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ABSTRAK 

Saat ini teknologi berkembang secara pesat dan perangkat komunikasi 
sangat penting untuk orang-orang dan industri. Industri transportasi mengalami 
perubahan dengan memanfaatkan teknologi jasa transportasi berbasis aplikasi 
dalam mempermudah pelangan untuk bertransaksi. Fokus utama dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis pengaruh lingkungan sosial, kemudahan, serta manfaat 
berdasarkan sikap terhadap penggunaan aplikasi, dan efek langsung sikap 
menggunakan aplikasi terhadap niat perilaku.  

Penelitian ini dikategorikan sebagai metode analisis deskriptif dengan 
mengambil sampel dan kuesioner sebagai alat utama. Sampel penelitian ini adalah 
pangguna aplikasi Gojek sebanyak 119 orang  terutama mereka yang telah 
menggunakan aplikasi Gojek lebih dari dua kali dan berdomisili di Jabodetabek. 
Responden dipilih dengan menggunakan teknik non probability sampling dan 
purposive sampling. 

Hasil analisis menggunakan Structural Equation Model (SEM) dan hasilnya 
akan diringkas sebagai berikut : 1. Pengaruh lingkungan sosial berpengaruh  positif 
signifikan terhadap sikap dalam penggunaan. 2. Kemudahan berpengaruh positif 
signifikan terhadap sikap dalam penggunaan. 3. Manfaat tidak memiliki pengaruh 
terhadap sikap dalam penggunaan. 4. Kemudahan berpengaruh positif signifikan 
terhadap manfaat dalam penggunaan. 5. Manfaat berpengaruh positif signifikan 
terhadap niat perilaku. 6. Sikap dalam penggunaan berpengaruh positif signifikan 
terhadap niat perilaku penggunaan. 

 
Kata kunci : Kemudahaan, Manfaat, Pengaruh Lingkungan Sosial, Sikap, Niat 
Perilaku. 
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ABSTRACT 
 

Currently the technology is developing rapidly, the communication device 
is essential for people and industry. Changing transportation industry by utilizing 
technology-based transport services in the application, enables the customer to 
transact. The main focus of this study is to analyze the influence of the Subjective 
norm, percived ease of use, and percived usefullnes on their attitude towards the 
use of applications, and the direct effect of attitudes towards using to use the 
application. 

This research is classified as descriptive analysis method to take samples 
and questionnaires as the main tool. The sample was user of application Gojek 119 
person especially those who have used the application Gojek more than twice and 
is domiciled in Jabodetabek. Respondents were selected using non probability 
sampling techniques and sampling purposive. 

The results of the analysis using Structural Equation Model (SEM) and the 
results will be summarized as follows: 1. The influence of subjective norms of 
significant positive effect on the attitude toward using. 2. Percived Ease of use 
significant positive effect on the attitude toward using in. 3. Percived usefullnes 
have no influence on the attitude toward using. 4. Percived Ease of use significant 
positive effect on percived usefullnes. 5. Percived usefullnes significant positive 
effect on behavioral intentions. 6. The attitude toward using of significant positive 
effect on behavioral intention to use. 

 
Keyword : Subjective Norms, Perceived Ease of Use, perceived Usefulness, Attitude 
Toward Using, Behavioral Intention to Use. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi telah sampai pada tingkat yang sangat 

mengagumkan, jarak dan waktu bukan lagi menjadi masalah karena adanya bantuan 

dari teknologi, perkembangan teknologi telah terjadi pada setiap segi kehidupan 

manusia. Pada dekade sekarang ini, tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan 

komunikasi memiliki pengaruh dalam segmen bisnis dan pemerintahan dengan 

memfasilitasi serta membentuk jasa seperti e-commerce, e-government, e-learning, 

e-health, dan e-working (Dwivedi, Kiang, Williams, & Lal, 2008) 

Teknologi telekomunikasi selalu mengalami perkembangan yang semakin 

canggih dari tahun ke tahun. Perkembangan ini menciptakan adanya tren yang ikut 

berubah pada industri telekomunikasi global. Tren yang ada tidak hanya berkaitan 

dengan pengadopsian infrastruktur telekomunikasi terbaru tetapi juga berkaitan 

dengan gaya pemakaian perangkatnya di masyarakat (David, 2013) . 

Selanjutnya, David.,(2013) menjelaskan industri telekomunikasi Indonesia 

memiliki tiga produk utama. Produk tersebut dapat dipisahkan menjadi layanan 

suara, layanan teks (SMS), dan layanan data (Internet). Akan tetapi untuk 

pembahasan ini arah perkembangan produk akan difokuskan kepada layanan data. 

Internet merupakan suatu jaringan yang mampu menjangkau penggunanya dimana 

saja, kapan saja, dan bagi siapa saja. Melalui internet memungkinkan setiap 

penggunanya berkomunikasi secara global. Keberadaan internet memberikan 
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beberapa manfaat bagi penggunanya. Salah satu pihak yang memanfaatkan 

keberadaan internet ini adalah pelaku bisnis.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif menggunakan internet di 

Asia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Indonesia Internet Users 

Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) tahun 2015 

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII), jumlah pengguna 

internet secara signifikan pada tahun 2009 hingga tahun 2011 terjadi peningkatan 

jumlah pengguna internet di Indonesia (David, 2013). Bisnis melalui internet mulai 

mendapat perhatian para pelaku bisnis di indonesia dan para pelaku bisnis 

menginvestasikan uang mereka untuk sebuah perusahaan, usaha, dagang, dan jasa 

transportasi. 
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Perkembangan teknologi saat ini didukung dengan internet yang semakin 

memudahkan masyarakat dalam beraktifitas maka para ahli di bidang teknologi 

menciptakan teknologi baru bernama smartphone. Smartphone pada dasarnya 

adalah alat komunikasi yang bisa digunakan bukan hanya untuk berkomunikasi 

secara layanan suara maupun teks (sms) namun juga memiliki kelebihan yang 

memudahkan orang dalam beraktifitas dalam era globaliasi, contoh : mencari 

lokasi, menyimpan catatan, serta berbagai aplikasi yang mendukung orang dalam 

beraktifitas. 

Kondisi bisnis transportasi saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti, 

globalisasi, aliansi, pasar terbuka, kemitraan yang mengharuskan mereka untuk 

beradaptasi secara efektif agar tetap kompetitif dalam bisnis yang sangat menuntut 

untuk mengikuti kondisi pasar. Bisnis ojek saat ini secara cepat mengubah wajah 

bisnisnya menjadi E-bisnis, sehingga transportasi kini berpindah dari layanan 

langsung (melalui berhadapan langsung dengan pelanggan) untuk layanan mandiri 

(dengan memanfaatkan penggunaan teknologi).  

Di zaman milenium ini, arus perpindahan manusia yang cepat telah menjadi 

kebutuhan utama masyarakat dunia terutama di kota-kota besar. Di berbagai 

belahan dunia semua orang bergerak cepat berkejar-kejaran dengan waktu yang 

juga berlari semakin cepat. Namun yang terjadi di Jakarta sangat ironis, ketika 

zaman menuntut semua harus bergerak cepat, arus lalu-lintas di jalan-jalan Jakarta 

justru mengalami perlambatan. 

Ada banyak hal yang bisa menyebabkan kemacetan di Jakarta,  salah satunya 

adalah menumpuknya kendaraan-kendaraan pribadi yang setiap hari datang dari 
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pinggir kota Jakarta memenuhi jalan-jalan di ibukota. Jakarta yang menjadi urat 

nadi kota menjadikan semua orang berkumpul di Jakarta dengan keperluannya 

masing-masing (www.infodokterku.com). 

Menurut data yang bersumber dari Polda Metro Jaya Jumlah unit kendaraan 

bermotor hingga akhir tahun 2014 di Jakarta sebanyak 17.523.967 unit yang 

didominasi oleh kendaraan roda dua dengan jumlah 13.084.372 unit. Diikuti dengan 

mobil pribadi sebanyak 3.226.009 unit, mobil barang 673.661 unit, bus 362.066 

unit, dan kendaraan khusus 137.859 unit. Dapat diketahui kendaraan paling banyak 

di gunakan oleh warga Jakarta adalah kendaraan roda dua (www.antarnews.com). 

Semakin banyak aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat maka mobilitas 

dalam beraktifitas menjadi kunci utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 

Jakarta. untuk menunjang aktifitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari maka 

dibutuhkan kendaraan dalam beraktifitas. Berdasarkan sumber data bahwa 

kendaraan roda dua adalah kendaraan yang paling diminati maka pengendara 

menjadikan kendaraan tersebut untuk menjadi peluang usaha yang dapat 

menghasilkan keuntungan. 

Ojek merupakan salah satu kendaraan umum yang bisa dimanfaatkan untuk 

mendukung mobilitas tinggi warga Jakarta. Ojek adalah sepeda motor milik 

perorangan atau pribadi yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan antara si 

pengemudi dan si pengguna jasa ojek. Ojek ada untuk memenuhi kebutuhan 

mobilitas tinggi para warga jakarta. Pada awalnya ojek hadir dalam bentuk sepeda 

biasa yang memanfaatkan tenaga manusia, kendaraan ini terus berkembang menjadi 

sepeda motor yang mengunakan mesin. Ojek yang bisa menjelajah dan menembus 
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kemacetan di Jakarta telah menjadi primadona di kalangan masyarakat saat ini. 

Pada perkembangannya di Indonesia lahir sebuah inovasi baru di dunia 

internet. Bisnis Gojek adalah pionir bisnis ojek profesional di Jakarta berbasis 

aplikasi. Jasa transportasi roda dua ini diluncurkan Mei 2011, saat itu Nadiem 

Makarim selain menjadi CEO Gojek juga merangkap managing director raksasa e-

commerce Zalora. Pengalamannya di pasar lokal membuatnya lebih mengerti 

karakteristik konsumen di Indonesia. 

Gojek adalah sebuah perusahaan pelayaan ojek yang dikembangkan oleh 

Nadiem Makarim seorang anak muda lulusan luar negeri yang mengubah wajah 

ojek menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam memenuhi mobilitas 

tingginya di tengah kemacetan kota Jakarta. 

Naiknya pamor jasa transportasi roda dua di Jakarta bisnis ojek profesional 

tidak serta merta di dominasi oleh Gojek, HandyMantis, Wheel Line, dan GrabBike 

tercatat sebagai pesaing-pesaing yang kapan saja bisa menjadi momok eksistensi 

Gojek. Nama terakhir yaitu GrabBike yang berada dipayung yang sama dengan 

GrabTaxi sangat agresif karena disokong dana yang cukup besar. Baik Gojek dan 

GrabBike menawarkan in-upp user experience yang sama melalui aplikasi Android 

dan iOS. HandyMantis dan WheelLine harus cepat memiliki aplikasi Android dan 

iOS jika ingin bersaing dengan Gojek yang mengklaim telah memiliki 6.000 

armada di Jabodetabek. Gojek telah lama membangun infrasruktur untuk 

menyediakan berbagai layanan, termasuk layanan kurir, belanja, dan pengantaran 

makanan yang di sebut GoFood (yang menjadi pesaing Food Panda). 
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Peneliti memilih perusahaan Gojek menjadi perusahaan yang diambil untuk 

diteliti karena Gojek adalah perusahaan transportasi dibidang jasa yang melayani 

layanan ojek dimana saja untuk siapa saja yang membutuhkan secara online. Gojek 

bermitra kepada pada pengendara berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan 

Surabaya. Selain dapat mengantar orang ke suatu tempat, Gojek juga melayani 

pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan lain sebagainya. Gojek 

merupakan perusahaan yang baru tetapi sudah menjadi market leader untuk di 

kelasnya. Gojek membuka lapangan kerja yang cukup banyak serta meningkatkan 

taraf ekonomi karyawannya. Cara pemesanan yang modern dipadu dengan 

pelayanan yang menjanjikan serta diikuti dengan keadaan kota Jakarta dan 

sekitarnya yang selalu dilanda kemacetan. Gojek adalah transportasi sepeda motor 

pertama yang mengusung teknologi dipadu dengan transportasi, hal itu terbukti 

sukses dengan pencapaiannya yaitu masyarakat yang mengunduh aplikasi Gojek 

sebanyak 650000 orang pada akhir tahun 2015 dengan karyawan Gojek sebanyak 

10000 orang yang bergabung pada akhir tahun 2015 

(www.ciputraentrepreneurship.com). 

Gojek yang menggunakan pemesanan berbasis aplikasi memudahkan para 

pengunanya untuk memesan dan menggunakan Gojek dimana saja. Pelayanan lebih 

dari ojek pada biasanya dapat diterima oleh konsumen. Sebagai contoh setiap 

pelanggan Gojek yang akan menggunakan jasa Gojek akan mendapatkan masker 

dan penutup kepala yang dapat melidungi mereka dari debu dan sinar matahari. 

Selain itu tarif Gojek yang jelas dan tidak sembarangan seperti ojek pada umumnya 

membuat para konsumen memilih Gojek dibanding ojek-ojek pada umumnya. 

Technology Acceptance..., Nindita Listya, Ma.-IBS, 2016



 
7 

Indonesia Banking School 

Ditambah promosi-promosi seperti memberikan Gojek kredit secara gratis, biaya 

tetap jika tidak melebihi 25 kilometer dan sebagainya membuat para konsumen 

lebih tertarik untuk menggunakan Gojek sebagai moda transportasinya di Jakarta. 

Trend ojek online mengalami peningkatan beberapa tahun belakangan ini 

seiring meningkatnya kebutuhan akan moda transportasi yang cepat di Jakarta. 

Kemudahan dan kecepatan waktu pesan ojek via aplikasi serta kecepatan waktu 

tempuh (travel time) menjadi faktor kunci banyaknya peminat ojek online. Selain 

itu, kepastian dan murahnya tarif menjadi daya tarik yang mampu memikat ribuan 

masyarakat untuk beralih ke moda transportasi ini (Henry, 2015). 

Gojek yang menggunakan aplikasi untuk memesan layanan antar menjadi salah 

satu pilihan utama para masyarakat disamping aplikasi Gojek menawarkan 

kemudahan dalam pemesanan dengan tampilan yang mudah dan menarik sehingga 

aplikasi diciptakan oleh Gojek ini juga meyebabkan perceived ease of use para 

pengguna untuk mengunakan Gojek. Perceived ease of use adalah ide-ide baru yang 

lebih sederhana akan lebih mudah untuk diadopsi sehingga pengguna baru dapat 

lebih cepat memahami dan dapat mengadopsinya dengan baik (Robinson, 2009).  

Informasi akan perceived ease of use pada aplikasi Gojek yang dirasakan oleh 

pengguna membuat mereka menyebarkan pengalaman yang dirasakan kepada 

orang lain yang dan promosi yang dilakukan Gojek untuk mengundang masyarakat 

menikmati tekonologi baru dengan memberikan bonus berupa Gojek kredit 

menyebabkan orang lain merasa tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut 

subjective norms. Subjective norms mengacu pada intensitas karena manusia 

terkadang bersikap berdasar sudut pandang orang lain (Tan & Teo, 2000). 
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Aplikasi yang diciptakan oleh Gojek memiliki perceived usefulness bagi 

masyarakat yang ingin menggunakan jasa Gojek semakin mudah dan merasa 

terbantu dengan adanya aplikasi tersebut. Perceived usefulness adalah sejauh mana 

seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan 

meningkatkan kinerjanya (Davis, 1989). 

Respon yang positif dari pengguna Gojek akan memberikan attitude toward 

using  merupakan pernyataan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan, tentang obyek, orang, atau peristiwa (Robbins & Judge, 2011). 

Attitude toward using  yang baik terhadap aplikasi Gojek memberikan pengaruh 

terhadap behavioral intention merupakan kesediaan dari niat seseorang untuk 

melakukan sesuatu (Harandi, Siadat, & Taroujani, 2014). Dimana masyarakat ingin  

menggunakan aplikasi Gojek secara terus-menurus bahkan pada masa depan. 

Adanya pergeseran pemanfaatan jaringan internet dan perkembangan aplikasi 

di smartphone hingga bisa di manfaatkan sebagai solusi menghadapi kemacetan di 

kota besar dengan memanfaatkan kendaraan umum berupa ojek, peneliti tertarik 

dan termotivasi melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Faktor-

faktor  yang mempengaruhi attitude toward using  dan  behavioral intention to use 

pengguna aplikasi Gojek yang di pengaruhi oleh faktor subjective norms, perceived 

ease of use, perceived usefulness. 

1.2 Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya ruang lingkup dari objek penelitian dan agar penelitian ini 

dapat berfokus pada permasalaan yang ingin diteliti, maka peneliti memfokuskan 

permasalahan yang ingin diteliti dengan cara menetapkan batasan penelitian 
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sebagai berikut: 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu 

dengan mengembangkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan agar bisa 

lebih berguna untuk masyarakat luas.  

Penelitian ini dilakukan pada aplikasi Gojek sebagi objek penelitian. 

Responden dari penelitian ini adalah orang-orang di JABODETABEK yang sudah 

menggunakan aplikasi Gojek. Penelitian ini menekankan pada dua teori yaitu 

technology acceptance model (TAM) dan theory of planned behavior (TPB) untuk 

menentukan hubungan konstruksi utama mereka serta menjelaskan serta 

memprediksi penerimaan pada penggunaan teknologi, penelitian ini bertujuan 

untuk mengembangkan pemahaman terhadap penerimaan suatu teknologi dengan 

menggunakan konstruksi kunci dari TAM yaitu manfaat yang dirasakan (Perceived 

usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use) (Yi, 

Jackson, Park, & Probst, 2006). 

TPB menguraikan sikap seseorang terhadap niat berperilaku, ditambah dengan 

norma-norma yang berlaku subjektif, dan persepsi faktor kontrol perilaku 

(perceived behavior control), semua hal tersebut dapat mempengaruhi niat 

berperilaku (behavioral intention to use) seseorang untuk melakukan perilaku 

tertentu. TPB menunjukkan bahwa faktor utama dalam perilaku manusia adalah niat 

berperilaku, yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (attitude towards 

behavior), norma subyektif, dan Perceived Behavior Control (PBC) (Ajzen, 1991). 
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Penelitian ini hanya dilakukan pada konsumen aplikasi Gojek yang sudah 

pernah melakukan transaksi di aplikasi Gojek, karena konsumen dari aplikasi Gojek 

yang sudah merasakan perceived usefulness, perceived ease of use, serta subjective 

norms. Saat konsumen melakukan transaksi, konsumen dapat merasakan  

kemudahan saat melakukan pemesanan, selain itu konsumen juga dapat meraskan 

manfaat dari aplikasi Gojek tersebut karena tidak memerlukan waktu yang 

berlebihan dan tidak menghambat kinerja dari konsumen. Saat merasakan segala 

keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi Gojek akan membentuk sikap positif 

terhadap aplikasi sehingga akan timbul niat untuk menggunakan aplikasi Gojek 

dengan intensitas yang terus-menerus. 

