesehatan kita, serta masih banyak keuntungan lainnya. Pada sisi negatif, kita 
juga mengetahui berbagai dampak buruk yang telah ditimbulkan karena penggunaan 
teknologi informasi. Sebut saja antara lain, kecanduan permainan internet, kejahatan 
dunia maya, kejahatan seksual akibat terstimulasi pornografi di internet, dan sebagainya.  

Pengetahuan Psikologi terkait dengan teknologi informasi berkembang seiring 
dengan perkembangan teknologi dalam dua puluh tahun terakhir ini. Para ahli Psikologi 
selain menggunakan teknologi sebagai metode meningkatkan kesejahteraan psikologis 
dan juga alat bantu untuk melakukan kegiatan profesionalnya, juga berusaha untuk 
memahami bagaimana teknologi mempunyai dampak terhadap perilaku dan hubungan 
antar orang. Topik-topik yang terkait dengan perihal tersebut selanjutnya semakin 
berkembang, sehingga sampai pada kelahiran cabang baru dalam Psikologi, yaitu 
Psikologi Dunia Maya (Cyberpsychology).  

Psikologi Dunia Maya mencoba menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi 
dengan orang lain menggunakan teknologi, bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh 
teknologi, bagaimana teknologi dapat dikembangkan untuk mendapatkan kecocokan 
terbaik dengan kebutuhan manusia, dan bagaimana kondisi psikologis manusia dapat 
dipengaruhi oleh teknologi. Penelitian dalam Psikologi Dunia Maya didorong oleh 
perkembangan World Wide Web, dan juga secara khusus kehadiran media sosial. 
Psikologi Dunia Maya meneliti juga tentang permainan online dan offline, kecerdasan 
artifisial, dan sebagainya. Artikel-artikel dalam buku ini membahas persoalan-persoalan 
yang dikaji oleh Psikologi Dunia Maya tersebut.  

Penghargaan saya sampaikan pada para penulis yang sebagian besar adalah 
dosen berasal 20 (dua puluh) universitas di Indonesia dan sebagian lagi para praktisi. 
Terimakasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan untuk pengurus Kompartem 4 
HIMPSI dan tim editor yang telah bekerja keras untuk merealisasikan buku ini, yaitu A. 
Supratiknya, J. Seno Aditya Utama, Tjipto Susana, Juneman Abraham, dan Ilham 
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Nuralfian. Terimakasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang ikut berperan 
dalam penerbitan buku ini. Harapan saya agar kontribusi HIMPSI melalui buku ini dapat 
membantu berbagai pihak seperti pemerintah, para pendidik, para orang tua, dan 
semuanya untuk (1) melakukan promosi penggunaan teknologi informasi secara positif, 
(2) melakukan prevensi dampak negatifnya, (3) menggunakan buku ini sebagai referensi 
dalam proses pembelajaran dan juga riset topik Psikologi dan Teknologi Informasi, dan 
(4) menstimulasi terselenggaranya diskusi yang bermanfaat untuk pengembangan 
pengetahuan Psikologi Dunia Maya yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan 
bangsa. 
 
 
HIMPSI Berkarya untuk Bangsa 
Jakarta, 10 Oktober 2016 
Pada Hari Kesehatan Mental Sedunia 
 
 
Dr. Seger Handoyo, Psikolog 
Ketua Umum  
 

 
 



 

 

 

Executive Note Kepala Staf Kepresidenan  

untuk Buku “Psikologi dan Teknologi Informasi” 

 

 Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah 
sampai pada Era Revolusi Digital. Kondisi ini membuat pemanfaatan 
teknologi digital menjadi tuntutan wajib dalam kehidupan masyarakat, baik 
untuk komunikasi, pemenuhan tuntutan pekerjaan, pendidikan maupun 
pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari.  
 Selain memberikan manfaat, pemakaian teknologi digital ini 
terkadang juga menimbulkan permasalahan diantaranya kesenjangan 
kebudayaan antar generasi (generation gap). Cepatnya perkembangan 
teknologi, membuat kalangan orang tua terkadang menjadi tertinggal dan 
gagap menghadapi perkembangan produk-produk teknologi terbaru, 
sementara itu anak-anak muda semakin cepat menjadi komsumen produk 
digital yang dipasarkan, yang jika tidak dikelola sering kali menimbulkan 
ketergantungan pada pemakaiannya. Tidak hanya itu, akses berlebih pada 
teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini, jika tidak dikelola juga 
dapat menimbulkan meluasnya perilaku pornografi, kekerasan, hingga 
terorisme.  
 Selamat kami ucapkan atas terbitnya buku kedua yang berjudul 
“Psikologi dan Teknologi Informasi” ini. Terima kasih untuk sumbangan dari 
semua penulis. Selain merupakan sumbangan penting untuk para psikolog, 
pendidik dan orang tua, buku ini juga penting dibaca oleh para pembuat 
kebijakan di pemerintahan sehubungan dengan mulai timbulnya gejala  
gangguan mental dan tingkah laku pada masyarakat sebagai salah satu 
efek negatif dari akses pada teknologi informasi dan komunikasi yang 
berkembang sangat pesat dewasa ini. 
 