1.3 Identifikasi Masalah  

Perkembangan teknologi didukung dengan semakin cepatnya koneksi internet 

di Indonesia mendorong munculnya aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk 

kegiatan masyarakat di Indonesia. Salah satunya dengan memanfaatkan hal tersebut 

untuk membantu mengatasi permasalahn kemacetan yang dirasakan oleh 

masyarakat khususnya di kota-kota besar. Adanya aplikasi Gojek yang dapat 

digunakan oleh masyarakat untuk memesan ojek dapat merasa terbantu serta 

merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan ojek di Jakarta. Pemanfaatan 

teknologi aplikasi smartphone untuk memesan ojek ini tengah menjadi suatu 

fenomena di kota-kota besar khususnya di Jakarta. Peneliti tertarik meneliti 

berdasarkan theory acceptance model yang dilihat dari dua keyakinan yaitu 

perceived ease of use dan perceived usefulness dimana variabel tersebut 

mempengaruhi variabel attitude toward using yang dapat mempengaruhi 
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behavioral intention to use adanya aplikasi tersebut tidak serta merta langsung bisa 

dirasakan dengan baik oleh orang-orang yang menggunakan aplikasi bernama 

Gojek tersebut, dan yang terakhir adalah pengaruh subjective norms terhadap 

attitude towad using. Banyak faktor-faktor yang bisa dijadikan bahan penelitian 

lebih lanjut. Oleh sebab itu peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian 

berdasarkan fenomena tersebut. 

1.4 Perumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis 

merumuskan permasalahan pada penelitian ini mengenai subjective norms, 

perceived ease of use, perceived usefulness, mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap keputusan konsumen untuk menggunakan aplikasi Gojek. 

Berdasarkan hal tersebut juga dapat disimpulkan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

1. Apakah subjective norms memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward 

using dalam penggunaan aplikasi Gojek? 

2. Apakah perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward using dalam penggunaan aplikasi Gojek? 

3. Apakah perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward using dalam penggunaan aplikasi Gojek? 

4. Apakah perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap perceived 

usefulness dalam penggunaan aplikasi Gojek? 

5. Apakah perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

intention to use dalam penggunaan aplikasi Gojek? 
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6. Apakah Attitude toward using memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

intention to use dalam penggunaan aplikasi Gojek? 

1.5 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak melebar dan fokus pada hasil yang ingin dicapai maka 

peneliti memberikan batasan masalah pada penelitian ini. Penelitian ini membahas 

tentang technology accaptance model dan theory of plan behavior  dan  variabel 

yang peneliti ambil adalah subjective norms, perceived ease of use, perceived 

usefulness, attitude toward using, dan behavioral intention to use. Peneliti tidak 

menggunakan variable acctual system use  kedalam model penelitian dikarenakan 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Davis., (1989) acctual system use tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel lain didalam technology accaptance model. 

Penelitian dilakukan pada responden yang telah menggunakan aplikasi Gojek lebih 

dari dua kali dikarenakan seseorang yang telah menggunalan aplikasi Gojek lebih 

dari dua kali mereka telah merasakan manfaat dan kemudahan dari aplikasi Gojek 

dan berdomisili di JABODETABEK. 

1.6 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh attitude toward using 

terhadap niat perilaku pelanggan untuk menggunakan aplikasi Gojek antara lain 

dari tujuan tersebut adalah : 

1. Menguji dan menganalisis serta menyimpulkan pengaruh subjective norms 

terhadap attitude toward using dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

2. Menguji dan menganalisis serta menyimpulkan pengaruh  perceived ease of 

use terhadap attitude toward using dalam penggunaan aplikasi Gojek. 
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3. Menguji dan menganalisis serta menyimpulkan pengaruh perceived usefulness 

terhadap attitude toward using dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

4. Menguji dan menganalisis serta menyimpulkan pengaruh  perceived ease of 

use terhadap perceived usefulness dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

5. Menguji dan menganalisis serta menyimpulkan pengaruh perceived usefulness 

terhadap behavioral intention to use dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

6. Menguji dan menganalisis serta menyimpulkan pengaruh attitude toward using 

terhadap behavioral intention to use dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

1.7 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pengembangan 

disiplin ilmu pemasaran atau manfaat secara akademis, akan tetapi juga diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi dunia praktisi melalui implikasi manajerial. 

Secara lebih rinci penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu 

Manajemen Pemasaran khususnya pada pembahasan technology acceptance model  

sebagai penggerak sikap terhadap penggunaan aplikasi Gojek dalam membentuk 

behavioral intention to use. Penelitian ini juga diharapkan turut serta memberikan 

gagasan dan wawasan baru pada penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan,pengertian, dan 

pemahaman terhadap hubungan antara technology accaptance model sebagai 
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penggerak sikap terhadap penggunaan aplikasi Gojek dalam membentuk 

Behavioral Intention to Use serta memberikan pemahaman teoritis terhadap segala 

variabel yang ada didalam penelitian ini sehingga dapat diterapkan sejalan dengan 

praktiknya. 

3. Manfaat Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu perusahaan 

objek peneliti untuk meningkatkan behavioral intention to use pada penggunaan 

aplikasi Gojek secara berkesinambungan dengan pengembangan dan 

memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang manfaat serta kemudahan dalam penggunaan jasa transportasi 

berbasis aplikasi. Penelitian ini dapat menawarkan alternatif keputusan manajerial 

bagi Gojek dalam rangka untuk meningkatkan penggunaan layanan. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang munculnya jasa 

transportasi berbasis aplikasi dan perkembangan industri transportasi umum. 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah subjective norms memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward 

using dalam penggunaan aplikasi Gojek? 
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2. Apakah perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward 

using dalam penggunaan aplikasi Gojek? 

3. Apakah perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward 

using dalam penggunaan aplikasi Gojek? 

4. Apakah perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap perceived 

usefulness dalam penggunaan aplikasi Gojek? 

5. Apakah perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

intention to use dalam penggunaan aplikasi Gojek? 

6. Apakah attitude toward using memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

intention to use dalam penggunaan aplikasi Gojek? 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan subjective norms, 

perceived ease of use, perceived usefulness, attitude toward using dan behavioral 

intention to use serta hipotesis yang melandasi pengaruh-pengaruh antar variabel 

yang diteliti dalam penelitian ini. 

3. BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, operasionalisasi variabel, model 

penelitian teknik pengolahan data, teknik pengujian hipotesis dan  pengolahan data 

menggunakan analisis faktor dan structural equation model.  

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari 

pengujian tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengan teori 
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yang berlaku. Pada bagian ini diuraikan mengenai hasil dari tingkat dari technology 

acceptance model pada sampel yang diteliti serta pengaruh dari masing-masing 

variabel dalam penelitian ini, yaitu subjective norms, perceived ease of use, 

perceived usefulness, attitude toward using, behavioral intention to use, yang telah 

dihipotesiskan dalam penelitian. 

5. BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari 

pembahasan dan juga memuat saran-saran bagi pihak yang berkepentingan untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

Penelitian ini memfokuskan pada subjective norms, perceived ease of use, 

perceived usefulness sebagai variabel penjelas dari attitude toward using dan 

implikasinya terhadap behavioral intention to use dalam menggunakan aplikasi 

Gojek. Semua hipotesis dari variabel dalam penelitian diharapkan memiliki 

hubungan positif terhadap behavioral intention pada penggunaan aplikasi Gojek. 

2.1.1 Pemasaran dan E-Marketing  

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan pemasaran yang baik, 

perusahaan jadi mempunyai kemampuan untuk menghasilkan  produk yang sesuai 

dengan keinginan konsumen. Bagi perusahaan fungsi pemasaran mempunyai fungsi 

yang sangat penting karena aktifitas pemasaran diarahkan untuk menghasilkan 

profit yang dapat digunakan perusahaan mempertahankan kehidupan perusahaan. 

Selain itu aktivitas pemasaran diharapkan juga dapat mempercepat tujuan 

perusahaan agar sesuai dengan harapan (Kotler,2012) 

Pemasaran adalah aktifitas perusahaan dalam menciptakan, berkomunikasi, 

menyalurkan serta memberikan nilai kepada pelanggan, klien, mitra dan 

masyarakat secara luas. Pemasaran dapat berhasil apabila semua divisi dapat 

bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Ketika proses penciptaan suatu 

produk berjalan dengan baik, dana yang dibutuhkan tersedia, meterial yang 
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digunakan berkualitas, pembuatan produk berjalan tepat waktu, serta perencanaan 

keuangan yang tepat ditambah pendistribusian yang baik maka proses pemasaran 

dapat dikatakan berhasil (Kotler,2012). 

Pemasaran adalah proses mengelola hubungan dengan pelanggan dengan 

tujuan mendapatkan keuntungan. Tujuan selanjutnya dari pemasaran adalah 

menarik sebanyak-banyaknya pelanggan baru dengan menciptakan nilai terbaik 

dari perusahaan sehingga pelanggan terus tumbuh dengan sendirinya karena telah 

merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh perusahaan (Kotler & Armstrong, 

2012). Pemasaran juga dapat dinilai sebagi seni dan ilmu memilih sasaran pasar, 

mendapatkan, menjaga dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, dan 

mengkomunikasikan nilai kepada pelanggan secara baik (Kotler & Armstrong, 

2012). Menurut Kotler (2012) pemasaran ada beberapa hal yang di pasarkan yaitu : 

1. Barang 

Barang yang berwujud fisik yang di produksi oleh perusahaan seperti 

televisi, mobil, lemari es, makanan, minuman, dll. 

2. Jasa 

Merupakan pelayanan yang diberikan perusahaan kepada konsumen dalam 

bentuk jasa yang bertujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Contohnya seperti: 

penerbangan, hotel, pengacara, dokter, restoran dll. 

3. Acara (event) 

Acara yang dipasarkan biasanya berbasis waktu. contoh dari acara-acara 

yang dipasarkan yaitu: pameran, olimpiade olahraga, dll. 
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4. Pengalaman (experience) 

Dengan merancang dan menggabungkan unsur barang dan jasa pemasar 

bisa membuat sebuah pengalaman yang bisa dirasakan oleh konsumen. Contohnya 

seperti: Dufan memungkinkan pada konsumen unuk merasakan berbagai 

permainan yang memacu adrenalin, serta tempat-tempat yang bisa membuat 

konsumen merasakan pengalaman yang belum pernah mereka rasakan. 

5. Orang 

Artis, pengacara, profesional mendapatkan bantuan dari marketer untuk 

memasarkan dirinya agar bisa dikenal oleh orang banyak. Konsultan Tom Peters, 

master of self brending telah menyarankan setiap orang untuk menjadi “merek” dari 

dirinya sendiri. 

6. Tempat 

Negara, kota, daerah dan seluruh bangsa bersaing untuk menarik wisatawan 

untuk mengunjungi tempat mereka. Semua negara berlomba-lomba membentuk 

citra dari tempat mereka agar dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini dilakukan karena 

ada hubungannya dengan perkembangan ekonomi, serta bisnis-bisnis lokal di 

daerah tersebut. 

7. Properti 

Properti adalah hak kepemilikan atas barat tertentu. Contoh dari properti 

adalah sebagi berikut: saham, real estate, dll. 
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8. Organisasi 

Organisasi membutuhkan pemasar untuk membangun citra dari organisasi 

tersebut, dengan terbentuknya citra yang baik maka organisasi tersebut bisa 

mendapatkan konsumen yang lebih banyak serta keuntungan yang lebih banyak 

pula. 

9. Informasi 

Informasi yang baik ialah informasi yang dapat di terima serta di ketahui 

maksud dari informasi tersebut. Oleh sebab itu untuk menyabarkan informasi 

dengan efektif dan tepat sasaran diperlukan cara yang baik. 

Setelah membaca pengertian pemasaran menurut para ahli diatas mengenai 

pemasaran dapat disimpulkan bahwa pemasaran bukan hanya kegiatan menjual 

produk untuk mendapatkan laba, namun pemasaran juga meliputi kegiatan yang 

berorientasi kepada kebutuhan dan keinginan konsumen serta berusaha 

menciptakan hubungan baik antar konsumen dengan tujuan memberikan nilai lebih 

kepada konsumen. Apabila perusahaan melakukan kegiatan pemasaran seperti ini, 

maka perusahaan akan terus berkembang, konsumen yang dimiliki akan terus 

bertambah serta akan memiliki keuntungan jangka panjang. Dalam memahai 

kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Dalam bukunya Principle of Marketing , 

kotler menjelaskan adanya konsep pemasaran yang bisa digunakan oleh pemasar 

(Kotler & Armstrong, 2012). 

Menurut American Marketing Association, Pemasaran merupakan aktifitas, 

pengaturan dan proses untuk menciptakan, berkomunikasi, memberikan, dan 

bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan 

Technology Acceptance..., Nindita Listya, Ma.-IBS, 2016



 
21 

Indonesia Banking School 

masyarakat pada umumnya. E-marketing bertumbuh sangat pesat dan secara 

signifikan dapat mempengaruhi perilaku pelanggan dan perilaku pasar bisnis (Sheth 

& Sharma, 2005). E-Marketing merupakan semua jenis kegiatan pemasaran yang 

membutuhkan bantuan dan dukungan beberapa sarana teknologi interaktif untuk 

pelaksanaannya (Dann & Dann, 2011). Hal tersebut membuktikan bahwa 

perusahaan atau organisasi tersebut menggunakan metode teknologi komunikasi 

modern untuk menarik konsumen potensial agar menjadi konsumennya (Meng, 

2009). 

2.1.2 Theory of Planned Behaviour (TPB) 

 Theory of planned behaviour merupakan teori yang menjelaskan sikap 

seseorang terhadap suatu perilaku, ditambah dengan norma-norma subjektif yang 

berlaku, dan dengan persepsi faktor kontrol perilaku, semua hal tersebut dapat 

mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. TPB 

dikembangkan untuk menjelaskan perilaku terkait dengan penggunaan teknologi 

pada jasa dan produk. TPB adalah model niat yang telah diterima dengan baik yang 

telah sukses dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia di berbagai 

situasi. TPB menunjukkan bahwa faktor utama dalam perilaku manusia adalah niat 

perilaku, yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan 

Perceived Behaviour Control (PBC) (Ajzen, 1991). 

Planned behavior theory didasarkan atas pendekatan terhadap beliefs yang 

dapat mendorong individu untuk melakukan perilaku tertentu. Pendekatan 

terhadap beliefs dilakukan dengan mengasosiasikan berbagai karakteristik, 

kualitas, dan atribut berdasarkan informasi yang telah dimiliki, kemudian secara 
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otomatis akan terbentuk intensi untuk berperilaku. Pendekatan dalam theory 

planned behavior dikhususkan pada perilaku spesifik yang dilakukan individu dan 

dapat digunakan untuk semua perilaku secara umum dan seberapa besar 

pengaruh attitude toward the behavior, subjective norm, dan perceived behavioral 

control terhadap intensi untuk melakukan suatu perilaku ditentukan oleh intensi 

berperilaku yang akan digambarkan. Besarnya pengaruh attitude toward the 

behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control kemungkinan pun 

berubah-ubah dari satu individu ke individu lainnya, atau dari satu populasi ke 

populasi lainnya. (Ajzen, 2006).  

Intensi sebagai representasi kognitif dan konatif dari kesiapan individu untuk 

menampilkan suatu perilaku. Intensi merupakan penentu dan disposisi dari 

perilaku, hingga individu memiliki kesempatan dan waktu yang tepat untuk 

menampilkan perilaku tersebut secara nyata.  Bahwa intensi untuk melakukan suatu 

perilaku adalah indikasi kecenderungan individu untuk melakukan suatu perilaku 

dan merupakan anteseden langsung dari perilaku tersebut.  Jika individu memiliki 

intensi untuk melakukan suatu perilaku maka individu cenderung akan melakukan 

perilaku tersebut; sebaliknya, jika individu tidak memiliki intensi untuk melakukan 

suatu perilaku maka individu cenderung tidak akan melakukan perilaku tersebut. 

Namun intensi individu untuk melakukan suatu perilaku memiliki keterbatasan 

waktu dalam perwujudannya ke arah perilaku nyata, maka dalam melakukan 

pengukuran intensi untuk melakukan suatu perilaku perlu untuk diperhatikan empat 

elemen utama dari intensi, yaitu target dari perilaku yang dituju (target), tindakan 

(action), situasi saat perilaku ditampilkan (contex), dan waktu saat perilaku 
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ditampilkan (time) (Ajzen, 2006). 

TPB mengandaikan perilaku individu yang dapat dijelaskan oleh niat 

perilakunya, yang secara bersama-sama dipengaruhi oleh sikap (Attitude), norma 

subjektif (Subjective Norms) dan persepsi kontrol perilaku (Perceived Behavioural 

Control)  (Hacini, Dahou, & Bendiabdellah, 2012). 

Model TPB yang diuraikan dengan menggunakan konstruksi dari literatur 

inovasi (misalnya, keuntungan relatif, kompatibilitas). Hal ini juga membahas 

subjective norms (misalnya, pengaruh sosial) dan perceived behavioural control 

secara lebih lengkap dengan menguraikan mereka ke dimensi yang lebih spesifik. 

Teori ini menyediakan cara yang komprehensif untuk memahami bagaimana sikap 

individu, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan dapat mempengaruhi 

niatnya untuk menggunakan jasa mobile Banking (Tan & Teo, 2000). 

2.1.3 Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model menjelaskan dan memprediksi penerimaan 

pengguna terhadap suatu teknologi dan menjelaskan perilaku dari penggunaan 

teknologi, TAM merupakan salah satu jenis teori yang menggunakan pendekatan 

teori perilaku (behavioral theory) yang digunakan untuk mengkaji proses adopsi 

teknologi informasi. Model TAM diuji untuk mengukur penerimaan teknologi. 

Dengan demikian menggunakan TAM maka akan mampu menjelaskan mengapa 

sistem informasi dengan teknologi bisa diterima atau tidak oleh pengguna. TAM 

memberikan dasar untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap 

kepercayaan, sikap, dan tujuan dari penggunanya (V. Venkatesh & Davis, 2000). 
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Technology Acceptance Model (TAM) adalah untuk memberikan dasar 

langkah dari dampak suatu faktor eksternal pada kepercayaan intern (internal 

beliefs), sikap (attitude) dan niat (intention). TAM dirancang untuk mencapai tujuan 

tersebut dengan cara mengidentifikasi beberapa variabel dasar yang disarankan 

pada penelitian sebelumnya yang setuju dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

secara cognitif dan affectif pada penerimaan komputer (computer acceptance). 

TAM memposisikan dua kepercayaan (beliefs), yaitu perceived 

usefulness dan perceieved ease of use sebagai faktor utama perilaku penerimaan 

komputer. Technology Acceptance Model (TAM) dapat menjelaskan bahwa 

persepsi pemakai akan menentukan sikap pengguna dalam penerimaan penggunaan 

teknologi informasi. Penerapan sistem informasi akademik tidak terlepas dari aspek 

sikap pengguna karena pengembangan sistem terkait dengan masalah individu dan 

organisasional sebagai pemakai sistem tersebut sehingga sistem yang 

dikembangkan harus berorientasi kepada penggunanya (F. D. Davis, Bagozzi, & 

Warshaw, 1989). 

Teori TAM menjelaskan sebuah penerimaan individu terhadap teknologi 

komputer yang didasarkan pada dua kepercayaan khusus, yaitu: Kegunaan yang 

dirasakan (Perceived Usefulness) yaitu derajat dimana seseorang berpikir bahwa 

menggunakan sebuah sistem akan meningkatkan kinerjanya. Kemudahan 

penggunaan yang dirasakan (Perceived Ease of Use) yaitu tingkatan dimana 

seorang individu mempercayai bahwa menggunakan teknologi akan memerlukan 

sedikit usaha. Dalam Teori TAM, kedua kepercayaan ini menentukan tingkah laku 

penerimaan secara langsung. Teori ini juga memberi kesan bahwa kemudahan 
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penggunaan yang dirasakan mempengaruhi kegunaan yang dirasakan, teknologi 

yang mudah digunakan akan lebih berguna (Taylor & Todd, 1995). 

Model TAM sebenarnya diadopsi dari model TRA yaitu teori tindakan yang 

beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu 

hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Reaksi dan persepsi 

pengguna Teknologi Informasi (TI) akan mempengaruhi sikapnya dalam 

penerimaan terhadap teknologi tersebut. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhinya adalah persepsi pengguna terhadap kemanfaatan dan 

kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks 

pengguna teknologi, sehingga alasan seseorang dalam melihat manfaat dan 

kemudahan penggunaan TI menjadikan tindakan/perilaku orang tersebut sebagai 

tolak ukur dalam penerimaan sebuah teknologi. TAM mendalilkan bahwa 

penggunaan komputer ditentukan oleh behavioral intention to use, tetapi berbeda 

pada BI yang dipandang sebagai yang bersama-sama ditentukan oleh sikap 

seseorang terhadap menggunakan sistem (A) dan memiliki manfaat (U), dengan 

bobot relatif diperkirakan dengan regresi (F. D. Davis et al., 1989):  

BI= A + U. 

TAM dapat digambarkan dalam gambar 2.1  

 

Gambar 2. 1 Technology Acceptance Model 

Sumber : (F. D. Davis et al., 1989) 
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2.1.4 Subjective Norms 
 

Subjective Norms  didefinisikan sebagai persepsi seseorang akan tekanan sosial 

untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan tingkah laku dengan pertimbangan 

tertentu (Chang,1998). 

Subejctive norm merupakan fungsi yang didasarkan oleh belief yang disebut 

sebagai normative beliefs, yaitu mengenai kesetujuan dan atau ketidaksetujuan 

seseorang maupun kelompok yang penting bagi individu terhadap suatu perilaku 

(salient referent beliefs). Pada beberapa perilaku, rujukan sosial yang dianggap 

penting juga memasukkan rujukan sosial yang berasal dari orang tua, pasangan 

pernikahan, sahabat, rekan kerja, dan rujukan lain yang berhubungan dengan suatu 

perilaku (Hung, Chang, & Yu, 2006). 

Theory planned behavior menyatakan subjective norms adalah sebagai persepsi 

individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 

perilaku. Subjective norms ditentukan oleh kombinasi antara belief individu tentang 

kesetujuan dan atau ketidaksetujuan seseorang maupun kelompok yang penting 

bagi individu terhadap suatu perilaku (normative beliefs), dengan motivasi individu 

untuk mematuhi rujukan tersebut (motivation to comply). motivation to 

comply sebagai salah satu hal yang memengaruhi nilai norma subyektif tentang 

suatu perilaku adalah dipengaruhi oleh kekuatan sosial. Kekuatan sosial yang 

dimaksud terdiri dari penghargaan atau hukuman yang diberikan sumber rujukan 

kepada individu, rasa suka individu terhadap sumber rujukan, seberapa besar 

individu mengganggap sumber rujukan sebagai seorang ahli, dan adanya 

permintaan dari sumber rujukan tersebut. Semakin individu mempersepsikan 
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bahwa rujukan sosialnya merekomendasikan untuk melakukan suatu perilaku maka 

individu akan cenderung merasakan tekanan sosial untuk melakukan perilaku 

tersebut; sebaliknya, semakin individu mempersepsikan bahwa rujukan sosialnya 

merekomendasikan untuk tidak melakukan suatu perilaku maka individu akan 

cenderung merasakan takanan sosial untuk tidak melakukan perilaku tersebut 

(Ajzen, 2005). 

 Subjective Norms juga diasumsikan sebagai fungsi dari keyakinan (belief), 

tetapi keyakinan dalam bentuk yang berbeda. Yaitu keyakinan seseorang bahwa 

individu atau kelompok tertentu setuju atau tidak menyetujui, terlibat atau tidak 

terlibat bila dirinya menampilkan atau memunculkan tingkah laku tertentu. Individu 

dan kelompok diatas disebut juga Referent. Referent adalah orang atau kelompok 

sosial yang bepengaruh bagi individu, baik itu orang tua, pasangan (suami/istri), 

teman dekat, rekan kerja atau yang lain tergantung pada tingkah laku yang terlibat 

(significant others). Keyakinan yang mendasari norma subjektif ini disebut dengan 

istilah normative belief (Ajzen,2013).  

 Menurut Hung et al., (2006) seberapa besar pengaruh subjective norms pada 

aplikasi Gojek dapat diukur dengan beberapa element antara lain : 

1. Orang yang memiliki hubungan keseharian dengan saya menyetujui adanya 

aplikasi Gojek. 

2. Orang yang memiliki hubungan keseharian dengan saya menyatakan bahwa 

saya harus menggunakan Gojek. 

3. Orang yang memiliki hubungan keseharian dengan saya menyukai adanya 

aplikasi Gojek. 
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2.1.5 Perceived Ease of Use 

 Perceived ease of use didefiniskan sebagai "tingkat dimana seseorang 

percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha" , yang 

mencerminkan bahwa usaha merupakan sumber daya yang terbatas bagi seseorang 

yang akan mengalokasikan untuk berbagai kegiatan. Yang paling penting bagi 

pengguna adalah jumlah usaha yang dia keluarkan untuk dikeluarkan dalam 

menggunakan suatu sistem. Segala sesuatu yang sama, sistem yang mudah 

digunakan akan meningkatkan sikap untuk menggunakan sebagai kebalikan dari 

suatu sistem yang lebih mudah digunakan. Usaha individu untuk menjadi sumber 

daya langka, sedemikian hingga seorang individu seharusnya rela untuk 

mengalokasikan lebih banyak kesempatan daripada ia mampu melakukannya. Oleh 

karena itu, sebuah sistem yang memerlukan usaha kecil dikatakan lebih baik 

daripada sistem yang memerlukan usaha lebih besar (Hung et al., 2006). 

Perceived ease of use sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa 

komputer dapat dengan mudah dipahami. Intensitas penggunaan dan interaksi 

antara pengguna dengan sistem juga dapat menunjukkan kemudahan penggunaan. 

Sistem yang lebih sering digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih 

dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh penggunanya. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kemudahan penggunaan akan 

mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang didalam mempelajari 

komputer. Perbandingan kemudahan tersebut memberikan indikasi bahwa orang 

yang menggunakan TI bekerja lebih mudah dibandingkan dengan orang yang 

bekerja tanpa menggunakan TI. Pengguna TI mempercayai bahwa TI yang lebih 
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fleksibel, mudah dipahami dan mudah penggunaanya sebagai karakteristik 

kemudahan penggunaan (Viswanath Venkatesh & Davis, 1996). 

Perceived ease of use sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam 

menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha yang keras. Meskipun usaha 

menurut setiap orang berbedabeda tetapi pada umumnya untuk menghindari 

penolakan dari pengguna sistem atas sistem yang dikembangkan, maka sistem harus 

mudah diaplikasikan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap 

memberatkan (F. D. Davis et al., 1989). 

Menurut Hung et al., (2006) dan Lin., (2011) seberapa besar pengaruh 

perceived ease of use pada aplikasi Gojek dapat diukur dengan beberapa element 

antara lain :  

1. Saya rasa belajar untuk menggunakan aplikasi  Gojek adalah mudah. 

2. Saya rasa bahwa penyediaan layanan  aplikasi Gojek dapat memberikan 

informasi penggunaan yang jelas. 

3. Saya rasa dalam mengoperasikan aplikasi Gojek tidak memerlukan terlalu 

banyak waktu. 

4. Aplikasi Gojek memudahkan saya dalam mencari jasa ojek. 

2.1.6 Perceived Usefulness 

Perceived usefulness adalah sejauh mana seseorang meyakini bahwa 

penggunaan sistem informasi tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Dari definisi 

tersebut diketahui bahwa  Perceived usefulness merupakan suatu kepercayaan 

tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa 

sistem berguna maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa 
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percaya bahwa sistem informasi kurang berguna maka dia tidak akan 

menggunakannya. Perceived usefulness sebagai tingkat keyakinan seseorang 

bahwa dalam menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha yang keras. 

Meskipun usaha menurut setiap orang berbeda-beda tetapi pada umumnya untuk 

menghindari penolakan dari pengguna sistem atas sistem yang dikembangkan, 

maka sistem harus memberikan manfaat bagi pengguna dari teknologi (Davis, 

1989). 

Menurut Hung et al., (2006) seberapa besar pengaruh percived usefulness  pada 

aplikasi Gojek dapat diukur dengan beberapa element antara lain :  

1. Menggunakan aplikasi Gojek meningkatkan kinerja dalam kegiatan saya. 

2. Menggunakan Gojek meningkatkan efektivitas pada kegiatan saya. 

3. Menggunakan Gojek meningkatkan produktivitas pada kegiatan saya. 

4. Aplikasi Gojek sangat berguna untuk kegiatan saya. 

2.1.7 Attitude toward using 

 Attitude toward using merupakan pernyataan evaluatif, baik yang 

menguntungkan atau tidak menguntungkan, tentang penggunaan sebuah aplikasi 

(Robbins & Judge, 2011). Attitude mencerminkan bagaimana kita merasakan 

tentang sesuatu ketika menggunakan sebuah aplikasi. Selain itu, konsep sikap 

(attitude) dapat dianggap sebagai faktor kunci dalam kebanyakan model perilaku 

konsumen. Sikap telah lama terbukti mempengaruhi niat perilaku dan perilaku 

aktual (Ajzen, 1991).  

Attitude toward using adalah sebagai perasaan seseorang untuk menerima 

suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan 
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individual pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau 

menolak, dan sebagainya (Ajzen & Fishbein, 1977). 

Attitude toward using dalam TAM dikonsepkan sebagai sikap terhadap 

penggunaan sistem yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak 

bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya (F. D. Davis et 

al., 1989). 

 Attitude toward using sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi perilaku 

individual. Sikap seseorang terdiri atas unsur cara pandang (cognitive), afektif 

(affective), dan komponen-komponen yang berkaitan dengan perilaku (Alharbi & 

Drew, 2014). 

Menurut Alharbi & Drew., (2014) seberapa besar pengaruh percived usefulness  

pada aplikasi Gojek dapat diukur dengan beberapa element antara lain :  

1. Saya percaya menggunakan aplikasi Gojek adalah ide yang baik.  

2. Menggunakan aplikasi Gojek adalah hal yang menyenangkan. 

3. Menggunakan aplikasi Gojek adalah hal yang positif  . 

2.1.8 Behavioral Intention to use 

Behavioral Intention merupakan kemungkinan dari seseorang untuk 

melakukan perilaku tertentu, dan merupakan penentu utama dari perilaku 

penggunaan aktual (Yi, Jackson, Park, & Probst, 2006). Perilaku (Behaviour) 

diwujudkan dalam bentuk tindakan, sasaran atau tujuan, konteks dan waktu, 

Behavioural intention juga menjelaskan kesediaan niat seseorang untuk melakukan 

perilaku tertentu. Dalam penelitian ini, Behavioral intention to use dianggap 

sebagai niat untuk menggunakan mobile Banking (Harandi, Siadat, & Taroujani, 
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2014).  

Behavior adalah tindakan spesifik diarahkan pada beberapa objek. Behavior 

selalu terjadi dalam konteks situasional atau lingkungan dan pada waktu tertentu. 

Behavioral intention to use adalah proposisi yang menghubungkan diri dan 

tindakan di masa depan dimana perilaku seseorang untuk mengkonsumsi sebuah 

objek berdasarkan niat dan pengalaman yang pernah dirasakan sebelumnya. 

Perilaku yang ditunjukan dapat diukur dengan melihat intensitas dari konsumsi 

yang mereka lakukan (Peter, 2008). Pengalaman secara langsung yang dirasakan 

oleh pelanggan akan menghasilkan niat perilaku yang lebih kuat dan lebih stabil 

(Taylor & Todd, 1995). 

Menurut Lin., (2011) seberapa besar pengaruh behavioral intention to use pada 

aplikasi Gojek dapat diukur dengan beberapa element antara lain :  

1. Kemungkinan besar saya akan menggunakan aplikasi Gojek di masa depan. 

2. Saya berencana untuk menggunakan aplikasi Gojek di masa depan. 

3. Saya berniat menggunakan kembali aplikasi Gojek di masa depan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 

No Nama  Penelitian  Penerbit/Tahun Variabel Hasil  

1. 

Fred d. 
Davis, 
richard p. 
Bagozzi and 
paul r. 
Warshaw 
 

User 
acceptance of 
computer 
technology: a 
comparison of 
two theoretical 
models. 
 

INFORMS, 
1989. 

Attitudes 
toward using, 
subjective 
norms, 
perceived 
usefulness, 
perceived 
ease of use, 
behavioral 
intention to 

Perceived 
usefulness 
sebagai 
faktor utama 
dari 
behavioral 
intention to 
use, semakin 
mudah suatu 
sistem akan 
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No Nama  Penelitian  Penerbit/Tahun Variabel Hasil  
use. semakin 

bermanfaat,p
erceived 
usefulness,pe
rceived ease 
of use 
memiliki 
pengaruh 
positif 
terhadap 
Attitude 
toward using. 
objek 
aplikasi 
pengolahan 
kata. 

2. 

Ishaq 
hacini, 
khadra b. 
Dahou, 
abdeslam 
bendiabdell
ah. 

Determinants 
of the Intention 
to Use Internet 
Banking 

 

Mediterranean 
Journal Of 
Social 
Sciences, 2012  

Internet 
banking, 
TAM, e-
business, 
usefulness, 
ease of use, 
trust, 
Attitudes 
toward using, 
behavioral 
intention to 
use. 

Perceived 
ease of use, 
dan 
perceived 
usefuness 
memiliki 
pengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap 
behavior 
intention 
dalam 
penggunaan 
aplikasi 
mobile 
banking.  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 
No Nama  Penelitian  Penerbit/Tahun Variabel Hasil  

3. 
Saleh 
Alharbi,  
Steve Drew 

Using the 
Technology 
Acceptance 
Model in 
Understanding 
Academics’ 
Behavioural 
Intention to 
Use Learning 
Management 
Systems 
 

 
International 
Journal of 
Advanced 
Computer 
Science and 
Applications 
(IJACSA), 
2014 

Technology 
Acceptance 
Model; 
Higher 
education; 
Learning 
management 
systems; 
Saudi Arabia 
 

Penerimaan 
teknolgi baru 
dalam upaya 
membantu 
perguruan 
tinggi di arab 
saudi 
menyatakan 
keseluruhan 
variabel baik 
secara 
langsung 
atau tidak 
langsung 
memiliki 
pengaruh 
positif 
terhadap 
behavioral 
intention to 
use. 
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Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Penelelitian Penerbit/Tahun Variabel Hasil 

4. 

Viswanath 
Venkatesh, 
Fred D. 
Davis 

 

A 
Theoretical 
Extension of 
the 
Technology 
Acceptance 
Model: 
Four 
Longitudina
l Field 
Studies 

INFORMS, 
2000 

Perceived 
usefulness
, 
perceived 
ease of 
use, 
intention 
to use, 
usage 
behavior 

 

Subjective 
norms memiliki 
pengaruh positif 
signifikan 
terhadap 
intention to use, 
perceived ease 
of use memiliki 
pengaruh positif 
signifikan 
terhadap 
perceived 
usefulness, 
perceived 
usefulness 
memiliki 
pengaruh positif 
siginifkan 
terhadap 
intention to use. 

 
Sumber : Ringkasan dilakukan oleh peneliti dari beberapa jurnal 

 
2.3  Rerangka Konseptual  

Penelitian ini merupakan modifikasi dari beberapa jurnal yang pertama 

adalah jurnal yang berjudul “User acceptance of computer : A comparition of two 

theoritical model” yang membahas variabel Percived ease of use,percived 

usefulness,attitude toward using, dan behavioral intention to use, dimana penelitian 

ini dilakukan di Amerika dengan objek penelitian aplikasi pengolah kata. Dalam 

Davis., (1989) mengatakan bahwa adanya pengaruh positif antara Percived ease of 

use dengan attitude toward using, percived ease of use, percived usefulness dan 
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attitude toward using dengan behavioral intention to use. Jurnal yang kedua adalah 

jurnal yang berjudul “Theory of planned behavior” penelitian yang dilakukan di 

Amerika tentang tindakan dalam perilaku yang membahas subjective norms 

berpengaruh positif dengan attitude. 