 
Jakarta, 24 Oktober 2016 
 
Kepala Staf Kepresidenan,  
 
 
 
 
Teten Masduki 
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17 
Kepercayaan Konsumen terhadap  

Pusat Perbelanjaan Digital  
di Indonesia 

 

Jony Eko Yulianto 

 

Kepercayaan merupakan elemen dasar dalam membangun hubungan (Wright, 

2010). Dalam koridor psikologi interpersonal, individu akan cenderung mampu 

mempertahankan hubungan dalam jangka waktu panjang dengan orang lain yang ia 

persepsikan sebagai individu yang dapat dipercaya (Faturochman, 2011). Maka, tema-

tema mengenai kepercayaan selalu menjadi isu sentral saat membahas interaksi 

interpersonal antarindividu. Di sisi lain, perkembangan internet dewasa ini memberikan 

sinyal bahwa interaksi individu tidak lagi hanya tercipta melalui media konvensional 

tetapi juga secara progresif masuk ke dalam dunia digital, sehingga kajian kepercayaan 

interpersonal kini juga meluas memasuki dimensi interaksi individu dengan situs-situs 

virtual. Tulisan ini akan membahas dinamika psikologis khususnya mengenai 

kepercayaan konsumen dalam kaitannya dengan perilaku ekonomi di pusat perbelanjaan 

digital. 

 

Perbelanjaan Digital di Indonesia 

Internet telah bertransformasi menjadi media komunikasi paling penting di era 

teknologi informasi dalam dua dasawarsa terakhir. Di Indonesia, jumlah pengguna 

internet dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang pesat. Situs Redwing Asia 

(2014) mencatat bahwa pada tahun 2005, pengguna internet di Indonesia berada pada 

kisaran 12 juta pengguna, meningkat menjadi 36 juta pengguna pada 2010 dan 107 juta 

pengguna pada 2014. Proporsi pengguna berdasarkan gender adalah 51.6% pengguna 

laki-laki dibanding 28.4% pengguna perempuan (Herawan, 2012). Pada tahun 2015 

dilaporkan sebanyak 150 juta merupakan pengguna internet aktif di Indonesia dan angka 

ini diprediksikan akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya. 

Singapore Post e-Commerce (2014) misalnya, memprediksi bahwa pada tahun 

2030 akan ada lebih dari 200 juta penduduk Indonesia yang menjadi pengguna internet 



 
 

aktif. Hal ini menunjukkan bahwa prospek perdagangan elektronik di Indonesia di tahun-

tahun mendatang sangat besar. Dengan jumlah populasi penduduk terbesar di Asia 

Tenggara, ditambah dengan pola pertambahan jumlah pengguna internet setiap tahunnya, 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di antara 

negara-negara Asia Tenggara lainnya. Gambaran ini semakin jelas terlihat jika melihat 

data Singapore Post e-Commerce (2014) mengenai jumlah pengguna internet aktif di 

negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2013. Indonesia yang menempati peruingkat 

pertama mencapai nilai 74.6%. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari Filipina yang ada di 

posisi kedua dengan perolehan nilai 36%. 

Para pelaku perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia juga mengalami 

peningkatan yang pesat. Pasar perdagangan elektronik di Indonesia dianggap sebagai 

pasar bisnis yang menjanjikan, meskipun sebenarnya transaksi perdagangan elektronik di 

Indonesia baru melibatkan 5% dari total transaksi 135 juta dolar yang beredar tiap 

tahunnya. Pada tahun 2012, penggunaan transaksi daring (online) untuk bisnis di 

Indonesia mencapai 6%. Dalam kurun waktu tersebut, 70% transaksi e-commerce 

dilakukan dengan transfer antarbank, 35% melalui kartu kredit, dan 30% melalui 

pembayaran tunai (cash on delivery) (Redwing Asia, 2014). Sebagaimana ditampilkan 

pada Gambar 1, setelah berada pada kisaran 621 juta dolar pada tahun 2011, nilai pasar 

perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia dilaporkan melejit pada 2.539 juta 

dolar pada tahun 2015.  

 

 
  

Gambar 1. Grafik nilai pasar perdagangan digital (e-Commerce) di Indonesia 2011-

2015 (Redwing Asia, 2014). 
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Singapore Post e-Commerce (2014) mencatat, jumlah pengguna internet aktif 

yang terlibat dalam transaksi perdagangan elektronik pada tahun 2013 mencapai angka 

4.6 juta pengguna, dan diramalkan akan terus meningkat hingga mencapai angka 8.7 juta 

pada tahun 2016. Media yang digunakan dalam untuk melakukan transaksi belanja 

elektronik adalah forum-forum daring (26.6%) dan media sosial (26.4%). Data tersebut 

mengisyaratkan meningkatnya jumlah kalangan kelas menengah di Indonesia. 

Pertumbuhan pengguna internet dan jumlah kalangan yang terlibat dalam perdagangan 

elektronik menggambarkan pertumbuhan daya beli dan keterbukaan masyarakat terhadap 

kemajuan teknologi. 

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat jelas bahwa perilaku belanja berbasis 

elektronik (e-shopping) merupakan isu global yang layak mendapatkan perhatian. 

Moriyasu (2014) menulis bahwa di China, 70% responden penelitian mengaku bahwa 

mereka telah melakukan setidaknya satu kali transaksi jual-beli dalam tiga bulan terakhir. 