2.3.1 Subjective norms terhadap Attitude toward using 

 Subjective norms adalah persepsi individu tentang pengaruh lingkungan 

sosial dalam membentuk perilaku tertentu. (Ajzen, 1987). Subjective norms merupakan 

fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang di 

sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan 

memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka. Subjective norms memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap attitude toward using ditentukan menurut produk, 

merek, segmen pasar, dan situasi. Beberapa peneliti menyarankan bahwa attitude 

toward using akan meningkatkan motivasi untuk bertindak jika mereka didukung oleh 

lingkungan sosial yang menguntungkan. 

Subjective norms memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward using, 

semakin besar pengaruh lingkungan sekitar atau orang-orang disekitar mereka dalam 

mendorong melakukan sebuah tindakan maka akan semakin besar juga sikap positif 

sesorang untuk melakukan tindakan tersebut.  Penelitian ini berlaku untuk lingkungan 

yang terkait dengan keyakinan pelanggan dan layanan yang ditawarkan serta 

tergantung bagaimana orang lain menghargai mereka (Ajzen,1991). Subjective norms 

mengacu pada intensitas karena manusia terkadang bersikap berdasar sudut 

pandang orang lain, sehingga semakin tinggi pengaruh positif dari lingkungan 

sosial akan meningkatkan sikap positif terhadap penggunaan teknologi (Tan dan 

Teo, 2000). Pelanggan akan cenderung melihat bahwa banyak orang yang dirasa 
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penting dan berpengaruh bagi pelanggan akan mempengaruhi sikap mereka untuk 

menggunakan Aplikasi Gojek, hal ini membuat pelanggan memiliki sikap positif 

untuk mengadopsi aplikasi Gojek. 

Ho1 : subjective norms tidak memiliki pengaruh positif pada attitude toward using 

dalam penggunaan aplikasi Gojek  

Ha1 : subjective norms memiliki pengaruh positif pada attitude toward using dalam 

penggunaan aplikasi Gojek  

2.3.2 Perceived ease of use terhadap Attitude toward using 

Perceived Ease of Use adalah sejauh mana sebuah aplikasi dianggap mudah 

untuk digunakan dan dioperasikan. Masalah sistem yang mungkin tidak mudah 

dipahami, yang akhirnya memerlukan waktu bagi pelanggan untuk menggunakan 

aplikasi Gojek, sehingga pelanggan perlu mengeluarkan usaha yang signifikan pada 

menggunakan aplikasi Gojek.  

Perceived ease of use memiliki pengaruh postif signifikan terhadap  attitude 

toward using, karena memiliki keyakinan bahwa mobile banking dapat memberikan 

kemudahan, semakin mudah suatu aplikasi itu digunakan oleh seseorang maka 

sikap seseorang untuk menggunakan aplikasi tersebut semakin besar (Lin, 2011). 

Pelanggan tidak perlu mengeluarkan usaha yang sulit atau berlebihan pada saat 

menggunakan aplikasi Gojek, Dikarenakan aplikasi Gojek memiliki User Interface 

yang sederhana, maka sikap seseorang untuk menggunakan aplikasi tersebut 

semakin besar.  
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Perceived ease of use mungkin memiliki presepsi yang berbeda-beda 

tergantung dari pengalaman mereka dalam penggunaan teknologi, dengan semakin 

banyak pengalaman atas penggunaan teknologi maka kemudahaan yang dirasakan 

akan semakin kuat, sehingga presepsi kemudahan memiliki pengaruh positif 

terhadap sikap terhadap penggunaan teknologi (Taylor & Todd, 1995). 

Jika semakin mudah suatu sistem digunakan maka sistem tersebut dirasakan 

semakin mudah. Rasa mudah menggunakan sistem teknologi informasi akan 

menimbulkan perasaan dalam dirinya bahwa sistem itu mempunyai sistem yang 

mudah digunakan, dan akan menyebabkan seseorang akan memiliki sikap positif 

untuk menggunakan aplikasi tersebut karena memiliki kemudahan untuk mereka 

(F. D. Davis et al., 1989).  

Ho2 : Perceived ease of use tidak memiliki pengaruh positif pada attitude toward 

using dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

Ha2 : Perceived ease of use memiliki pengaruh positif pada attitude toward using 

dalam penggunaan  aplikasi Gojek. 

2.3.3 Perceived usefulness terhadap Attitude toward using  

 Persepsi kegunaan (perceived usefulness) didefinisikan sebagai sejauh mana 

seorang individu percaya bahwa adanya teknologi akan meningkatkan 

produktivitas dan kinerja pekerjaan mereka, sehingga semakin tinggi manfaat yang 

dirasakan akan semakin mempengaruhi sikap positif terhadap penggunaan 

teknologi (F. D. Davis et al., 1989). Percieved usefulness didefinisikan sebagai 

tingkat keyakinan seseorang bahwa dengan menggunakan teknologi akan 

meningkatkan kinerjanya. Dengan kata lain, konstruk ini mengandung suatu 
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kepercayaan dalam hal pengambilan keputusan. Melihat penelitian yang menguji 

hubungan antara perceived usefulness dengan attitude toward using  yang dilakukan 

oleh peneliti terdahulu, hasilnya menunjukkan bahwa konstruk persepsi kegunaan 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap sikap individu dalam 

menggunakan teknologi sistem informasi(Taylor & Todd, 1995). Semakin besar 

manfaat dari aplikasi yang digunakan maka seseorang akan semakin mempunyai 

sikap positif terhadap aplikasi yang mereka gunakan. Manfaat yang dirasakan 

sesorang dalam menggunakan sebuah aplikasi akan mendorong sikap sesorang 

uuntuk menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini sejalan dengan studi empiris yang 

telah dilakukan oleh peneliti dalam menguji pengaruh antara perceived usefulness 

dengan attitude toward using dalam hal penerimaaan teknologi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perceived usefulness memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap sikap individu dalam menggunakan teknologi sistem informasi (Hung et 

al., 2006). 

Ho3 : Perceived usefulness tidak memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward using aplikasi Gojek. 

Ha3 : Perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward 

using aplikasi Gojek. 

2.3.4 Perceived ease of use terhadap Perceived usefulness 

 Perceived ease of use (Persepsi kemudahan) penggunaan di definisikan 

sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam menggunakan sistem tertentu 

tidak diperlukan usaha yang keras (F. D. Davis et al., 1989). Meskipun usaha 

menurut setiap orang berbeda-beda tetapi pada umumnya untuk menghindari 

Technology Acceptance..., Nindita Listya, Ma.-IBS, 2016



 
40 

Indonesia Banking School 

penolakan dari pengguna sistem atas sistem yang dikembangkan, maka sistem harus 

mudah diaplikasikan oleh pengguna tanpa mengeluarkan usaha yang dianggap 

memberatkan (Taylor & Todd, 1995). 

Perceived usefulness (kebermanfaatan persepsian) didefinisi sebagai sejauh 

mana seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan 

meningkatkan kinerjanya. Perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap 

perceived usefulness dikarenakan jika semakin mudah sebuah sistem bagi 

seseorang maka sistem  akan berguna bagi orang tersebut. Konsep ini juga 

menggambarkan manfaat sistem bagi pemakainya (F. D. Davis et al., 1989). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yi et al., (2006) menyatakan bahwa 

perceived ease of use berpengaruh positif dengan perceived usefulness. semakin 

seseorang merasa mudah dalam menggunakan suatu aplikasi maka manfaat yang 

dirasakan juga akan semakin bertambah. Manfaat dari sebuah aplikasi bisa 

dirasakan apabila seseorang telah merasakan dan mengunakan aplikasi tersebut, 

manfaat juga akan semakin bertambah ketika aplikasi tersebut mudah untuk 

digunakan (Taylor & Todd, 1995). Orang yang menggunakan sebuah aplikasi yang 

dirancang secara baik dan bagus sehingga mudah untuk digunakan akan merasakan 

manfaat yang lebih banyak dibandingkan menggunakan aplikasi yang sulit untuk 

dipahami (V. Venkatesh & Davis, 2000). Seseorang akan menilai seberapa mudah 

sebuah aplikasi dapat digunakan, ketika sebuah aplikasi mudah untuk 

digunakan,hal tersebut akan mendorong orang untuk merasakan manfaat lebih yang 

diciptakan oleh aplikasi tersebut. 
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Ho4 : Perceived ease of use tidak memiliki pengaruh positif terhadap Perceived 

usefulnes dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

Ha4 : Perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap Perceived 

usefulnes dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

2.3.5 Perceived usefulness terhadap behavioral intention 
 
 Perceived Usefulness merupakan suatu kepercayaan mengenai proses 

pengambilan keputusan. Semakin bergunanya sistem informasi bagi seseorang 

maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa 

sistem informasi kurang berguna maka dia tidak akan menggunakanya (Jogiyanto, 

2007). Menurut Davis et al., (1989) menyatakan bahwa pengaruh persepsi tentang 

kegunaan teknologi (perceived usefulness) merupakan faktor penentu utama dalam 

menentukan minat seseorang menggunakan teknologi (behavioral intention to use). 

Sehingga Perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

intention to use. 

 Behavioral intention to use didefinisikan sebagai keinginan konsumen 

untuk berperilaku menurut cara tertentu dalam rangka memiliki,dan menggunakan 

produk atau jasa. Jadi konsumen dapat membentuk keinginan untuk mencari 

informasi, memberitahukan orang lain tentang pengalamannya dengan sebuah 

produk, membeli sebuah produk atau jasa tertentu (Viswanath Venkatesh & Davis, 

1996). 

Perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

intention to use (Rigopoulos & Askounis, 2007). Semakin besar manfaat  yang 

dirasakan seseorang dalam menggunakan aplikasi maka semakin besar pula 
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penggunaan aplikasi tersebut dalam waktu yang lama. Manfaat yang dirasakan 

dapat mendorong timbulnya perilaku yang akan dilakukan seseorang (Taylor & 

Todd, 1995). Aplikasi yang manfaatnya bisa dirasakan oleh pengguna semakin 

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku positif terhadap aplikasi tersebut. Niat 

perilaku seseorang dalam menggunakan sebuah aplikasi sangat dipengaruhi oleh 

manfaat yang dirasakan seseorang dalam menggunakan sebuah aplikasi. Seseorang 

akan timbul niat untuk menggunakan aplikasi apabila manfaat dari aplikasi yang 

dia gunakan dapat membantu kegiatannya dalam beraktifitas (Yi et al., 2006). 

Ho5 : Perceived usefulness tidak memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

intention to use dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

Ha5 : Perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap behavioral intention 

to use dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

2.3.6  Attitude toward using terhadap Behavioral Intention to use  

 Attitude merupakan pernyataan evaluatif, baik yang menguntungkan atau 

tidak menguntungkan, tentang obyek, orang, atau peristiwa. Attitude mencerminkan 

bagaimana kita merasakan tentang sesuatu hal (Robbins & Judge, 2011). Attitude 

toward using dalam TAM dikonsepkan sebagai sikap terhadap penggunaan sistem 

yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila seseorang 

menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya. Semakin tinggi sikap positif 

terhadap suatu teknologi akan semakin meningkatkan niat perilaku seseorang dalam 

menggunakan teknologi. (F. D. F. Davis, 1993). Behavioural intention merupakan 

kesediaan dari niat seseorang untuk berperilaku (Harandi, Siadat, & Taroujani, 

2014). Sikap terhadap suatu tindakan dapat mengukur sejauh mana seseorang 
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menilai antara menguntungkan atau tidak menguntungkan atas sikap yang dia 

ambil, hal tersebut biasanya menjadi penentu utama dari niat berperilaku untuk 

menerima atau menolak menggunakannya (Ajzen, 1991). 

 Attitude toward using memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan 

behavioral Intention to use bagi orang-orang yang pernah memiliki pengalaman 

langsung dengan obyek, sehingga semakin banyak pengalaman yang dirasakan oleh 

pelanggan akan semakin kuat pengaruh positif untuk membentuk niat perilaku 

seseorang (Taylor & Todd, 1995).  

 Attitude toward using memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

imtention to use kecenderungan ini akan semakin kuat apabila perilaku intensi 

menunjukan tanggapan positif terhadap teknologi (Davis, 1989). Dengan kata lain, 

semakin besar pengaruh positif dari seseorang dalam menyikapi sebuah aplikasi 

maka semakin besar juga nait untuk menggunakan aplikasi tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lin., (2011) menunjukan bahwa attitude 

toward using memiliki pengaruh positif terhadap behavioral intention to use. 

Semakin besar penerimaan seseorang akan sebuah aplikasi maka akan mendorong 

seseorang untuk menggunakan aplikasi tersebut, dengan kata lain seseorang akan 

menggunakan suatu aplikasi apabila penerimaan sikap dari seseorang atas aplikasi 

yang dia gunakan baik. Maka dengan sendirinya akan timbul niat perilaku untuk 

menggunakan aplikasi, aplikasi yang difokuskan dalam penelitian ini adalah 

aplikasi Gojek. 

Ho6 : Attitude toward using tidak memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

intention to use penggunaan aplikasi Gojek. 
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Ha6 : Attitude toward using memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

intention to use dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

2.2 Model Penelitian  
 

 

 
Gambar 2. 2 Model Penelitian 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis mengacu pada (F. D. Davis et 
al., 1989; Netemeyer, Ryn, & Ajzen, 1991) 

 
Keterangan : 
 
Ho1 : Subjective norms tidak memiliki pengaruh positif pada attitude toward using 

dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

Ha1 :Subjective norms memiliki pengaruh positif pada attitude toward using dalam 

penggunaan aplikasi Gojek.  

Ho2 : Perceived ease of use tidak memiliki pengaruh positif pada attitude toward 

using dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

Ha2 : Perceived ease of use memiliki pengaruh positif pada attitude toward using 

dalam penggunaan  aplikasi Gojek. 

Ho3 : Perceived usefulness tidak memiliki pengaruh positif terhadap attitude 

toward using aplikasi Gojek. 
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Ha3 : Perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward 

using aplikasi Gojek. 

Ho4 : Perceived ease of use tidak memiliki pengaruh positif terhadap perceived 

usefulnes dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

Ha4 : Perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap perceived usefulnes 

dalam penggunaan aplikasi Gojek 

Ho5 : Perceived usefulness tidak memiliki pengaruh positif pada behavioral 

intention to use dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

Ha5: Perceived usefulness memiliki pengaruh positif pada behavioral intention to 

use dalam penggunaan aplikasi Gojek. 

Ho6 : Attitude toward using tidak memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

intention to use penggunaan aplikasi Gojek. 

Ha6 : Attitude toward using memiliki pengaruh positif terhadap behavioral 

intention to use dalam penggunaan aplikasi Gojek. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek penelitian  

Objek penelitian ini adalah aplikasi Gojek, sehingga sasaran responden dari 

penelitian ini adalah konsumen yang pernah menggunakan aplikasi Gojek dan 

melakukan transaksi pembelanjaan paling sedikit dua kali, serta berada di wilayah 

Jabodetabek karena responden yang dapat merasakan manfaat dan kemudahaan 

harus sudah merasakan menggunakan aplikasi Gojek paling sedikit dua kali. 

Penggunaan aplikasi Gojek meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2015 dapat dilihat 

dari peningkatan jumlah pengguna, jumlah transaksi dan volume transaksi 

pada aplikasi Gojek. Jumlah peningkatan yang signifikan dari segi jumlah 

pengguna, jumlah transaksi, dan  jumlah volume transaksi tersebut merupakan 

sebuah pencapaian yang sangat mengagumkan yang dapat dicapai hanya dalam 

setahun.  Mulai dari April 2014 hingga akhir tahun 2015 semakin banyak pelanggan 

yang mendaftar untuk menjadi driver Gojek, dan semakin banyak warga Jakarta 

yang mulai mengetahui cara menggunakan moda transportasi roda dua terobosan 

baru berbasis aplikasi yang membantu masyarakat dalam mobilitas kegiatan sehari-

hari. Hingga akhir tahun September 2015, aplikasi Gojek menembus 1.000.000 

unduhan, dan aplikasi Gojek untuk driver menembus angka 200.000 unduhan 

hingga akhir September 2015.    
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3.2 Jenis dan Design Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian descriptive. Yaitu, jenis penelitian yang 

memiliki tujuan utama mendeskripsikan, menguraikan dan interpretasikan sesuatu, 

biasanya karakteristik atau fakta dari sebuah objek (Malhotra, 2010). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dilakukan 

satu kali dalam satu periode (cross sectional design). Metode penelitian kuantitatif 

sendiri bertujuan untuk mengukur data dan biasanya ada dalam bentuk analisis 

statistik (Malhotra, 2010).  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei cara 

menyebarkan kuesioner kepada konsumen Gojek yang menggunakan aplikasi 

Gojek tersebut dalam bentuk pertanyaan. Hasil dari data kuisioner kemudian diolah 

dengan menggunakan metode analisis Structural Equation Modeling (SEM). 

Dalam penelitian ini dibahas mengenai penelitian yang menghubungkan attitude 

toward using terhadap behavioral intention to use pada penggunaan aplikasi Gojek 

yang dipengaruhi oleh subjective norms, perceived ease of use, perceived 

usefulness. 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

  Sumber data yang dipakai dalam penlitian ini ada dua yaitu: 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan penelitian yang diproleh dengan survei lapangan 

yang menggunakan metode kuisioner dalam pengumpulan data, baik secara online 

melalui media online atau langsung memberikan kepada orang (Malhotra, 2010). 

Data primer pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari 
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responden dengan metode survei. Survei dilakukan dengan penyebaran kuesioner 

secara langsung dan menggunakan google drive kepada konsumen Gojek yang 

sudah menggunakan aplikasi Gojek. Data primer yang dihasilkan langsung oleh 

peneliti dengan tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). 

Data primer didapat melalui kuesioner yang disebar secara langsung kepada 

responden maupun disebarkan secara online melalui Google Drive. Adapun 

kuesioner yang disebarkan terbagi dalam 6 bagian, yaitu:  

1. Profil responden 

2. Pertanyaan mengenai subective norms (3 indikator)  

3. Pertanyaan mengenai perceived ease of Use (4 indikator)  

4. Pertanyaan mengenai perceived usefulness (4 indikator)  

5.  Pertanyaan mengenai attitude toward using (3 indikator)  

6. Pertanyaan mengenai behavioral intention to use (3 indikator)  

Penelitian ini menggunakan skala interval, yang mana memungkinkan 

peneliti melakukan operasi aritmetika tertentu terhadap data yang dikumpulkan dari 

responden. Skala likert tidak hanya mengelompokkan individu menurut kategori 

tertentu dan menentukan urutan kelompok, namun juga mengukur besaran 

(magnitude) perbedaan preferensi antar individu (Sekaran, 2006). Penentuan 

jawaban responden adalah 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai 7 (Sangat Setuju). 

b. Data sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku, 

media internet, jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian 

ini (Malhotra, 2010). Pernyataan tersebut didukung oleh (Kountur, 2007) yang 
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menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian 

orang lain yang dibuat untuk maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat 

dimanfaatkan. Peneliti mendapat data sekunder melalui metode Literature Review 

yang berasal dari buku, Jurnal, artikel, website, koran dan kepustakaan lainnya yang 

terkait dengan penelitian. 

3.4 Populasi dan Sample  

3.4.1 Populasi Penelitian  

Populasi adalah agregat dari semua elemen yang memiliki karakteristik yang 

sama untuk tujuan penelitian (Malhotra, 2010). Populasi merupakan keseluruhan 

subjek dari suatu penelitian (Arikunto & Suharsimi, 2010). Populasi dalam 

penilitian ini adalah konsumen yang sudah pernah menggunakan aplikasi Gojek. 

3.4.2 Sample penelitian  

Metode sampling yang digunakan di penelitian ini adalah non-probability 

sampling dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, 

dimana sampel dipilih berdasarkan karakteristiknya.  

Menurut Maholtra (2010), purposive sampling merupakan teknik penentuan 

sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, yang dianggap cocok dengan 

karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel. Teknik ini dipilih 

karena populasi dan sampel yang diambil memiliki karakteristik tertentu. 

Karakteristik tersebut anta lain: 

1. Sudah pernah menggunakan aplikasi Gojek lebih dari dua kali. 

2. Responden yang berdomisili di Jabodetabek. 
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Jumlah sample dikali 7, sesuai dengan pedoman ukuran sample  menyatakan 

bahwa pedoman ukuran sample tergantung dari jumlah indikator dikali dengan 5 

sampai 10 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Sampel yang akan diteliti 

adalah para pelanggan yang telah menggunakan aplikasi Gojek. Peneliti 

menggunakan perkalian 7 di karenakan mengantisipasi adanya jawaban responden 

yang bias. Dalam penelitian ini jumlah sampel adalah sebagai berikut : 

Jumlah sampel = indikator x 7 

Jumlah sampel = 17 x 7 = 119  

3.5 Operasional Variabel  

Variabel yang terdapat di dalam proposal penelitian di adopsi dari User 

acceptance of computer technology : A comparison of two theoritical models dari 

Davis,1989 dan The theory of planned behavior dari Ajzen, 1991. Variabel yang 

dihipotesiskan, memiliki alat ukur berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan 

dalam kuesioner. 
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Tabel 3. 1 Operasional variabel 

Variabel Definisi Measurment Skala Pengukuran 

Subjective 
norms 
(SN) 

Persepsi individu tentang 
tekanan sosial untuk 
melakukan atau tidak 
melakukan suatu perilaku. 
Subjective norms ditentukan 
oleh kombinasi 
antara belief individu tentang 
kesetujuan dan atau 
ketidaksetujuan seseorang 
maupun kelompok yang 
penting bagi individu 
terhadap suatu perilaku 
(normative beliefs), dengan 
motivasi individu untuk 
mematuhi rujukan tersebut 
(motivation to comply) 
(Ajzen, 2005) 
 

(SN1)  
Orang yang memiliki 
hubungan keseharian 
dengan saya menyetujui 
adanya aplikasi Gojek. 
(SN2) Orang yang 
memiliki hubungan 
keseharian dengan saya 
menyatakan bahwa saya 
harus 
menggunakan Gojek. 
(SN3) Orang yang 
memiliki hubungan 
keseharian dengan saya 
menyukai adanya aplikasi 
Gojek. 
(Hung et al., 2006) 
 

Skala Interval 1-7 

Perceived Ease 
Of Use 
(PEU) 

Tingkat keyakinan seseorang 
bahwa dalam menggunakan 
sistem tertentu tidak 
diperlukan usaha yang keras. 
Meskipun usaha menurut 
setiap orang bebedabeda 
tetapi pada umumnya untuk 
menghindari penolakan dari 
pengguna sistem atas sistem 
yang dikembangkan, maka 
sistem harus mudah 
diaplikasikan oleh pengguna 
tanpa mengeluarkan usaha 
yang dianggap memberatkan  
(F. D. Davis et al., 1989) 

(PEU1) saya rasa belajar 
untuk menggunakan 
aplikasi   Gojek  adalah 
mudah. 
(PEU2) Saya rasa bahwa 
penyediaan layanan  
aplikasi  Gojek  dapat 
memberikan informasi 
penggunaan yang jelas. 
(PEU3) Saya rasa dalam 
mengoperasikan aplikasi  
Gojek  tidak memerlukan 
terlalu banyak waktu. 
(Lin, 2011) 
(PEU4) Aplikasi  Gojek 
memudahkan saya dalam 
mencari jasa ojek. 
(Hung et al., 2006) 

Skala Interval 1-7 
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Tabel 3.1 Oprasional Variabel (Lanjutan) 

 
 
 

Variabel Definisi Measurment Skala Pengukuran 

Perceived 
Usefulness 
(US) 

sejauh mana seseorang 
meyakini bahwa penggunaan 
sistem informasi tertentu 
akan memberikan manfaat 
serta meningkatkan 
kinerjanya.  
(F. D. Davis et al., 1989) 

(US1) menggunakan 
aplikasi  Gojek  
meningkatkan kinerja 
dalam kegiatan saya. 
 
(US2) menggunakan  
Gojek  meningkatkan 
efektivitas pada kegiatan 
saya. 
 
(US3) menggunakan  
Gojek  meningkatkan 
produktivitas pada 
kegiatan saya. 
 
(US4)Aplikasi Gojek  
sangat berguna untuk 
kegiatan saya. 
(Hung et al., 2006) 

Skala Interval 1-7 

Attitude Toward 
Using 
(ATT) 

sikap terhadap penggunaan 
sistem yang berbentuk 
penerimaan atau penolakan 
sebagai dampak bila 
seseorang menggunakan 
suatu teknologi dalam 
pekerjaannya(F. D. Davis et 
al., 1989) 

(ATT1) saya percaya 
menggunakan aplikasi  
Gojek adalah ide yang 
baik.  
 
(ATT2) menggunakan 
aplikasi  Gojek adalah hal 
yang menyenangkan. 
 
(ATT3) Menggunakan 
aplikasi  Gojek adalah hal 
yang positif. 
(Alharbi & Drew, 2014) 

Skala Interval 1-7 
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Tabel 3.2 Oprasional Variabel (Lanjutan) 

 
3.6 Metode Pengolahan Data  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis SEM (Structural 

Equation Models). Sebuah pemodelan SEM yang lengkap terdiri dari Measurement 

Models dan Overall Model. Measurement Model ditujukan untuk mengkonfirmasi 

sebuah dimensi atau factor berdasarkan indikator-indikator empirisnya. 

Selanjutnya overall model adalah model keseluruhan hubungan yang membentuk 

atau menjelaskan kualitas antara faktor. Menurut Wijayanto., (2008) ada beberapa 

tahapan pokok dalam menggunakan SEM untuk sebuah kegiatan penelitian, yaitu:  

1. Spesifikasi model (model specification) 

2. Identifikasi (identification)  

3. Estimasi (estimation)  

Variabel Definisi Measurment Skala Pengukuran 

Behavioral 
Intention To Use 
(BI) 

Proposisi yang 
menghubungkan diri dan 
tindakan di masa depan 
dimana perilaku seseorang 
untuk mengkonsumsi sebuah 
barang berdasarkan niat dan 
pengalaman yang pernah 
dirasakan sebelumnya. 
Perilaku yang ditunjukan 
dapat diukur dengan melihat 
intensitas dari konsumsi yang 
mereka lakukan. 
(Peter, 2008) 

(BI1) kemungkinan besar 
saya akan menggunakan 
aplikasi  Gojek di masa 
depan. 
  
(BI2)Saya berencana 
untuk menggunakan 
aplikasi Gojek di masa 
depan. 
  
(BI3)Saya berniat 
menggunakan kembali 
aplikasi Gojek di masa 
depan. 
(Lin, 2011) 

Skala Interval 1-7 
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4. Uji kecocokan (testing fit)  

3.6.1 Spesifikasi Model (Model Spesification)  

SEM dimulai dengan menspesifikasikan model penelitian yang akan 

diestimasi. Spesifikasi  model penelitian yang merepresentasikan permasalahan 

yang diteliti adalah penting dalam SEM. Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

variabel laten eksogen dan endogen, yaitu subjective norms, perceived ease of use, 

perceived usefulness,(variabel eksogen), attitude toward using pada penggunaan 

aplikasi Gojek (variabel eksogen dan endogen) dan behavioral intention to use 

aplikasi Gojek (variabel endogen). Selanjutnya variabel teramati atau variabel 

terukur adalah variabel yang dapat diamati atau sering kita sebut sebagai indikator. 

Variabel teramati merupakan indikator atau ukuran dari variabel laten eksogen 

maupun variabel endogen. Pada penelitian ini terdapat 5 variabel teramati 

dikarenakan terdapat 17  indikator pertanyaan.  

 

Gambar 3. 1 Struktural Model 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 
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Keterangan : 

SN : Subjective Norms  

PEU  : Perceived Ease of Use 

US : Perceived Usefulness 

ATT : Attitude Toward Using 

BI  : Behavioral Intention to Use 

 Penelitian ini memiliki lima variabel berdasarkan variabel yang diukur, 

sebagai berikut : 

1. Model pengukuran Subjective norms (SN) 

Subjective norms merupakan variabel laten. Variabel laten SN mempunyai tiga 

indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional variabel gambar 3.2, maka 

dibuat model pengukuran subjective norms sebagai berikut : 

 

 

 

Sumber : Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21 

2. Model pengukuran Perceived Ease of Use (PEU) 

Perceived ease of use merupakan variabel laten. Variabel laten PEU mempunyai 

empat indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional variabel gambar 3.3, 

maka dibuat model pengukuran perceived ease of use sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 3. 2 Model pengukuran Subjective Norms 
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Gambar 3. 3 Model pengukuran Perceived Ease of Use 
Sumber : Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21 

3. Model pengukuran Perceived Usefulness (US) 

Perceived usefulness merupakan variable laten. Variabel laten US mempunyai 

empat indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional variabel gambar 3.4, 

maka dibuat model pengukuran Perceived usefulness sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Sumber : Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21 

4. Model pengukuran Attitude Toward Using (ATT) 

Attitude toward using merupakan variabel laten. Variabel laten ATT mempunyai 

empat indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional variabel gambar 3.5, 

maka dibuat model pengukuran attitude toward using sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 3. 4 Model pengukuran Perceived usefulness 
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Gambar 3. 5 Model pengukuran Attitude Toward Using 
Sumber : Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21 

5. Model pengukuran Behavioral Intention to use (BI) 

Behavioral intention to use merupakan variabel laten. Variabel laten BI 

mempunyai empat indikator pertanyaan. Berdasarkan definisi operasional variabel 

gambar 3.6, maka dibuat model pengukuran behavioral intention to use sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

Gambar 3. 6 Model pengukuran Behavioral Intention to use 

Sumber : Dikembangkan oleh peneliti menggunakan Amos 21 

3.6.2 Identifikasi (Identification)  

Tahap ini berkaitan dengan pengkajian tentang kemungkinan diperolehnya 

nilai yang unik untuk setiap parameter yang ada di dalam model dan kemungkinan 

persamaan simultan tidak ada solusinya. Ada tiga kategori identifikasi dalam 

persamaan simultan, yaitu:  

1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan varian dan 
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kovarian dari variabel-variabel teramati).Under-identified model pada SEM 

mempunyai degree of freedom = jumlah data yang diketahui – jumlah parameter 

yang diestimasi < 0. Jadi dapat disimpulkan, model yang under-identified 

mempunyai degree of freedom negatif. 

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

sama dengan data yang diketahui. Dalam SEM, model yang just-identified 

mempunyai degree of freedom nol.  

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model yang over-

identified mempunyai degree of freedom positif. 

3.6.3 Estimasi (Estimation)  

Tahap ini berkaitan dengan estimasi terhadap model untuk menghasilkan 

nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah satu metode estimasi yang 

tersedia. Pemilihan metode estimasi yang digunakan seringkali ditentukan 

berdasarkan karakteristik dari variabel-variabel yang dianalisis. Estimator yang 

paling banyak digunakan dalam SEM adalah maximum likelihood estimator (MLE). 

MLE ini secara iteratif akan meminimisasikan fungsi F(S,Ʃ(θ)) sebagai berikut:  

F ML (ө)= log |Σ| (ө) + tr(SΣ-1) (ө)) – log |S| - (p+q) 

Dimana diasumsikan Ʃ(θ) dan S adalah definit positif, X dan Y adalah multinormal 

distribution, dan S mempunyai wishart distribution (Wijanto, 2008). Sedangkan 

p+q adalah banyaknya variabel teramati (X dan Y) dalam model.  

 

 

Technology Acceptance..., Nindita Listya, Ma.-IBS, 2016



 
59 

Indonesia Banking School 

3.6.4 Uji Kecocokan (Testing Fit)  

Dalam tahap ini, akan memeriksa tingkat kecocokan antara data dengan 

model, validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien-

koefisien dari model struktural. Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan beberapa 

tahap, yaitu:  

1. Kecocokan model pengukuran (measurement model fit). 

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit).  

3.6.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement Model Fit)  
 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui:  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa baik 

instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Uji 

kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk atau model 

pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa variabel 

teramati atau indikator) secara terpisah melalui: Evaluasi terhadap validitas 

(validity) dari model pengukuran uji validitas digunakan untuk mengetahui dan 

mengukur seberapa baik instrument yang akan diukur (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010). Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) tingkat validitas 

dapat diukur menggunakan faktor loading. Faktor loading yang di syaratkannya 

untuk dapat dikatakan signifikan sebesar ≥ 0.5. 
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2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair, Black, Babin, 2010) Untuk mengukur 

reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure (ukuran 

reliabilitas komposit) dan variance extracted measure (ukuran ekstrak varian) 

(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

a. Reliabilitas komposit suatu konstruk dihitung dengan rumus seperti berikut: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = (Σstd.loading)2

(Σstd.loading)2+ Σej
 

Dimana standaridized loading (std loading) dapat diperoleh secara langsung hasil 

perhitungan AMOS, dan e adalah measurement error untuk setiap indikator atau 

variabel teramati (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 

b. Ekstrak varian mencerminkan jumlah varian keseluruhan dalam indikator-

indikator atau variabel teramati yang dijelaskan oleh variabel laten. Ukuran ekstrak 

varian dapat dihitung sebagai berikut : (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑑 = Σstd.loading2

𝑁
 

Dimana N adalah banyaknya indikator atau variabel teramati dari model 

pengukuran. (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010) menyatakan bahwa sebuah 

konstruk mempunyai reliabilitas yang baik, jika nilai konstruk reliabilitasnya  

(construct reliability) ≥ 0,70 dan nilai ekstrak variannya (variance extracted) ≥ 0,50. 
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3.6.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit)  

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi secara 

umum derajat kecocokan atau godness of fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti ada teknik multivariate yang lain.  

1. Ukuran Kecocokan Absolut  

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan absolute, 

ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai 

berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)  

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus perhitungan 

RMSEA adalah     sebagai berikut  

RMSEA  = √𝐹𝑜

𝑑𝑓
 

Nilai RMSEA ≤ 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 0,08 

menunjukkan good fit. 

b. CMIN/DF  

 CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan CMIN/DF 

adalah sebagai berikut:  

 

𝐶𝑀𝐼𝑁

𝐷𝐹
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2. Ukuran Kecocokan Inkremental  

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan 

dengan model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model atau 

independence model.  

a. Comparative Fit Index (CFI)  

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI = 1 −  
𝜄1

𝜄2
 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0,90 menunjukkan good fit, 

sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering disebut sebagai marginal fit. Pembahasan 

tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang menunjukkan tingkat kecocokan 

yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness of Fit) dapat diringkas ke dalam 

tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3. 2 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 
 
 

Sumber : (Hair et  al., 2010) 
 

3.6.4.3 Uji validitas dan reabilitas (pre-test) 
 

Dalam uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat 

ukur. Jumlah sample yang diperlukan untuk menguji instrumen antara 15-30 

responden (Maholtra, 2005). Pre-test menggunakan software SPSS 21. 

1. Uji validitas adalah sejauh mana tes mengukur apa yang sebenarnya ingin kita 

ukur. Suatu skala pengukuran dikatakan valid bila ia melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur (Cooper & 

Schindler, 2011).  

 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa 
diterima 

 
Root Mean Square Error of Approximation 
 (RMSEA)  
 

 
Rata-rata perbedaan per degree of 
freedom yang diharapkan terjadi 
dalam populasi dan bukan 
sample.  
RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, 
sedang RMSEA < 0,05 adalah 
close fit  

CMIN/DF 
 

Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah  good 
fit  

Incremental fit Measures 
 

 
Comparative Fit Index (CFI)  

 

 
Nilai berkisar antara 0-1, dengan 
nilai lebih tinggi adalah lebih 
baik. CFI ≥0,90 adalah good fit, 
sedang 0,80 ≤ CFI < 0,90 adalah 
marginal fit. 
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Dalam penelitian ini, instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur 

variabel subjective norms, perceived ease of use, perceived usefulness, attitude 

toward using dan behavioral intention to use. Pengukuran validitas dilakukan 

dengan analisis faktor pada hasil pre-test, untuk melihat nilai Kaiser meyer-

olkin measure of sampling adequacy (KMO), Bartlett’s test of sphericity, Anti 

image matrices (MSA), Component matrix. Ketentuan dari setiap nilai tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 Uji Validitas (pretest) 

No. Ukuran Validitas Nilai Disyaratkan 
1. Kaiser meyer-olkin measure of sampling 

adequacy adalah statistik yang 
mengindikasikan proporsi variasi dalam 
variabel yang merupakan variasi umum 
(common variance), yakni variasi dalam 
penelitian 

Nilai KMO MSA > 0,5 
menunjukkan bahwa faktor 
analisis dapat digunakan  
 

2. Bartlett’s test of sphericity mengindikasikan 
bahwa matriks korelasi adalah matriks 
identitas yang mengindikasikan bahwa 
variabel-variabel dalam faktor bersifat 
related atau unrelated  

Nilai signifikansi adalah hasil 
uji, jika nilai hasil uji < 0,05 
menunjukkan hubungan yang 
signifikan antara variabel dan 
merupakan nilai yang 
diharapkan  

3. 
 