Dalam periode yang sama di Amerika Serikat, angka ini mencapai 22%. Di Indonesia, 

pengguna internet terbanyak setelah golongan eksekutif (63.4%) adalah golongan 

wirausahawan (21.5%) (Herawan, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa arah bisnis mulai 

bergeser dari pengembangan bisnis baru dengan cara konvensional, menjadi 

pengembangan bisnis baru dengan cara digital. Dengan nilai pasar yang semakin tinggi 

setiap tahun, ditunjang dengan jumlah pengguna internet yang semakin bertambah, maka 

urgensi mengkaji perilaku belanja elektronik menjadi sangat penting. 

Beberapa vendor telah dikenal memainkan peranan penting dalam perdagangan 

elektronik di Indonesia. Pada tahun 2013, Amazon menjadi situs perdagangan elektronik 

paling populer di Indonesia. Meskipun tidak memiliki perwakilan kantor di Indonesia, 

tetapi situs ini memiliki pengunjung virtual yang tinggi setiap harinya. Pada tahun 2014, 

Lazada Indonesia menjadi aktor kunci lain yang mulai merebut dominasi Amazon di 

Indonesia. Dengan penguasaan terhadap konteks pasar, bahasa natif, dan sistem 

marketing yang membumi, Lazada Indonesia mampu bersaing sebagai aktor yang 

penting. Beberapa vendor lain yang memiliki rerata pengunjung yang tinggi di dunia 

perbelanjaan elektronik di Indonesia adalah Zalora (Singapore Post e-Commerce, 2014).  

Jepang kemudian ikut terlibat dalam bisnis perdagangan elektronik melalui 

eksistensi Rakuten. Dengan mengadopsi nama Rakuten Belanja Online, Jepang berupaya 



 
 

mendapatkan pasar lokal Indonesia. Kaskus, situs forum digital terbesar di Indonesia, 

juga dilaporkan memiliki rerata pengunjung yang sangat tinggi. Pada Mei 2014, 

Singapore Post e-Commerce (2014) mencatat angka lebih dari 6.8 juta yang terdaftar 

sebagai pengguna Kaskus, dengan 750 ribu pengunjung situs setiap harinya dengan durasi 

akses 29 menit setiap hari. Eksistensi Kaskus bersaing dengan OLX. Vendor lainnya, 

Tokopedia, yang mengklaim dirinya sebagai vendor perdagangan elektronik terbesar di 

Indonesia, dilaporkan mencapai 10 juta pengunjung virtual setiap bulan dan pada tahun 

2014 mencapai transaksi hingga dua ribu produk setiap bulannya. Dari berbagai ulasan 

mengenai kondisi transaksi perbelanjaan vendor mayor di Indonesia di atas, nampak 

bahwa masyarakat Indonesia telah siap memasuki era perdagangan digital. Vendor-

vendor ini pun telah mengambil peran sebagai pusat perbelanjaan digital. 

 

Kepercayaan Digital (e-Trust) 

Secara literal, definisi kepercayaan digital tidak mudah untuk dijelaskan. Dalam  

penelitian-penelitian mengenai perdagangan elektronik (e-commerce), kepercayaan 

didefinisikan sebagai kesediaan untuk mengandalkan atau favorabilitas terhadap atribut-

atribut yang dimiliki oleh vendor, seperti sejauhmana ia akurat, tepat waktu, aman, 

terbuka, informatif, jujur, dan konsisten (Steward, 1999). Beberapa peneliti lain yang 

mendalami kajian tentang kepercayaan virtual, memilih untuk tidak secara khusus 

mendefinisikan kepercayaan (Cranor, 1999). Menurut hemat saya, hal ini disebabkan 

karena adanya perbedaan perspektif dari para ahli dalam memandang kepercayaan. Para 

ilmuwan psikologi memandang kepercayaan sebagai konstruk psikologis (psychological 

trait), sedangkan ilmuwan sosiologi memandang kepercayaan sebagai struktur sosial, dan 

para ekonom memandang kepercayaan sebagai bagian dari mekanisme pengambilan 

keputusan ekonomi. Hal ini memungkinkan bahwa pandangan dari satu bidang ilmu tidak 

serta merta dapat dipahami dan diapresiasi oleh ilmuwan dari bidang ilmu yang lain. 

Kritik Lewis dan Weigert (1985) misalnya, dengan pendekatan sosiologisnya 

berpendapat bahwa pandangan para ilmuwan psikologi mengenai kepercayaan sebagai 

sifat (trait) tidak cukup valid karena kepercayaan tidak dapat direduksi sebagai 

karakteristik personal. Pendekatan yang monodisipliner memiliki banyak keuntungan, 

tetapi juga sarat keterbatasan. 



 
 

McKnight dan Chervany (2002) memperkenalkan model yang lebih 

komprehensif dan interdisipliner, dengan menggabungkan kepercayaan disposisional dari 

perspektif psikologi, kepercayaan institusional dari perspektif sosiologi, dan kepercayaan 

interpersonal dari perspektif psikologi sosial. Kepercayaan yang dilihat dari perspektif 

multidisipliner ini juga telah divalidasi secara empiris sebagai konstruk multidimensional 

(McKnight, Choudhury, & Kacmar, 2002). Dalam perspektif ini, kepercayaan elektronik 

didefinisikan sebagai rasa aman, nyaman, dan terjamin dari konsumen terhadap vendor 

dalam risiko yang terkontrol. Artinya, dalam konteks perdagangan digital, elemen rasa 

aman dan sekuritas merupakan hal yang tidak dapat ditawar, meskipun tidak dapat 

dipungkiri bahwa terdapat risiko yang dihasilkan dari ketidakpastian. Maka, di titik ini 

kepercayaan digital juga berbicara mengenai sejauhmana konsumen dapat memanajemen 

risiko dari prospek transaksi ekonomi yang akan dilakukan. 