Anti image matrices, setiap nilai pada kolom 
diagonal anti-image correlation matrix 
menunjukkan measure of sampling 
adequacy dari masing-masing indikator. 

Nilai diagonal anti-image 
correlation matrix > 0,5 
menunjukkan variabel cocok 
atau sesuai dengan struktur 
variabel lainnya di dalam faktor 
tersebut. 

4. Component matrix, nilai factor loading dari 
variabel-variabel komponen faktor  

Nilai factor loading ≥ 0,5 
menunjukkan besarnya korelasi 
antara indikator dengan variabel 
laten tesebut. 

Sumber : (Hair et  al., 2010) 
 
2. Uji reliabilitas : Reabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu 

skor (skala pengukuran) (Kuncoro, 2003). Reabilitas berbeda dengan validitas 

karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsisten, yang 
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kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan. Bebebrapa metode pengujian 

reliabilitas diantaranya menggunakan cronboach’s alpha dimana uji 

signifikansi dilakukan taraf signifikansi > 0.6 dan setelah diuji validitasnya 

maka item-item yang gugur dibuang dan item yang tidak gugur dimasukkan ke 

dalam uji reliabilitas (Priyatno, 2008).  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Aplikasi Gojek 

Gojek didirikan oleh Michaelanglo Maron dan Nadiem Makarim pada tahun 

2011. Mereka mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT Gojek Indonesia. 

Perusahaan ini bertujuan untuk menghubungkan ojek dengan pelanggan ojek untuk 

membantu para tukang ojek mendapatkan pelanggan dengan lebih cepat dan efisien. 

Gojek sebagai social enterpreneurship inovatif untuk mendorong perubahan sektor 

transportasi informal agar dapat beroperasi secara profesional. Pembagian hasil 

yang diterapkan oleh PT Gojek Indonesia adalah 80% dari penghasilan diberikan 

kepada pengemudi ojek dan 20% untuk Gojek. Gojek adalah layanan jasa 

transportasi roda dua berbasis aplikasi dengan menggunakan aplikasi Gojek kita 

dapat mengakses semua layanan yang diberikan oleh Gojek.  

Gojek telah berdiri di beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, 

Bali, Yogyakarta, Semarang. Layanan yang ditawarkan oleh aplikasi Gojek adalah 

Go-send, Go-ride, Go-food, Go-mart, Go-busway, Go-box. Go-send adalah layanan 

jasa transportasi untuk mengantarkan barang, Go-ride adalah jasa roda dua untuk 

mengantarkan pelanggan dari satu tempat ke tempat lainnya, Go-food adalah 

layanan jasa roda dua untuk membeli makanan yang di pesan oleh pelanggan, Go-

busway adalah layanan untuk informasi letak terminal Trans Jakarta(TJ), dan Go-

box adalah layanan untuk penyewaan mobil box.  
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Adapun cara pemesanan melalui aplikasi Gojek adalah dengan cara sebagai 

berikut (www.go-jek.com):   

1. Process Orders Faster – tidak memerlukan waktu yang lama untuk memesan 

ojek melalui aplikasi GoJek. Namun, pastikan terlebih dahulu telah mengunduh 

aplikasi GoJek lewat Handphone kemudian tentukan jasa mana yang akan 

dipilih. Langkah selanjutnya, ikuti petunjuk yang ada dan masukkan data yang 

diperlukan. 

2. Transparency –Melalui GoJek, jarak tempuh dan harga yang akan dibayarkan 

calon penumpang, terlihat jelas di layar setelah memilih tempat penjemputan 

dan tujuan pengantaran. 

3. No Cash Needed – dalam aplikasi Gojek anda dapat memilih pembayaran 

dengan uang tunai atau dengan kredit berupa top up uang yang telah di isi 

terlebih dahulu. Dengan adanya kredit tersebut maka anda tidak membutuhkan 

uang tunai untuk melakukan pembayarannya. 

Setelah pelanggan melakukan pemesanan layanan Gojek para pelanggan dapat 

memantau keberadaan pengemudi Gojek yang sedang berada dekat dengan lokasi 

pelanggan. Gojek juga memberikan masker dan penutup kepala sehingga 

melindungi pelanggan dari ancaman polusi. 
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4.2 Uji Validitas dan Reabilitas 

4.2.1 Hasil Uji Validitas  

Pengukuran validitas dilakukan dengan menganalisis faktor kepada hasil 

pre-test untuk melihat nilai Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 

(KMO), Barlett’s test of spericity (signifikansi), Antiimage matrices(MSA) dan 

Factor loading of component matrix (factor loading). 

Perhitungan sebagai berikut : 

Tabel 4. 1 Uji Validitas (pretest) 

 
 
 
 
 
 

Variabel 
laten 

Indikator KMO SIG MSA 
Factor 
loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 <0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid  

Subjective 
Norms 

1. Orang Orang 
yang memiliki 
hubungan 
keseharian 
dengan saya 
menyetujui 
adanya aplikasi 
Gojek. 

0.564 0.000 

0.637 0.802 Valid 

2. Orang yang 
memiliki 
hubungan 
keseharian 
dengan saya 
menyatakan 
bahwa saya harus 
menggunakan 
Gojek. 
 

0.537 0.970 Valid 
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Tabel 4.1 Uji Validitas (pre-test) (Lanjutan) 

 
 
 
 
 

Variabel 
laten 

Indikator KMO SIG MSA 
Factor 
loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 <0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid  

Subjective 
Norms 

3. Orang yang 
memiliki 
hubungan 
keseharian 
dengan saya 
menyukai adanya 
aplikasi Gojek. 

0.564 0.000 0.555 0.919 Valid 

Perceived 
Ease Of 
Use 
 

1. saya rasa belajar 
untuk 
menggunakan 
aplikasi   Gojek  
adalah mudah. 

0.801 0.000 

0.769 0.901 Valid 

2. Saya rasa bahwa 
penyediaan 
layanan  aplikasi  
Gojek  dapat 
memberikan 
informasi 
penggunaan yang 
jelas. 

0.791 0.906 Valid 

3. Saya rasa dalam 
mengoperasikan 
aplikasi  Gojek  
tidak 
memerlukan 
terlalu banyak 
waktu. 

0.833 0.843 Valid 

4. Aplikasi  Gojek  
memudahkan 
saya dalam 
mencari jasa ojek. 

0.819 0.887 Valid 

Technology Acceptance..., Nindita Listya, Ma.-IBS, 2016



 
70 

Indonesia Banking School 

Tabel 4.1 Uji Validitas (pre-test) (Lanjutan) 

Variabel 
laten 

Indikator KMO SIG MSA 
Factor 
loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 <0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid  

Perceived 
Usefulness 
 

1. menggunakan 
aplikasi  Gojek  
meningkatkan 
kinerja dalam 
kegiatan saya. 

 

0.828 0.000 

0.798 0.942 Valid 

2. menggunakan  
Gojek 
meningkatkan 
efektivitas pada 
kegiatan saya. 

0.817 0.944 Valid 

3. menggunakan  
Gojek  
meningkatkan 
produktivitas 
pada kegiatan 
saya. 

0.842 0.931 Valid 

4. Aplikasi  Gojek  
sangat berguna 
untuk kegiatan 
saya. 

0.860 0.910 Valid 

Attitude 
Toward 
Using 
 

1. saya percaya 
menggunakan 
aplikasi  Gojek  
adalah ide yang 
baik.  

0.752 0.000 

0.762 0.908 Valid 

2. menggunakan 
aplikasi  Gojek  
adalah hal yang 
menyenangkan. 

0.758 0.909 Valid 

3. Menggunakan 
aplikasi  Gojek  
adalah hal yang 
positif. 

0.737 0.916 Valid 
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Tabel 4.1 Uji Validitas (pre-test) (Lanjutan) 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh data peneliti dengan SPSS 21 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item indikator (pertanyaan) dalam 

kuesioner dari lima variabel tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur 

dalam penelitian ini. Dalam tabel 4.1 menunjukkan seluruh indikator pernyataan 

dalam instrumen penelitian dapat memenuhi nilai yang telah disyaratkan atau dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator pernyataan dalam pre-test adalah valid. Oleh 

karena itu, tidak perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, 

semua item indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

Variabel 
laten 

Indikator KMO SIG MSA 
Factor 
loading Kesimpulan 

Nilai yang diisyaratkan ≥0.5 <0.05 ≥0.5 ≥0.5 Valid  

Behavioral 
Intention 
To Use 
 

1. kemungkinan 
besar saya akan 
menggunakan 
aplikasi  Gojek  
di masa depan. 

0.763 0.000 

0.869 0.960 Valid 

2. Saya berencana 
untuk 
menggunakan 
aplikasi Gojek 
di masa depan. 

0.701 0.980 Valid 

3. Saya berniat 
menggunakan 
kembali 
aplikasi Gojek 
di masa depan. 

0.743 0.974 Valid 
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4.2.2 Hasil Uji Reliabel (pre-test) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas 

indikator pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuisioner terhadap variabelnya. 

Dengan melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0.60 maka, indikator pernyataan 

dalam kuisioner dinyatakan reliable, konsisten, dan relevan terhadap variabel 

(Malhotra, 2010). Berikut ini adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Reabilitas Data (pre-test) 

Variabel 
Cronbach’s Alpha 

≥ 0.6 
Kriteria 

Subjective Norms 0.881 Reliable 
Perceived Ease of Use 0.903 Reliable 
Perceived Usefulness 0.949 Reliable 
Attitude Toward Using 0.887 Reliable 
Behavioral Intention to 

Use 0.968 Reliable 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh data peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil ada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

penelitian, yaitu subjective norms, perceived ease of use, perceived usefulness, 

attitude toward using, dan behavioral intention to use memiliki cronbach’s alpha 

≥ 0.60. Hasil ini menyatakan jika item indikator pernyataan dalam kuisioner 

ditanyakan ke responden yang sama dan berbeda, hasilnya akan cenderung tetap 

dan konsisten. 
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4.3 Profil Responden 

Pada profil responden akan menggambarkan berbagai profil responden secara 

keseluruhan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, pekerjaan 

responden saat ini, total rata-rata pengeluaran responden setiap bulannya, dan jenis 

produk layanan aplikasi Gojek yang digunakan oleh responden. 

4.3.1 Jenis Kelamin Responden 

Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

 Pada gambar 4.1 grafik menggambarkan bahwa dari seluruh responden 

berjumlah 119 adalah 65 wanita dan 54 laki-laki. 

 

 

 

 

 

Wanita
55%

Laki-laki
45%

JENIS KELAMIN
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4.3.2 Usia Responden 

Pada sub-bab ini menjelaskan usia responden, yang disajikan dalam 

bentuk gambar dengan nilai hasil persentasi seperti sebelumnya. 

 

Gambar 4. 2 Usia Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Peneliti mengelompokkan skala usia responden menjadi 4 kelompok, yaitu 

skala usia < 17 tahun, 17- 25 tahun,  26- 35 tahun, dan > 35 tahun. Gambar 4.2 

diatas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah 

responden yang berusia antara 17-25 tahun yang berjumlah 108 orang atau sebesar 

91 % dari total responden, kemudian diikuti oleh responden yang berusia antara 26-

35 tahun dengan jumlah responden 8 orang atau sebesar 7% dari total responden. 

Kemudian responden yang berusia <17 tahun sebanyak 2 orang atau sebesar 1%, 

dan responden yang berusia >35 tahun sebanyak 1 orang atau sebesar 1% dari total 

responden. 

 

<17
1%

17-25
91%

26-35
7%

>35
1%

USIA RESPONDEN
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4.3.3 Pendidikan Terakhir Responden 

 

Gambar 4. 3 Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada gambar 4.3 di atas dapat dilihat, bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/Sederajat 

yang berjumlah 66 orang atau sebesar 55%, lalu responden dengan tingkat 

pendidikan terakhir Sarjana(S1) berjumlah 47 orang atau sebesar 40%, dilanjutkan 

dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma yang berjumlah 4 orang atau sebesar 

3%, dan kemudian untuk responden dengan tingkat pendidikan terakhir 

Pascasarjana (S2) yang berjumlah 2 orang atau sebesar 2%. 

 

 

 

 

 

Diploma
3%

Sarjana(S1)
40%

Pascasarjana(S2)
2%

SMA/Sederajat
55%

Pendidikan Terakhir Responden

Diploma

Sarjana(S1)

Pascasarjana(S2)

SMA/Sederajat
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4.3.4 Pekerjaan Responden 

 

Gambar 4. 4 Pekerjaan Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

 Responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah bekerja sebagai 

pelajar/mahasiswa yang berjumlah 65 orang atau sebesar 55%, lalu responden yang 

masih berstatus pegawai swasta berjumlah 40 orang atau 33%, selanjutnya 

wiraswasta yang berjumlah 8 orang atau sebesar 7%, pekerjaan lain-lain seperti 

pegawai negeri/BUMN sebesar 4 orang atau sebesar 3%, dan yang terakhir 

profesional berjumlah 2 orang atau sebesar 2%. 

 

 

 

 

 

Pegawai 
Negeri/BUMN

3%
Pegawai swasta

33%

Pelajar/Mahasiswa
55%

Profesional
2%

Wiraswasta
7%

Pekerjaan Responden

Pegawai Negeri/BUMN Pegawai swasta Pelajar/Mahasiswa Profesional Wiraswasta
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4.3.5 Total Rata-rata Pengeluaran Perbulan Responden 

 

Gambar 4. 5 Total Rata-rata Pengeluaran Perbulan Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Total rata-rata pengeluaran responden perbulannya dalam penelitian ini 

sebagian besar adalah 2 juta sampai dengan 5 juta rupiah berjumlah 55 orang atau 

sebesar 46%, lalu responden dengan total rata-rata pengeluaran perbulan kurang 

dari 2 juta rupiah berjumlah 50 orang atau sebesar 42%, selanjutnya total rata-rata 

pengeluaran perbulan responden sekitar 5 juta sampai dengan 10 juta berjumlah 11 

orang atau sebesar 9%, untuk responden dengan total rata-rata pengeluaran 

perbulan lebih dari 10 juta rupiah berjumlah 3 orang atau sebesar 3%. 

 

 

 

 

 

< 2 Juta Rupiah
42%

2-5 Juta Rupiah
46%

5-10 Juta Rupiah
9%

>10 Juta Rupiah
3%

TOTAL PENGELUARAN PERBULAN RESPONDEN
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4.3.6 Jasa Layanan Aplikasi Gojek yang Digunakan Responden 

 

Gambar 4. 6 Jasa Layanan Aplikasi Gojek yang Digunakan Responden 

Sumber : Hasil pengolahan data dengan Microsoft excel 

Pada gambar 4.6 di atas dapat dilihat, bahwa mayoritas jasa layanan aplikasi 

Gojek disukai responden adalah Go-Ride sebanyak 100 orang atau sebesar 45%. 

Lalu jasa Go-Food sebanyak 74 orang atau sebesar 34%. Untuk jasa Go-Send 

sebanyak 35 orang atau sebesar 16%. Jasa Go-Mart sebanyak 9 orang atau sebesar 

4% dan jasa Go-Box sebanyak 3 orang atau sebesar 1%.  

GO-FOOD
34%

GO-RIDE
45%

GO-SEND
16%

GO-MART
4%

GO-BOX
1%

Jasa Layanan Yang Digunakan Responden

GO-FOOD
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4.4 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab tiga, metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah structural equation 

Model (SEM) dengan software AMOS 21 sebagai upaya pengujian hipotesis. 

Penggunaan AMOS 21 dipilih karena lebih mudah digunakan dan dapat langsung 

mengetahui hasil olah data melalui model grafis. Analisis data SEM bertujuan untuk 

mendapatkan dan mengevaluasi kecocokan model yang diajukan. Kemudian, 

setelah diketahui semua hasil pengolahan data, selanjutnya akan diinterpretasikan 

dan akan ditarik kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis data SEM. Alat bantu 

atau software tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft 

Office Excel  dan SPSS 21. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Pembuatan spesifikasi model pada AMOS 21 terdiri dari model struktural 

(structural model) dan model pengukuran (measurement model). Model struktural 

menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel laten, atau dengan kata lain 

model struktural menggambarkan hipotesis yang dibentuk. Model pengukuran 

tidak jauh berbeda dengan penggambaran model struktural, perbedaannya terletak 

antar variabel teramati (observed variable) dengan variabel laten yang terkait. 

Kedua model tersebut digambarkan dalam path diagram. 

4.4.2 Identifikasi 

Kategori identifikasi terbagi menjadi 3, yaitu under-identiified, just-

identified dan over-identified. Cara untuk mengetahui posisi data tersebut berada 

dalam tiga kategori tersebut, dapat dilihat dari nilai degree of freedom yang positif. 

Technology Acceptance..., Nindita Listya, Ma.-IBS, 2016



 
80 

Indonesia Banking School 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan model pengukuran (measurement 

model) peneliti dapat mengidentifikasi kategori data tersebut, yang diperoleh hasil 

degree of freedom dengan berikut. 

Tabel 4. 3 Computation of Degrees of Freedom 

Sumber : Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

 Dari hasil tersebut, diketahui bahwa DF > 0 yang menunjukkan model 

termasuk dalam kategori over-identified. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, model dalam kategori over-identified perlu dilakukan estimasi dan 

penilaian model. Sebelum dilakukan estimasi, data harus dilakukan uji validitas dan 

uji reliabilitas terlebih dahulu. 

4.4.3 Uji Model Pengukuran  

4.4.3.1 Uji Validitas Dan Uji Realibilitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut (Hair et al., 2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized 

loading factors) ≥ 0.50. 

Reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM 

akan digunakan composite reliability measure dan variance extracted measures, 

Number of distinct sample moments 170 
Number of distinct parameters to be 

estimated 
61 

Degrees of freedom (170 – 61) 109 
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sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability 

(CR) ≥ 0.70 dan variance extracted (EVA) ≥ 0.50. 

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 dan 
Mic. Excel 

 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji reabilitas 

Factor 

Loading 

Kesimpula

n 

AVE>0.

5 
CR>0.7 

Kesimpula

n 

Subjectiv

e Norms 

SN1 0.660 Valid 

0.616 0.826 Reliable SN2 0.876 Valid 

SN3 0.804 Valid 

Perceived 

Ease of 

Use 

PEU1 0.840 Valid 

0.665 0.888 Reliable 
PEU2 0.809 Valid 

PEU3 0.780 Valid 

PEU4 0.832 Valid 

Perceived 

usefulnes

s 

US1 0.821 Valid 

0.693 0.900 Reliable 
US2 0.880 Valid 

US3 0.831 Valid 

US4 0.796 Valid 

Attitude 

Toward 

Using 

 

ATT1 0.696 Valid 

0.527 0.770 Reliable 
ATT2 0.708 Valid 

ATT3 0.772 Valid 

Behavior

al 

Intention 

to Use 

 

BI1 0.927 Valid 

0.911 0.968 Reliable 

BI2 0.979 Valid 

BI3 0.956 Valid 
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Pada tabel 4.4 terlihat bahwa seluruh indikator memiliki factor loading yang 

berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dan semua 

variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, tabel 4.4 

juga dapat menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah 

memenuhi syarat dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yang 

dibentuk mampu menjelaskan variabel laten. 

4.4.4 Uji Model Keseluruhan 

4.4.4.1 Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

Tabel 4. 5 Hasil Penelitian Indeks Goodness of Fit 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Tabel 4.5 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari 

CMIN/DF, RMSEA, dan CFI menunjukan satu ukuran dengan criteria good fit, lalu 

menunjukkan satu ukuran dengan kriteria poor fit,dan satu ukuran dengan kriteria 

marginal fit. Menurut Hair, et al (2010) jika ada satu atau lebih parameter yang telah 

fit maka model dinyatakan fit. Sehingga, model dalam penelitian ini dinyatakan fit.  

GOF Tingkat Kecocokan 
Hasil 

Perhitungan Kesimpulan 

CMIN/df CMIN/df ≤ 5.00 
(good fit) 

2.747 Good fit 

RMSEA 

RMSEA ≤ 0.08 
(good fit) 0.08 ≤ 
RMSEA ≤ 0.10 
(marginal fit)   

RMSEA ≥ 0.10 
(poor fit) 

0.122 Poor Fit 

CFI 

CFI≥ 0.90 (good fit) 
 0.80 ≤ CFI ≤ 0.90 

(marginal fit)  
CFI ≤ 0.80 (poor fit 

0.878 Marginal Fit 
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4.4.5 Estimasi Model 

Sebelum melakukan analisis kelayakan model pada penelitian ini, hasil 

estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi dan 

persyaratan yang harus dipenuhi untuk menganalisis data SEM. 

4.4.5.1 Sample Size 

Syarat dalam menggunakan metode SEM yaitu dengan menggunakan data 

yang berjumlah 100-200, berdasarkan jumlah indikator yang terdapat pada 

penelitian ini sebanyak  17  indikator maka sesuai dengan ketentuan dari (Hair, 

Black, Babin, 2010) jumlah indikator dikalikan 7. Sehingga data yang diperoleh 

dalam penelitian ini sebanyak 119 atau 119 data. Dengan demikian syarat jumlah 

data pada metode SEM telah terpenuhi. 

4.4.5.1.1 Hasil Pengujian Hipotesis Dalam Struktural Model (Structural 

Model Fit) 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang 

mempunyai hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu akan ada variabel laten 

eksogen dan variabel endogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap 

koefisien-koefisien atau parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal 

atau pengaruh variabel laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka 

konseptual penelitian. Kemudian, pada analisis model keseluruhan akan diketahui 

tingkat signifikansi dengan cara melihat nilai p. Jika nilai estimasi paramater 

menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis dan tingkat signifikansi p < 0.05 

maka hipotesis yang diajukan berarti didukung data. Namun, jika nilai estimasi 

parameter menunjukkan hasil tidak sesuai dengan hipotesis dan tingkat signifikansi 
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p > 0.05 maka hipotesis yang diajukan berarti tidak didukung data. Hasil pengujian 

hipotesis pada model keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini. 

Tabel 4. 6 Output Regression Weights 

Hipotesis Path Estimasi P kesimpulan 
1 ATT ← SN 0.492 *** Didukung data 
2 ATT ← PEU 0.573 0.008 Didukung data 

3 ATT ← US -0.274 0.157 
Tidak 

didukung data 
4 US ← PEU 0.895 *** Didukung data 
5 BI ← US 0.736 *** Didukung data 
6 BI ← ATT 0.220 0.032 Didukung data 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

Keterangan : 

SN : Subjective Norms  

PEU  : Perceived Ease of Use 

US : Perceived Usefulness 

ATT : Attitude Toward Using 

BI  : Behavioral Intention to Use 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, terdapat 5 hipotesis yang terbukti yaitu H1, H2, H4, 

H5, H6. Untuk hipotesis yang tidak berpengaruh terdapat pada H3. 
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4.5 Model Hasil Pembahasan 

 

Gambar 4. 7 Model Hasil Pembahasan 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan AMOS 21 

4.6 Pembahasan 

Setelah melakukan analisis data dengan mengacu pada metode SEM, hasil 

menunjukkan seluruh variabel telah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan 

model keseluruhan telah menunjukkan kecendrungan ke arah yang baik. Dari 

pengujian hipotesis pada tabel 4.6 yang diajukan pada model penelitian ini, lima 

hipotesis memiliki pengaruh yang signifikan dan satu hipotesis tidak terbukti dalam 

penelitian ini. Pembahasan dari pengujian masing-masing hipotesis penelitian akan 

dijelaskan berikut ini. 
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4.6.1 Subjective Norms terhadap Attitude Toward Using 

 Hasil penelitian menunjukan subjective norms memiliki pengaruh positif 

terhadap Attitude toward using. Hasil ini berarti semakin besar pengaruh 

lingkungan social sekitar terhadap seseorang dalam menggunakan sistem atau 

aplikasi maka akan semakin kuat sikap positif dari seseorang untuk menggunakan 

aplikasi Gojek.  

 Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ajzen.,(1991) yang 

menyatakan bahwa sikap dari seseorang akan semakin kuat ketika ada dorongan 

kuat dari lingkungan sosial disekitar. Hal ini membuktikan pengaruh dari orang 

terdekat seperti rekan kerja,rekan kuliah dan keluarga yang sudah menggunakan 

aplikasi Gojek merasa terbantu dengan adanya aplikasi Gojek sehingga mereka 

menyetujui,dan merekomendasikan untuk menggunakan aplikasi Gojek. 

Konsumen dari Gojek akan lebih mempunyai sikap positif dalam menggunakan 

aplikasi Gojek ketika adanya dorongan atau pengaruh sosial dari masyarakat sekitar 

konsumen tersebut (Chang, 1998). 

4.6.2 Perceived Ease of use terhadap Attitude Toward Using 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa Perceived ease of use memiliki 

pengaruh positif dengan Attitude toward Using. Hasil ini menjelaskan semakin 

mudah penggunaan sebuah sistem atau aplikasi Gojek maka akan mendorong sikap 

positif pada penggunaan aplikasi Gojek. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan (F. D. Davis et al., 1989) yang menyimpulkan bahwa semakin mudah 

sebuah sistem akan menciptakan sikap positif. Aplikasi Gojek dapat memberikan 

kemudahan untuk pengguna seperti dapat memesan layanan yang dinginkan dengan 
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memilih icon-icon yang ada pada tampilan awal aplikasi Gojek, petunjuk atau 

arahan yang diberikan aplikasi jelas sehingga pengguna merasakan keuntungan 

ketika menggunakan aplikasi, hal tersebut akan mendorong sikap yang positif 

terhadap penggunaan aplikasi Gojek. 

 Perceived ease of use mungkin memiliki presepsi yang berbeda-beda 

tergantung dari pengalaman mereka dalam penggunaan teknologi, dengan semakin 

banyak pengalaman atas penggunaan teknologi maka kemudahaan yang dirasakan 

akan semakin kuat, sehingga presepsi kemudahan memiliki pengaruh positif 

terhadap sikap terhadap penggunaan teknologi (Taylor & Todd, 1995). 

 Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kemudahan yang dirasakan 

pengguna aplikasi Gojek membuat mereka merasa mudah dalam mendapatkan 

informasi tentang ojek yang ada di sekitar mereka,mereka juga tidak merasa 

memerlukan waktu banyak dalam menggunakan aplikasi Gojek hal tersebut 

semakin mendorong sikap positif yang dirasakan oleh pengguna aplikasi Gojek. 

4.6.3 Perceived Usefulness terhadap Attitude toward using 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perceived usefulness tidak memiliki 

pengaruh dengan attitude toward using. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (F. D. Davis et al., 1989) yang mengatakan perceived 

usefulness memiliki pengaruh positif dengan attitude toward using. 

 Perceived usefulness tidak memiliki pengaruh terhadap attitude toward 

using menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusuma.,(2007) penelitian ini 

ditemukan sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengguna 

aplikasi Gojek tidak dapat mengoptimalkan daya guna atau manfaat dari aplikasi 
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Gojek dan para pengguna aplikasi sekedar mengikuti trend yang sedang terjadi di 

Jakarta tanpa melihat kemanfaat dari aplikasi Gojek yang dapat mondorong 

efektifitas, meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kinerja pekerjaan dari 

aplikasi Gojek. 

 Para pengguna aplikasi Gojek memang dapat merasakan manfaat dari 

sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam kegiatan mereka tetapi pada saat di 

lapangan atau menggunakan jasa aplikasi tersebut tidak sesuai dengan harapan 

pengguna dengan maksud seperti pengendara Gojek tidak datang tepat waktu, dan 

mengendarai yang tidak sesuai peraturan yang di berlakukan perusahaan yang 

mengharuskan pengendara tidak boleh mengebut, tidak boleh melanggar aturan 

sehingga akibatnya pengguna memberikan sikap yang negatif. 

4.6.4 Perceived Ease of Use terhadap Perceived Usefulness 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa Perceived ease of use memiliki 

pengaruh positif dengan perceived usefulness. Hasil ini menjelaskan bahwa 

semakin mudah sebuah aplikasi Gojek bagi pengguna maka akan semakin 

bermanfaat bagi pengguna aplikasi Gojek. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Davis et al.,(1989) bahwa semakin tinggi tingkat kemudahan sebuah 

sistem maka pengguna akan semakin merasakan manfaat dari sebuah sistem atau 

teknologi. 

 Kemudahaan yang ditawarkan oleh aplikasi Gojek mudah digunakan serta 

memberikan informasi layanan dengan jelas. Menggunakan aplikasi Gojek 

menawarkan kemudahan untuk mencari jasa ojek berbasis aplikasi dan tidak 

memerlukan waktu yang banyak waktu untuk mencari jasa ojek. Dengan 
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kemudahan yang ditawarkan maka akan meningkatkan kinerja pengguna, 

efektivitas, dan produktifitas pengguna sehingga aplikasi Gojek sangat berguna 

bagi pengguna (Taylor & Todd, 1995). 

 Manfaat yang dirasakan oleh pengguna aplikasi Gojek akan semakin 

meningkat karena aplikasi Gojek mudah digunakan. Aplikasi Gojek yang dibuat 

semudah mungkin oleh perusahaan Gojek dapat mendorong manfaat yang berlebih 

kepada para pengguna aplikasi Gojek. Seseorang akan merasakan manfaat dari 

sebuah aplikasi ketika mereka menggunakan aplikasi tersebut,ketika kemudahan 

dari penggunaan aplikasi Gojek dapat dirasakan oleh seseorang maka manfaat dari 

aplikasi Gojek tersebut akan semakin besar dirasakan oleh pengguna aplikasi 

Gojek. 

4.6.5 Perceived Usefulness terhadap Berhavioral Intention to Use 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa perceived ease of use memiliki 

pengaruh positif dengan attitude toward using. Hasil ini menjelaskan bahwa 

manfaat yang dirasakan oleh pengguna secara langsung dapat mempengaruhi niat 

pengguna dalam menggunakan sebuah aplikasi Gojek. hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Davis et al.,(1989) bahwa perceived usefulness 

sebagai faktor utama dari minat perilaku dalam penggunaan sistem atau teknologi. 

 Jika sebuah aplikasi Gojek dapat memberikan manfaat bagi penggunanya 

maka akan mempengaruhi niat perilaku dari pengguna aplikasi. Aplikasi Gojek 

menawarkan berbagai layanan seperti go-ride yaitu layanan jasa roda dua yang 

membantu mobilitas perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya, 

layanan go-food yaitu layanan pemesanan makanan sehingga pengguna aplikasi 
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Gojek dapat merasakan manfaat yang dapat meningkatkan kinerja pengguna. 

  Aplikasi Gojek dapat meningkatkan kinerja, efektivitas, produktifitas dari 

pengguna aplikasi sehingga menurut pengguna aplikasi Gojek sangat berguna untuk 

mereka. Dengan adannya manfaat dari penerimaan sebuah sistem atau aplikasi 

dapat mempengaruhi niat dari pengguna untuk menggunakannya dimasa 

depan.(Taylor & Todd, 1995). 

 Aplikasi yang manfaatnya bisa dirasakan oleh pengguna semakin 

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku postif terhadap aplikasi tersebut. Niat 

perilaku seseorang dalam menggunakan sebuah aplikasi sangat dipengaruhi oleh 

manfaat yang dirasakan seseorang dalam menggunakan sebuah aplikasi. Seseorang 

akan timbul niat untuk menggunakan aplikasi apabila manfaat dari aplikasi yang 

dia gunakan dapat membantu kegiatannya dalam beraktifitas (Yi et al., 2006).  

4.6.6 Attitude Toward Using  terhadap Berhavioral Intention to Use 

  Hasil penelitian menunjukan bahwa attitude toward using memiliki 

pengaruh positif dengan berhavioral intention to use. Hasil ini menjelaskan 

semakin baik sikap positif seseorang dalam penggunaan sebuah aplikasi maka akan 

mempengaruhi niat perilaku seseorang. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan dengan Davis et al.,(1989) yang menyatakan bahwa sikap positif dari 

seseorang dalam penerimaan sebuah sistem atau teknologi maka akan 

mempengaruhi niat perilaku di masa depan pada pengguna sistem baru. 

 Sikap positif terhadap suatu teknologi dalam pekerjaannya maka akan 

meningkatkan niat perilaku seseorang dalam menggunakan aplikasi Gojek. Sikap 

yang baik dan positif memiliki pengaruh dengan niat berperilaku bagi orang-orang 
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yang pernah memiliki pengalaman langsung dengan aplikasi Gojek, sehingga 

semakin banyak pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem atau yang 

difokuskan dalam penelitian ini adalah aplikasi Gojek maka akan semakin kuat 

pengaruh positif dalam membentuk niat berperilaku seseorang dalam menggunakan 

aplikasi Gojek (Lin, 2011).  

4.7 Implikasi Manajerial 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

subjective norms, perceived ease of use, perceived usefulness, dan attitude toward 

using terhadap berhavioral intention to use. Implikasi manajerial dalam penelitian 

ini diambil berdasarkan hasil perhitungan subjective norms, perceived ease of use, 

perceived usefulness, dan attitude toward using terhadap berhavioral inention to 

use. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diberikan implikasi menejerial 

untuk perusahaan Gojek. Beberapa implikasi yang dapat diberikan kepada 

perusahaan Gojek adalah sebagai berikut. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, variabel percived 

ease of use memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perceived usefulnesss 

dengan besar estimasi 0,895 dan pengaruh percived usefulness memiliki pengaruh 

terhadap behavioral intention to use dengan nilai estimasi 0,736. Perceived ease 

of use adalah variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap attitude 

toward using dengan nilai estimasi 0.573 dapat dilihat dari model hasil 

pembahasan. 

 Manfaat ketika para pengguna aplikasi Gojek akan dirasakan ketika aplikasi 

yang mereka gunakan mudah untuk digunakan. Kemudahan sangat mempengaruhi 
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manfaat yang dirasakan oleh para pengguna aplikasi Gojek. Perceived ease of use 

memiliki efek yang sangat kuat dengan melalui perceived usefulness, untuk 

meningkatkan kemudahaan dari sebuah aplikasi Gojek Pengelola aplikasi Gojek 

harus lebih menyederhanakan tampilan pada aplikasinya, sehingga membuat para 

pengguna lebih mudah dalam menggunakan aplikasi Gojek. Hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti ternyata indokator yang paling besar yang mempengaruhi 

Perceived ease of use adalah “saya rasa belajar untuk menggunakan aplikasi Gojek 

adalah mudah (PEU1)” dengan nilai estimasi sebesar 0.840 dapat dilihat pada 

lampiran 7. Hasil tersebut bisa dilihat bahwa para responden yang menggunakan 

aplikasi Gojek bisa dengan cepat belajar menggunakan aplikasi Gojek dengan 

begitu apabila tampilan dari aplikasi Gojek lebih disederhanakan maka para 

pengguna akan lebih mudah menggunakan aplikasi Gojek. Apabila 

menyederhanakan tampilan dari aplikasi Gojek diharapkan para pengguna lebih 

merasakan manfaat lebih dari aplikasi Gojek yang mereka gunakan. Bisa dilihat 

dari mayoritas responden dari penelitian ini yang berusia 17-25 tahun yang 

termasuk kedalam Gen Y maka penyederhanaan aplikasi sangat dibutuhkan. Sifat 

dari Gen Y yang mudah dalam mengadopsi sebuah tehnologi baru dan sangat  peka 

terhadap perkembangan tehnologi sangat bisa dimanfaat oleh perusahaan Gojek 

untuk meningkatkan pengguna layanan ojek online mereka terutama dari Gen Y. 

 Semua pengguna mengharapkan sebuah aplikasi dapat meningkatkan kinerja, 

efektifitas serta produktifitasnya yang dapat mempengaruhi sikap positif terhadap 

penggunaan aplikasi Gojek. perceived usefulness memiliki efek tidak langsung  

yaitu perceived ease of use yang mempengaruhi perceived usefulness dan 
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membentuk behavioral intention to use. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

indikator yang mempunyai nilai estimasi tertinggi adalah “menggunakan Gojek 

meningkatkan efektivitas pada kegiatan saya (US2)” dengan nilai 0.880 dapat 

dilihat pada lampiran 7. Bisa diartikan bahwa para pengguna Gojek merasa 

terbantu dengan adanya aplikasi Gojek sehingga dapat meningkatkan efektivitas 

dari kegiatan yang mereka lakukan.  