Jadi meskipun memiliki prospek yang cerah, para pelaku usaha perdagangan 

elektronik tetap menghadapi tantangan yang lebih berat dalam membangun kepercayaan 

konsumen dibandingkan dengan pengembangan usaha dengan gaya konvensional 

(Grewal, Lindsey-Mullikin & Munger, 2003; Reichheld & Schefter, 2000; Bhattacherjee, 

2002). Kepercayaan merupakan elemen yang penting dan krusial dalam menjalankan 

bisnis perdagangan digital (McKnight & Chervany, 2001). Pasalnya, transaksi dengan 

media internet tidak selalu dapat didesain dengan tatap muka (intangible). Hal ini 

menyebabkan calon pembeli tidak memiliki kesempatan untuk melakukan verifikasi 

mengenai kualitas barang yang akan dibeli sehingga keputusan untuk membeli dan 

keputusan untuk melakukan pembelian berulang (repeated buying) didasarkan pada 

tingkat kepercayaan terhadap vendor usaha tersebut.  

Tidak heran apabila membangun kepercayaan pada perdagangan elektronik 

dianggap sebagai hal yang tidak mudah. Konsumen pada transaksi bisnis perdagangan 

elektronik rentan untuk merasa tidak aman karena risiko penipuan yang besar (Nemati & 

Van Dyke, 2009). Pada tahun 2013, AC Nielsen melakukan survei bahwa salah satu 

halangan terbesar (34.6%) pengguna tidak bersedia melakukan transaksi melalui 

elektronik adalah karena kecemasan terhadap adanya penipuan. Menurut survei tersebut, 

enam dari sepuluh orang yang diwawancara tidak bersedia untuk memberikan data 

identitas diri secara lengkap karena takut terjadi penyalahgunaan. Indonesia merupakan 

negara yang masyarakatnya dikenal paling sulit untuk percaya dan terlibat dalam 



 
 

pembayaran melalui jalur elektronik. Menurut Singapore Post e-Commerce (2014), 

mayoritas masyarakat Indonesia hanya menggunakan internet untuk melakukan 

eksplorasi mengenai produk yang akan mereka beli sebelum benar-benar datang langsung 

dan membelinya di toko. Maka, salah satu tantangan untuk menumbuhkan kepercayaan 

konsumen adalah sejauhmana vendor dapat memastikan bahwa dirinya dapat dipercaya 

(trustworthy). 

Pada beberapa kasus, vendor atau perusahaan memang berupaya untuk 

menunjukkan intensi menjalin komitmen hubungan jangka panjang dengan konsumen 

melalui berbagai iklan dan bentuk media persuasi lainnya. Namun Chadwick (2001) 

menemukan kecenderungan konsumen untuk lebih melihat interaksi kedua belah pihak 

dalam kacamata transaksi ekonomi. Implikasinya, konsumen dapat dengan mudah 

berpindah kepada vendor lain jika ia tidak merasa bahwa vendor tidak dapat memenuhi 

apa yang ia cari. Secara alamiah, relasi dan afeksi pada konsumen dan vendor tidak dapat 

terjalin dalam jangka waktu yang lama karena koridor transaksi ekonomi ini. Dengan kata 

lain, dalam relasi vendor dan konsumen, tidak ada kualitas relasi, keintiman, dan ekspansi 

hubungan interpersonal yang terbangun seperti halnya yang terjadi pada relasi 

interpersonal. 

 

Strategi Vendor dalam Membentuk Kepercayaan Konsumen 

Gao dan Wu (2010) menjelaskan sebuah model kognitif mengenai terbentuknya 

kepercayaan dalam transaksi perdagangan elektronik. Mereka menjelaskan bahwa 

persepsi terhadap informasi dan kemampuan situs penyedia dalam menjawab kebutuhan 

konsumen merupakan prediktor terciptanya kepercayaan pada konsumen. Jones dan 

Leonard (2014) menulis beberapa hal yang secara signifikan dapat mempengaruhi 

kepercayaan konsumen dalam perdagangan elektronik adalah persepsi terhadap kualitas 

situs, familiaritas situs, kekuatiran terhadap kejujuran pemilik situs, keakuratan informasi 

yang didapatkan dan keamanan transaksi. 

Namun demikian, Eid (2011) menjelaskan bahwa kepercayaan konsumen hanya 

berkorelasi lemah terhadap loyalitas konsumen dalam sebuah transaksi perdagangan 

elektronik. Loyalitas konsumen lebih ditentukan oleh kepuasan konsumen terhadap 

layanan dari situs tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sebuah usaha untuk 

membentuk kepercayaan konsumen terhadap situs tersebut. Usaha untuk meyakinkan 



 
 

bahwa transaksi ekonomi dalam perdagangan elektronik merupakan transaksi yang dapat 

dipercaya. Dengan kata lain, vendor harus memastikan kepuasan konsumen dalam setiap 

satuan transaksi. 