 Kemudahan yang ditawarkan aplikasi Gojek sudah cukup baik sehingga 

pengguna aplikasi Gojek tetap memiliki sikap positif terhadap aplikasi Gojek yang 

membuat pengguna ingin menggunakannya di masa depan dan secara terus 

menerus, akan tetapi untuk meningkatkan sikap positif dari pengguna, perusahaan 

Gojek harus mempertahankan dan meningkatkan aplikasi Gojek dengan cara 

meminimalisir terjadinya error pada saat pemesanan yang nantinya akan 

meningkatkan manfaat, sedangkan variable yang harus di pertahankan agar 

aplikasi Gojek tetap memiliki sikap positif terhadap pengguna adalah kemudahan, 

penggaruh dari lingkungan sekitar. Perbaikan sistem yang baik sehingga 

menciptakan aplikasi yang lebih baik dan mudah digunakan akan meningkatkan 

para pengguna Gojek. Perusahaan harus meningkatkan performa aplikasi Gojek 

dapat bekerjasama dengan provider khusus untuk membuat jaringan khusus untuk 

para driver Gojek sehingga menghindari terjadinya error yang sering dirasakan 

oleh para pengguna aplikasi Gojek. 

 Membentuk sikap positif yang dirasakan oleh para pengguna Gojek, ada peran 

dari lingkunan sosial yang berada di sekitar para pengguna aplikasi Gojek. Hasil 

penelitian menunjukan indikator yang memiliki pengaruh paling kuat adalah 
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“orang yang memiliki hubungan keseharian dengan saya menyatakan bahwa saya  

harus menggunakan Gojek (SN2)” dengan nilai estimasi 0.876 dapat dilihat pada 

lampiran 7. Peran orang-orang terdekat yang ada di sekitar para pengguna aplikasi 

Gojek seperti rekan kerja,rekan perkuliahan dan keluarga bisa mempengaruhi 

sikap dari pengguna aplikasi Gojek. Pengelola aplikasi Gojek hendaknya membuat 

sebuah program yang bisa mendorong para pengguna aplikasi Gojek untuk 

merekomendasikan aplikasi Gojek kepada orang-orang terdekatnya, sehingga para 

pengguna aplikasi Gojek maupun yang belum menggunakan Gojek memiliki sikap 

positif terhadap aplikasi Gojek yang pada akhirnya akan membuat mereka 

menggunakan apikasi Gojek. 

 Manfaat yang ditawarkan oleh aplikasi Gojek tidak serta merta dapat 

dirasakan oleh pengguna aplikasi Gojek dikarenakan menurut hasil peneilitan 

perceived usefulness tidak memiliki pengaruh terhadap efek tidak langsung melalui 

attitude toward using dalam membentuk behavioral intention to use dapat dilihat 

pada model hasil pembahasan Karena para pengguna menggunakan aplikasi 

tersebut tidak dapat merasakan manfaat dari aplikasi gojek karena aplikasi gojek 

memiliki pamor yang tinggi dan dapat dikatakan sebagai pionir aplikasi jasa 

transportasi roda dua yang ada di Jakarta dengan pamor yang tinggi dari aplikasi 

Gojek membuat para pengguna menggunakan aplikasi tersebut karena semata-mata 

hanya mengikuti trend yang sedang terjadi saat itu. Aplikasi Gojek sangat terkenal 

pada saat awal kemunculannya yang akhirnya menjadi sorotan masyarakat jakarta, 

ketenaran yang dimiliki aplikasi Gojek tidak serta merta dapat memberikan manfaat 

kepada penggunanya karena pengguna lebih menggunakan aplikasi tersebut di 
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karenakan sedang berada di puncak ketenaran. Sehingga perusahaan harus 

melakukan event yang menginformasikan bahwa aplikasi Gojek sangat bermanfaat 

bagi penggunanya yang dapat meningkatkan kinerja dari pengguna aplikasi Gojek 

tersebut. 

 Hasil penellitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwah perceived 

usefulnnes memiliki pengaruh dengan efek langsung terhadap behavioral intention 

to use. Manfaat yang dirasakan oleh pengguna aplikasi Gojek dapat berdampak 

langsung terhadap sikap dari pengguna aplikasi Gojek. Apabila sebuah aplikasi 

memiliki menfaat baik yang dapat dirasakan oleh konsumen maka niat perilaku 

orang tersebut dengan mudah akan menerima aplikasi Gojek tersebut untuk 

digunakan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pada model structural dari enam hipotesis penelitian yang 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Subjective norms berpengaruh Positif dan signifikan terhadap attitude toward 

using  bahwa pengguna aplikasi Gojek akan lebih mempunyai sikap positif 

dalam menggunakan aplikasi Gojek ketika adanya dorongan atau pengaruh 

sosial dari masyarakat sekitar konsumen tersebut (Chang, 1998). 

2. Perceived ease of use berpengaruh Positif dan signifikan terhadap attitude 

toward using yang menyimpulkan bahwa semakin mudah sebuah sistem akan 

menciptakan sikap positif (F. D. Davis et al., 1989). 

3. Perceived usefulness tidak berpengaruh terhadap attitude toward using bahwa 

pengguna aplikasi Gojek tidak dapat mengoptimalkan daya guna atau manfaat 

dari aplikasi Gojek dan para pengguna aplikasi sekedar mengikuti trend yang 

sedang terjadi di Jakarta tanpa melihat kemanfaat dari aplikasi Gojek yang dapat 

mendorong efektifitas, meningkatkan produktifitas dan meningkatkan kinerja 

pekerjaan dari aplikasi Gojek (Kusuma, 2007). 

4. Perceived ease of use berpengaruh Positif dan signifikan terhadap perceived 

usefulness bahwa semakin mudah sebuah aplikasi Gojek bagi pengguna maka 

akan semakin bermanfaat bagi pengguna aplikasi Gojek (F. D. Davis et al., 

1989). 
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5. Perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral 

intention to use bahwa manfaat yang dirasakan oleh pengguna secara langsung 

dapat mempengaruhi niat pengguna dalam menggunakan sebuah aplikasi Gojek 

(F. D. Davis et al., 1989). 

6. Attitude toward using berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral 

intention to use bahwa sikap positif dari seseorang dalam penerimaan sebuah 

aplikasi Gojek maka akan mempengaruhi niat perilaku di masa depan pada 

pengguna sistem baru (F. D. Davis et al., 1989). 

5.2 Saran 

Penelitian ini ingin memberikan saran yang membangun guna 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

beberapa saran yang mungkin dapat diberikan untuk PT.Gojek Indonesia dan untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut.  

A. Untuk PT. Gojek Indonesia 

1. Kemudahan yang diberikan oleh aplikasi Gojek sudah cukup baik tetapi 

perusahaan dapat meningkatkan perceived ease of use dengan  Membuat suatu 

sistem yang baik dan mudah digunakan oleh semua orang tentunya tidak 

semudah yang dibayangkan, pengelola aplikasi Gojek perlu melakukan riset 

mendalam mengenai apa saja yang masyarakat harapkan dan butuhkan ketika 

menggunakan aplikasi Gojek. Pengembangan aplikasi Gojek yang akan datang 

akan mempengaruhi perceived usefulness dari aplikasi Gojek agar pengguna 

merasakan aplikasi akan lebih berguna dan dapat dirasakan manfaatnya secara 

maksimal oleh masyarakat yang sering menggunakan apliaksi Gojek. 
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2. Perceived ease of use dari aplikasi Gojek terkadang masih mengalami hambatan 

dalam pemesanan sehingga perusahaan harus melakukan perbaikan secara 

berkala terhadap sistem pemesanan ojek berbasis aplikasi yang diciptakan oleh 

Gojek Indonesia. Perbaikan aplikasi secara berkala akan membuat attitude 

toward using meningkat yang membuat para pengguna terus berfikir 

menggunakan aplikasi Gojek adalah ide yang baik sehingga sikap positif 

terhadap aplikasi akan terus meningkat, jadi aplikasi Gojek tetap memiliki 

performa yang baik. Sehingga para pengguna aplikasi Gojek akan terus 

merasakan manfaat secara maksimal dari apliaksi Gojek. 

3. Subjective norms akan merekomendasikan kepada orang lain bedasarkan 

pengalaman yang sudah dirasakan sehingga membentuk sikap positif dalam 

penerimaan aplikasi Gojek. Perusahaan harus menstimulasi para pengguna 

aplikasi Gojek lain agar lebih sering menggunakan aplikasi Gojek. Perusahaan 

Gojek hendaknya membuat sebuah program reward berbentuk voucher  yang 

didapatkan setelah pengguna Gojek menggunakan aplikasi Gojek yang bisa 

digunakan untuk rekan-rekannya. Voucher Gojek dapat berupa sejumlah uang 

virtual yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk memesan jasa ojek melalui 

aplikasi Gojek.   

4. Tampilan dari aplikasi Gojek dirasakan mudah oleh pengguna aplikasi tetapi 

untuk meningkatkan kemudahaan dari sebuah aplikasi Gojek perusahaan harus 

membuat aplikasi yang lebih di sederhanakan dengan cara aplikasi dapat 

mendeteksi secara langsung atau otomatis keberadaan pengguna aplikasi tanpa 

harus menginput alamat terlebih dahulu sehingga aplikasi akan semakin mudah 
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dan aplikasi Gojek dapat melacak lokasi yang dituju dengan tampilan yang 

dapat melihat secara nyata rumah,gedung maupun tempat yang dituju dengan 

bekerjasama dengan perusahaan layanan GPS google earth.  

B. Untuk Peneliti Selanjutkan 

1. Untuk Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan  penelitian yang serupa 

namun dengan objek yang berbeda  misalnya aplikasi-aplikasi lain yang dapat 

berguna untuk membantu pekerjaan dari masyarakat. Objek tersebut pasti 

memiliki proses pembentukan behavioral intention to use yang harus dianalisa 

lebih lanjut untuk peneliti lain, dengan menggunakan variabel-variabel lain 

seperti perceived raltive advantage, perceived compatibility, perceived 

competence perceived benevolence, perceived integrity yang dilakukan oleh 

(Lin, 2011) yang digunakan untuk mendorong attitude toward using dan 

behavioral intention to use diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

menghasilkan penelitian yang kaya dan bermanfaat. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 

Kuesioner Pengguna Aplikasi Gojek 
Saya Nindita Listya adalah mahasiswa Indonesia Banking School yang sedang 
melakukan penelitian tentang para pengguna aplikasi GOJEK. kami memohon 
kesediaan rekan-rekan untuk berpartisipasi dengan menjawab sejumlah 
pertanyaan yang disajikan dalam halaman ini. Atas perhatian dan partisipasinya 
Kami ucapkan banyak terima kasih. 
 
Apakah anda pernah menggunakan aplikasi Gojek? 

  Ya 

  Tidak 
Berapa kali anda pernah menggunakan aplikasi Gojek? 

  1 kali 

  > 2 kali 
Dimana anda menggunakan layanan ojek menggunakan aplikasi Gojek? 

  Jabodetabek 

  Surabaya 

  Bandung 

  Bali 

  Yogyakarta 

  Semarang 
 

A. Profile Responden 
Jenis kelamin 

  Wanita 

  Laki-laki 
Umur (Dalam Tahun) 

  < 17 thn 

  17 - 25 thn 

  26 - 35 thn 

  > 35 thn 
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Layanan/Jasa yang sering anda gunakan pada aplikasi Gojek? (dapat memilih lebih 
dari 1) 

  GO- SEND 

  GO- RIDE 

  GO- FOOD 

  GO- MART 

  GO- BUSWAY 

  GO- BOX 
Pendidikan terakhir 

  SMA / sederajat 

  Diploma 

  Sarjana (S1) 

  Pascasarjana (S2) 

  lainnya 
Pekerjaan 

  Pelajar/Mahasiswa 

  Pegawai Negeri/BUMN 

  Pegawai Swasta 

  Wiraswasta 

  Profesional 
Pengeluaran (Perbulan) 

  < 2jt 

  2-5 jt 

  5-10 

  > 10jt  
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B. Persepsi Konsumen 
PETUNJUK PENGISIAN: Bacalah setiap pernyataan berikut, lalu berikanlah penilaian 
Anda terhadap masing-masing pernyataan dalam skala 1 hingga 7. Semakin ke arah nilai 
1 berarti semakin Anda tidak setuju akan pernyataan yang diberikan, sebaliknya semakin 
ke arah nilai 7 berarti semakin setuju Anda dengan pernyataan terkait. Setiap orang 
dapat mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban yang dianggap benar 
maupun salah, oleh karena itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan diri anda. 
 
1. Orang yang memiliki hubungan keseharian dengan saya menyetujui adanya 
aplikasi Gojek. 
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 

2. Orang yang memiliki hubungan keseharian dengan saya menyatakan bahwa 
saya harus menggunakan Gojek. 
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 

3. Orang yang memiliki hubungan keseharian dengan saya menyukai dan 
menghargai adanya aplikasi Gojek. 
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 

4. saya rasa belajar untuk menggunakan aplikasi Gojek adalah mudah.  
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 

5.Saya rasa bahwa penyediaan layanan aplikasi Gojek dapat memberikan 
informasi penggunaan yang jelas. 
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 

6.Saya rasa dalam mengoperasikan aplikasi Gojek tidak memerlukan terlalu 
banyak waktu. 
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 

7. Aplikasi Gojek memudahkan saya dalam menggunakan jasa ojek. 
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 
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8. Menggunakan aplikasi Gojek meningkatkan kinerja dalam kegiatan saya. 
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 

9. Menggunakan aplikasi Gojek meningkatkan efektivitas pada kegiatan saya. 
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 

         

10.menggunakan aplikasi Gojek meningkatkan produktivitas pada kegiatan saya. 
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 

11. Aplikasi Gojek sangat berguna untuk kegiatan saya. 
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 

12. saya percaya menggunakan aplikasi Gojek adalah ide yang baik.  
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 

13. menggunakan aplikasi Gojek adalah hal yang menyenangkan. 
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 

14.Menggunakan aplikasi Gojek adalah hal yang positif. 
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 

15. kemungkinan besar saya akan menggunakan aplikasi Gojek di masa depan.  
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 
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16. Saya berencana untuk menggunakan aplikasi Gojek di masa depan  
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 

17. Saya berniat menggunakan kembali aplikasi Gojek di masa depan. 
 1 2 3 4 5 6 7  

Tidak setuju        Sangat Setuju 
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Lampiran 2 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (pre-test) 

1. Subjective Norms 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .564 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 69.403 

df 3 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 SN1 SN2 SN3 

Anti-image Covariance 

SN1 .484 -.131 .083 

SN2 -.131 .108 -.112 

SN3 .083 -.112 .145 

Anti-image Correlation 

SN1 .637a -.571 .314 

SN2 -.571 .537a -.894 

SN3 .314 -.894 .555a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

SN1 .802 

SN2 .970 

SN3 .919 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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2. Perceived Ease of Use 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .801 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 73.822 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 PEU1 PEU2 PEU3 PEU4 

Anti-image Covariance 

PEU1 .289 -.139 .008 -.160 

PEU2 -.139 .300 -.160 -.030 

PEU3 .008 -.160 .434 -.104 

PEU4 -.160 -.030 -.104 .344 

Anti-image Correlation 

PEU1 .769a -.472 .021 -.507 

PEU2 -.472 .791a -.442 -.092 

PEU3 .021 -.442 .833a -.269 

PEU4 -.507 -.092 -.269 .819a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

PEU1 .901 

PEU2 .906 

PEU3 .843 

PEU4 .887 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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3. Perceived Usefulness 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .828 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 112.128 

df 6 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 US1 US2 US3 US4 

Anti-image Covariance 

US1 .170 -.086 -.103 .002 

US2 -.086 .181 -.014 -.105 

US3 -.103 -.014 .211 -.069 

US4 .002 -.105 -.069 .267 

Anti-image Correlation 

US1 .798a -.490 -.543 .009 

US2 -.490 .817a -.071 -.477 

US3 -.543 -.071 .842a -.289 

US4 .009 -.477 -.289 .860a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

US1 .942 

US2 .944 

US3 .931 

US4 .910 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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4. Attitude Toward Using 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .752 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 49.504 

df 3 

Sig. .000 
 

Anti-image Matrices 

 ATT1 ATT2 ATT3 

Anti-image Covariance 

ATT1 .373 -.142 -.160 

ATT2 -.142 .370 -.163 

ATT3 -.160 -.163 .347 

Anti-image Correlation 

ATT1 .762a -.382 -.445 

ATT2 -.382 .758a -.453 

ATT3 -.445 -.453 .737a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

ATT1 .908 

ATT2 .909 

ATT3 .916 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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5. Behavioral Intention to Use 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .763 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 111.010 

df 3 

Sig. .000 
 
 

Anti-image Matrices 

 BI1 BI2 BI3 

Anti-image Covariance 

BI1 .167 -.052 -.027 

BI2 -.052 .081 -.065 

BI3 -.027 -.065 .096 

Anti-image Correlation 

BI1 .869a -.445 -.215 

BI2 -.445 .701a -.733 

BI3 -.215 -.733 .743a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
 

Component Matrixa 

 Component 

1 

BI1 .960 

BI2 .980 

BI3 .974 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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1. Realibility subjective norms 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.881 .880 3 

 

2. Realibility percieved ease of use 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.903 .907 4 

3. Realibility percieved usefulness 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.949 .950 4 

 

4. Realibility attitude toward using 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.887 .897 3 
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5. Realibility behavioral intention to use 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.968 .970 3 

 

  

Technology Acceptance..., Nindita Listya, Ma.-IBS, 2016



 
115 

Indonesia Banking School 

Lampiran 3 Path Diagram Measurement Model 
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Lampiran 4 Path Diagram Structural Model 

 

 
 

 

 

 

  

Technology Acceptance..., Nindita Listya, Ma.-IBS, 2016



 
117 

Indonesia Banking School 

Lampiran 5 Model Fit Summary 
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Lampiran 6 Estimate - Regression Weigh 
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Lampiran 7 Estimate - Standardized Regression Weights 
 

 
 
Lampiran 8 Model Hasil Pembahasan 

 
 
 
 0.492 
  
 (***)  H1 
 
 
 
 0.573 H2 0.220 
 (0.008)     (0.032)    H6 
 
 
       0.895    (***) 
           H4 H3 
                                   -0.274  (0.157) 
 
 0.736 
 (***)                  H5 

Subjective 
norms 

Perceived 
Ease of Use 

Perceived 
Usefulness 

Attitude 
Toward 
Using 

Behavioral 
intention to 

use 
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