Dalam konteks perdagangan elektronik, kepercayaan dapat dibentuk setiap saat 

dan bersifat fluktuatif (Chadwick, 2001). Hal ini disebabkan karena kepercayaan dalam 

perdagangan elektronik berbeda dengan kepercayaan dalam hubungan relasional yang 

bersifat tatap muka (face to face). Kepercayaan dalam perdagangan elektronik mereduksi 

potensi terjadinya keterikatan intim, karena jenis interaksi yang dibangun berfokus pada 

barang atau jasa yang ditawarkan. Perbedaan lain disebabkan karena jenis hubungan 

dalam perdagangan elektronik adalah hubungan yang bersifat bisnis, sedangkan 

kepercayaan relasional tidak selalu bersifat bisnis.  

Strategi lain dalam meningkatkan kepercayaan konsumen diantaranya adalah 

memperhatikan tampilan desain situs. Wang dan Emurian (2005) menyatakan bahwa 

pemilihan desain tampilan (interface) yang tepat pada web meningkatkan kesan 

profesional dan terpercaya (trustworthy), sehingga meningkatkan peluang terbentuknya 

kepercayaan konsumen. Perpaduan tampilan visual dan konten merupakan salah satu 

elemen penting yang diperhatikan konsumen dalam menilai apakah sebuah situs e-

commerce dapat dipercaya atau tidak. Elemen-elemen yang penting terkait visual, konten 

dan sosial diantaranya adalah desain grafis yang menarik, aksesibilitas situs, informasi 

yang memadai dalam menjawab kebutuhan pasar, penggunaan logo dan slogan, video 

yang menarik, serta fotografi yang berkualitas.  

Melalui penelitiannya, Wang dan Emurian (2005) juga menemukan bahwa salah 

satu elemen terpenting yang harus diperhatikan, baik oleh konsumen maupun pelaku 

usaha perdagangan elektronik adalah memastikan apakah situsnya dapat dipercaya 

(trustworthy). Pasalnya, situs berperan sentral sebagai ruang yang mempertemukan antara 

vendor dengan konsumen. Dengan banyaknya varians situs yang menawarkan berbagai 

komoditas barang dan jasa, konsumen bisa dengan cepat beralih dari vendor yang satu ke 

vendor yang lain. Lalu apa saja yang harus diperhatikan oleh konsumen dalam 

menentukan apakah sebuah situs dapat dipercaya? Apa saja yang harus diperhatikan oleh 

para pelaku usaha perdagangan elektronik untuk mendapatkan kepercayaan konsumen 

melalui situsnya? Secara komprehensif, Wang dan Emurian (2005) menyatakan bahwa 



 
 

elemen-elemen berikut ini merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh vendor maupun 

konsumen yang hendak menilai sejauhmana sebuah situs dapat dipercaya (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Elemen Situs Sumber Kepercayaan Konsumen (Wang & Emurian, 2005) 

Dimensi Penjelasan Fitur Sumber Literatur 

Desain Grafis 

Bagian dari situs 
yang memberikan 

impresi kepada 
konsumen 

 Desain tiga dimensi 
 Warna pastel 
 Gambar yang 

representatif 

Karvonnen & 
Parkinnen (2001); 

Kim & Moon (1998) 

Struktur Situs 

Sejauh mana situs 
mampu memberikan 

aksesibilitas yang 
mudah bagi 
pengguna 

 Navigasi yang 
sederhana 

 Informasi yang 
aksesibel (tidak ada 
gambar yang 
hilang, atau link 
yang tidak 
berfungsi) 

 Tutorial, instruksi, 
cara pemesanan 

 Tata letak yang rapi 

Cheskin/Sapient 
(1999); Karvonnen & 

Parkinnen (2001); 
Nielsen (1998); 

Zhang, von Dran, 
Small, & Barcellos 

(1999) 

Desain Konten 

Komponen-
komponen 

informasional yang 
memudahkan 

konsumen untuk 
mendapatkan 

kejelasan informasi 

 Informasi mengenai 
merk 

 Kompetensi 
perusahaan, 
jaminan sekuritas, 
dan privasi, serta 
legalisasi hukum 

 Informasi produk 
yang valid 

 Nama domain 
relevan 

Belanger, Hiller, & 
Smith (2002); 

Cheskin/Sapient, 
1999; Egger (2001), 

Hu, Lin & Zhang 
(2001); Nielsen 

(1998); 
Scheneiderman 

(2000) 

Desain Interaksi 
Sosial 

Fitur-fitur 
komunikasi yang 

memudahkan 
interaksi dari 

konsumen kepada 
vendor dan 
sebaliknya 

 Adanya foto dan 
video clip 

 Adanya media sms, 
media dialog 
(chat), dan kontak 
telepon 

Basso, Goldberg, 
Greenspan, & 

Weimer (2001); 
Riegelsberger & 

Sasse (2001); 
Steinbruck, 

Schaumburg, Duda, 
& Krueger (2002)

 

Setelah menguji berbagai elemen situs di atas pada konsumen perbelanjaan 

elektronik (N=181), Wang dan Emurian (2005) menemukan tiga aspek penting yang 

harus diperhatikan oleh konsumen maupun vendor dalam menentukan situs-situs yang 

dapat dipercaya. Pertama, desain visual, yaitu sejauhmana tampilan desain memberikan 

rasa nyaman. Hal ini mencakup ukuran, dimensionalitas dan kesimetrisan dari 



 
 

keseluruhan tampilan, kelengkapan dengan foto-foto produk dan jasa yang berkualitas 

tinggi, navigasi yang mudah digunakan, informasi yang aksesibel, adanya bantuan ketika 

ada gangguan, serta informasi mengenai pemesanan secara detil. Kedua, desain konten, 

mencakup informasi mengenai merk yang ditawarkan, semua informasi yang dibutuhkan 

konsumen terkait dengan produk, pemesanan, komplain, hingga pembatalan, adanya 

persetujuan dan legalitas dari pihak yang berwenang, informasi mengenai produk yang 

akurat, dan nama domain yang relevan. Ketiga, elemen mengenai desain interaksi sosial, 

mencakup ketersediaan fotografi dan video mengenai produk yang ditawarkan, serta 

berbagai jenis media komunikasi untuk menghubungi vendor. Secara lengkap, hasil 

analisis faktor penelitian Wang dan Emurian adalah sebagai tampak pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Matriks Komponen yang Terotasi 

Dimensi Fitur 
Faktor 

1 2 3 

Desain Visual 

Desain Tiga Dimensi 0.054   
Warna Pastel 0.685   
Kualitas foto 0.762   

Navigasi yang mudah digunakan 0.748   
Informasi yang aksesibel 0.696   

Adanya panduan 0.532   
Teknik desain situs 0.636   

Desain Konten 

Informasi mengenai berbagai merk yang 
ditawarkan 

 0.447  

Informasi untuk konsumen terkait 
pemesanan, komplain, dll 

 0.795  

Sertifikasi dan legalisasi  0.778  
Keakuratan informasi mengenai produk  0.668  

Nama domain yang relevan  0.476  

Desain Interaksi 

Adanya foto dan video yang 
representatif 

  0.744 

Adanya media komunikasi dengan pihak 
vendor 

  0.734 

 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi 

seorang konsumen maupun pelaku perdagangan elektronik untuk memastikan bahwa 

elemen bisnisnya, baik situs, pelayanan, maupun kualitas barang dan jasa yang 

ditawarkan dapat dipercaya. Beberapa peneliti menangkap fenomena ini dengan meneliti 

upaya-upaya pelaku bisnis perdagangan elektronik dalam membangun dan meningkatkan 

kepercayaan konsumennya. Chen dan Dillon (2003) mengusulkan tiga hal yang harus 



 
 

dipenuhi oleh pelaku perdagangan elektronik untuk dapat meraih kepercayaan konsumen. 

Pertama adalah kemampuan vendor dalam memenuhi apa yang dipromosikan kepada 

konsumen. Kedua adalah konsistensi, reliabilitas dan kejujuran dari vendor dalam 

melayani konsumen. Ketiga adalah intensi dari vendor untuk mengedepankan 

kepentingan konsumen di atas kepentingan diri. 

Zhang, Ghorbani dan Cohen (2007) menggunakan model kepercayaan berbasis 

familiaritas untuk membentuk kepercayaan konsumen dan meningkatkan penjualan. 

Dengan mengedepankan familiaritas, maka konsumen diasumsikan mengenal kualitas 

barang atau jasa dari sebuah perdagangan elektronik. Mengingat familiaritas sangat 

penting, maka secara simultan metode promosi juga menjadi elemen penting untuk 

membentuk kepercayaan konsumen. Vendor hendaknya memperhatikan sejauhmana 

perusahaannya telah berupaya untuk menciptakan familiaritas itu kepada publik. 

Sebaliknya, konsumen juga mulai dapat mengidentifikasi, perusahaan mana yang telah 

secara konsisten dan dedikatif dalam berupaya menciptakan familiaritas dari vendornya. 

Mayoritas vendor mulai menggunakan sistem testimonial yang kerapkali dijadikan 

patokan bagi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Suh 

(2013) bahkan menemukan bahwa promosi dari mulut ke mulut (word of mouth) 

merupakan salah satu variabel moderator dalam meningkatkan kesan positif terhadap 

situs tertentu sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam konteks 

perdagangan elektronik, mempromosikan sebuah situs dari mulut ke mulut merupakan 

salah satu strategi yang efektif dalam membentuk kesan positif sebuah situs web.   

Azam, Qiang, Abbas, dan Abdullah (2012) menyatakan bahwa kepercayaan 

digital juga dipengaruhi oleh identitas sosial. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa 

afiliasi terhadap agama tertentu mempengaruhi terbentuknya kepercayaan pada situs 

tertentu. Misalnya responden yang memiliki latar belakang Muslim akan cenderung lebih 

percaya kepada situs dengan nuansa yang Islami pula, dibandingkan dengan situs lain 

yang lebih netral. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan identitas sosial yang 

dimiliki oleh seorang individu dengan atribut-atribut yang dimiliki oleh situs website 

tertentu, akan meningkatkan peluang dalam membentuk kepercayaan pada konsumen. 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemilih vendor untuk menentukan target 

pasar secara spesifik, dan kemudian membuat strategi untuk mendesain tampilan 



 
 

(interface) situs dengan lebih kontekstual sehingga dapat secara akurat menjawab 

kebutuhan pasar. 

 

Epilog 

Seiring dengan menguatnya hegemoni internet dalam mempengaruhi perilaku 

manusia, transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) diramalkan akan semakin 

mengambil peranan penting dalam mengisi perilaku ekonomi individu. Masyarakat 

dituntut tidak hanya memiliki akses digital untuk dapat menikmati layanan-layanan serba 

mudah yang ditawarkan oleh para vendor, tetapi juga dituntut memiliki literasi digital 

untuk bersikap kritis membedakan vendor yang bermutu dan tidak. Ketika masyarakat 

mampu bersikap kritis dan aktif, diharapkan berbagai kerugian yang terjadi dalam 

transaksi ekonomi berbasis elektronik dapat diminimalisir. Tulisan ini berupaya untuk 

memberikan pandangan bagi para konsumen yang mulai terbiasa melakukan transaksi 

ekonomi melalui pusat-pusat perbelanjaan elektronik. Melalui berbagai paparan di atas, 

penulis berharap agar literasi digital yang dimiliki masyarakat meningkat sehingga 

mampu mengidentifikasi sejauhmana sebuah vendor dapat dipercaya dengan informasi 

berbasis penelitian ilmiah.  

Selain itu, berbagai hasil penelitian dalam tulisan ini juga dapat dimanfaatkan 

sebagai referensi bisnis oleh masyarakat yang berniat terjun dalam dunia bisnis 

perdagangan elektronik. Harapannya, pelaku-pelaku usaha perdagangan digital 

mengembangkan level profesionalisme sehingga dapat membentuk kepercayaan 

konsumen. Meskipun relasi vendor dan konsumen berada dalam konteks ekonomi, namun 

tentu semua pihak berharap agar prospek relasi ini terus berkembang secara progresif 

mencapai level profesionalitas yang prima.  

 

Daftar Acuan 

 

Azam, A., Qiang, F., Abbas, S.A., & Abdullah, M.I. (2012). Structural equation 
modelling (SEM) based trust analysis of Muslim consumers in the collective 
religion affiliation model in e-commerce. Journal of Islamic Marketing, 4, 134-
149. 

 
Basso, A., Goldberg, D., Greenspan, S., & Weimer, D. (2001). First impressions: 

Emotional and cognitive factors underlying judgments of trust e-commerce. 



 
 

Dalam Proceedings of the 3rd ACM Conference on Electronic Commerce, 137–
143, Tampa, FL, USA. 

 
Belanger, F., Hiller, J. S., & Smith, W. J. (2002). Trustworthiness in electronic commerce: 

The role of privacy, security, and site attributes. Journal of Strategic Information 
Systems, 11, 245–270. 

 
Bhattacherjee, A. (2002). Individual trust in online firm: Scale development and initial 

test. Journal of Management and Information System, 19, 211-241. 
 
Chadwick, S.A. (2001). Communicating trust in e-commerce interaction. Management 

Communication Quarterly, 14, 653-658. 
 
Chen, S.C., & Dhillon, G.S. (2003). Interpreting dimensions of trust in e-commerce. 

Information Technology and Management, 4, 303-318. 
 
Cheskin Research and Studio Archetype/Sapient. (1999). e-Commerce trust study. 

Diunduh dari: http://www.sapient.com/cheskin/. 
 
Cranor, L.F (1999). Internet privacy. Communications of the ACM, 42, 28–31. 
 
Egger, F. N. (2001). Affective design of e-commerce user interface: How to maximize 

perceived trustworthiness. Dalam Proceedings of the International Conference 
on Affective Human Factors Design.. London: Asean Academic Press. 

 
Eid, M. I. (2011). Determinants of e-commerce customer satisfaction, trust and loyalty 

in Saudi Arabia. Journal of Electronic Commerce Research, 12, 78-93. 
 
Faturochman. (2011). Dinamika psikologis kepercayaan dan ketidakpercayaan. Research 

report. Penelitian Fakultas Psikologi UGM. 
 
Gao, Y., & Wu, X. (2010). A cognitive model of trust in e-commerce: Evidence of field 

study in China. Journal of Applied Bussiness Research, 26, 37-44. 
Grewal, D., Lindsey-Mullikin, & J., Munger, J. (2002). Loyalty in e-tailing: A conceptual 

framework. Journal of Relationship Marketing, 2, 31-49. 
 
Herawan, D. (2012). The profile of Indonesia’s internet users. Jakarta: Indonesia Internet 

Service Provider Association. 
 
Hu, X., Lin, Z., & Zhang, H. (2001). Myth or reality: Effect of trust-promoting seals in 

electronic markets. Dalam Proceeding of WITS 2001. New Orleans, LA, USA. 
 



 
 

Jones, K., & Leonard, L. N. K. (2014). Factors influencing buyer’s trust in consumer-to-
consumer e commerce. The Journal of Computer Information Systems, 54, 71-79. 

 
Karvonen, K., & Parkkinen, J. (2001). Signs of trust. Dalam Proceedings of the 9th 

International Conference on HCI.  New Orleans, LA, USA 
 
Kim, J., & Moon, J. Y. (1998). Designing towards emotional usability in customer 

interfaces –trustworthiness of cyber-banking system interfaces. Interacting with 
Computers, 10, 1–29. 

 
Lewis, J.D., & Weigert, A.J. (1985). Trust as a social reality. Social Forces, 63, 967–985. 
 
McKnight, D.H., & Chervany, N.L. (2001). What trust means in e-commerce costumer 

relationships: An interdisciplinary conceptual typology. International Journal of 
Electronic Commerce, 6, 35-59. 

 
McKnight, D.H., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). Developing and validating trust 

measures for e-commerce: An integrative typology. Information System 
Research, 13, 334-359. 

 
Moriyasu, K. (2014). Shopping pushed to the side. Nikkei Asian Review, 12-13. 
 
Nemati, H. R., & Van Dyke, T. (2009). Do privacy statements really work? The effect of 

privacy statements and fair information practices on trust and perceived risk in e-
commerce. International Journal of Information Security and Privacy, 3, 45-64. 

 
Nielsen, J. (1998). Introduction to web design. Dalam Proceedings of the Conference on 

CHI 98 Summary. Los Angeles, CA, USA. 
 
Redwing Asia (2014). Indonesia’s dynamic market internet. Diunduh dari http://redwing-

asia.com/market-data/market-data-internet/. 
 
Redwing Asia (2014). Who will be Indonesia’s Amazon and Taobao? Diunduh dari 

http://redwing-asia.com/market-data/e-commerce-2/. 
 
Reichheld, F. F., & Schefter, P. (2000). E-loyalty: Your secret weapon on the web. 

Harvard Business Review, 78, 105-113. 
 
Riegelsberger, J., & Sasse, M. A. (2001). Trustbuilders and trustbusters: The role of trust 

cues in interfaces to e-commerce applications [WWW page]. Dalam The 1st IFIP 
Conference on e-commerce, e-business, e-government. Diunduh dari: 
http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/J.Riegelsberger/trustbuilders_and_trustbusters.htm.  



 
 

 
Shneiderman, B. (2000). Designing trust into online experiences. Communication of the 

ACM, 43, 57–59. 
 
Singapore Post e-Commerce (2014). Indonesia’s e-commerce landscape 2014: Insight 

into one of Asia Pasific’s fastest growing markets. Diunduh dari: 
http://www.specommerce.com.s3.amazonaws.com/dl/wp/141215-white-paper-
indonesia.pdf.  

 
Steinbruck, U., Schaumburg, H., Duda, S., & Kruger, T. (2002). A picture says more 

than a thousand words – photographs as trust builders in e-commerce websites. 
Dalam Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computer Systems. 
Minneapolis, MN, USA. 

 
Suh, H. (2013). Moderating role of online word of mouth on website attributes and 

consumer trust in e-commerce environment. Journal of Applied Sciences, 13, 
2316-2320. 

 
Wang, Y. D., & Emurian, H. H. (2005). Trust in e-commerce: Consideration of interface 

design factors. Journal of Electronic Commerce in Organization, 3, 42-60. 
 
Wright, S. (2010). Trust and trustworthiness. Philosophia, 38, 615-627. 
 
Zhang, J., Ghorbani, A.A., & Cohen, R. (2007). A familiarity-based trust model for 

effective selection of sellers in multiagent e-commerce systems. International 
Journal of Informational Securities, 6, 333-344. 

 
Zhang, P., von Dran, G.M., Small, R.V., & Barcellos, S. (1999). Websites that satisfy 

users: A theoretical framework for web user interface design and evaluation [PDF 
file]. Dalam IEEE Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on 
System Sciences, 1–8. Diunduh dari: 
http://www.computer.org/proceedings/hicss/0001/00012/00012016.PDF.  

 
---------- 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian “Studi Eksploratif Kepercayaan Konsumen 
terhadap Bisnis E-Commerce di Indonesia” yang dibiayai melalui Skema Hibah 
Ristekdikti 2016. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia serta Lembaga Penelitian dan 



 
 

Publikasi Universitas Ciputra Surabaya yang memfasilitasi penelitian ini melalui Surat 
Tugas No: 022/UC-LPP/ST/II/2016. 
 
---------- 

Jony Eko Yulianto. “E-Commerce Trust in Indonesia.” 
 E-commerce trust is a relational phenomenon between the consumer and the 

provider of the informations, services, and product the costumer seeks during e-
commerce interaction. Trust is important in the e-commerce context because it mitigates 
perceptions of uncertainty, decreased percieved risk, and positively affects purchase 
intentions. The present article aims to explore trust and trustworthiness in e-commerce 
business. Starting with an exposition of the situation of e-commerce business in 
Indonesia, it is argued that the Indonesian market is ready to involve itself into the 
hegemony of digital commerce. The questions both costumers and e-business owners 
must address are as follows: ”To what extent do I can trust the vendor?” and ”To what 
extent am I sure that my e-business is trustworthy enough?” This article justifies a 
parsimonious comprehensive theoretical review on the process of trust formation. Trust 
is understood as a multidimensional consruct in e-commerce consisting of four stages: 
disposition to trust, institusion-based trust, trusting belief, and trusting intention. The 
trust-building process can be described by integrating trust related constructs within the 
framework of the Theory of Reasoned Action (TRA). This article provides elements that 
help costumers decide if they want to trust the vendor. This understanding will also help 
e-business owners to enhance their level of professionalism to gain customers’ trust. 
 




	SampulLuar
	Halaman Balik Judul
	000_pengantar.editor_dummy_i-x
	00_sambutan.ketua.himpsi_dummy_xi-xii
	Masduki 2016 Executive Note- 24 Okt HIMPSI-final
	Executive note Kepala KSP
	0_daftar.isi_dummy_xiii-xiv
	SampulDalam

