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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. 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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) . 

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. 
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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. 

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 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. 

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 
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using yang dapat mempengaruhi 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. 

2. Landasan Teori 

2.1 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). 

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 ditampilkan (time) (Ajzen, 2006). 

2.2 Technology Acceptance Model (TAM) 

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 
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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 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) 

2.3 Subjective Norms 

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 

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



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

Chang, & Yu, 2006). 

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).  

2.4 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 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). 

2.5 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 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). 
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2.6 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 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). 

2.7  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, 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). 

3. Kerangka Konseptual 

3.1 Pengaruh Subjective norms terhadap Attitude toward using 

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 
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terhadap penggunaan teknologi (Tan dan Teo, 2000). 

H1 : Subjective norms memiliki pengaruh positif pada attitude toward using dalam penggunaan aplikasi 

Gojek 

3.2 Pengaruh Perceived ease of use terhadap Attitude toward using 

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). 

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).  

H2 : Perceived ease of use memiliki pengaruh positif pada attitude toward using dalam penggunaan  

aplikasi Gojek. 

3.3 Pengaruh 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 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). 

H3 : Perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap attitude toward using aplikasi Gojek. 

3.4  Pengaruh Perceived ease of use terhadap Perceived usefulness 

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 
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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). 

H4 : Perceived ease of use memiliki pengaruh positif terhadap Perceived usefulnes dalam penggunaan 

aplikasi Gojek. 

3.5 Pengaruh Perceived usefulness terhadap behavioral intention 

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 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). 

H5 : Perceived usefulness memiliki pengaruh positif terhadap behavioral intention to use dalam 

penggunaan aplikasi Gojek. 

3.6 Pengaruh 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). 

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). 

H6 : Attitude toward using memiliki pengaruh positif terhadap behavioral intention to use dalam 

penggunaan aplikasi Gojek. 
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2.8  Model Penelitian 

  

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh penulis mengacu pada (F. D. Davis et al., 1989; 

Netemeyer, Ryn, & Ajzen, 1991) 

3. Metodologi Peneletian 

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. 

3.2 Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, Penelitian ini menggunakan 

deskriptif kuantitatif yang akan dilakukan dalam satu periode (cross sectional design). Pengumpulan 

data dilakukan dengan cara teknik survei kuesioner kepada responden yang terdaftar melalui daftar 

pertanyaan yang sistematis dengan jawaban yang mudah dipahami. Hasil dari survei kuesioner tersebut 

lalu diolah oleh dengan metode statistik menggunakan metode analisis Structural Equation Model 

(SEM) dengan perangkat lunak AMOS 21. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan untuk mencapai 

tujuan penelitian. 

1.  Data Primer 

 Data primer pada penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui media internet 
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menggunakan aplikasi google docs. Penelitian ini menggunakan skala likert yang bisa memungkinkan 

peneliti melakukan operasi aritmetika tertentu terhadap data yang dikumpulkan dari responden. Skala 

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

2. Data Sekunder 

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

serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian (Maholtra, 2009). Data 

sekunder didapat dari buku pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti informasi dari 

buku literatur, jurnal, dan publikasi-publikasi yang terkait dengan masalah penelitian. Peneliti melakukan 

kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan mengenai penelitian ini dengan membaca sumber-

sumber tersebut, khususnya yang mengenai dalam penelitian ini. 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi  

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. 

 Sampel 

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. 

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  
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3.4 Opersionalisasi Variabel 

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 
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Tabel 3. 2 Operasional variabel (Lanjutan) 

 

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 

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 
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Tabel 3. 3 Operasional variabel (Lanjutan) 

 

 

 

 

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 

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. Analisis dan Pembahasan 

4.1 Profil Responden 

Seluruh responden berjumlah 119 orang, dapat dilihat bahwa responden berjenis kelamin wanita 

berjumlah 65 orang atau sebesar 55% dan responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 54 orang 

atau sebesar 45%. Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden yang berusia 17-25 

tahun yang berjumlah 108 orang atau sebesar 91% dari total responden. Selanjutnya, mayoritas 

pendidikan terakhir responden adalah SMA/sederajat sejumlah 66 orang atau sebesar 55% dari total 

responden. Lalu dapat dilihat pekerjaan responden yang terbanyak adalah pelajar / mahasiswa dengan 

jumlah 65 orang atau dengan persentase 55%. Adapun total rata-rata pengeluaran responden perbulan 

mayoritas berkisar dari 2 juta rupiah sampai 5 juta rupiah sebanyak 55 responden atau setara dengan 

46%. Jasa layanan Gojek yang banyak digunakan responden pada penelitian ini adalah layanan Go-

Ride sebanyak 100 orang atau 45%.  

4.2 Hasil Analisis Data 

Hasil validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria yang 

ditentukan (Factor Loading ≥ 0,50; Construct Realibility ≥ 0,70; Variance Extracted ≥ 0,50. Hasil 

pengolahan data output regression weights yang menunjukkan apakah hipotesis yang diajukan 

didukung data atau tidak dengan syarat nilai p-value ≥ 0,05. Setelah dilakukannya penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 5 hipotesis yang didukung data dan 1 hipotesis yang tidak didukung data 

yaitu antara variable Attitude Toward Using terhadap Perceived Usefulness.  

4.3 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. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, variabel percived ease of use memiliki 

pengaruh yang sangat kuat terhadap perceived usefulness. Manfaat ketika para pengguna aplikasi 

Gojek akan dirasakan ketika aplikasi yang mereka gunakan mudah untuk digunakan. Kemudahan 

sangat mempengaruhi 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. 

 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 membentuk behavioral intention to use.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 
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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. 

 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. 

 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. 

5.    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.   

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

3. Perceived usefulness tidak berpengaruh terhadap attitude toward using.  

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

5. Perceived usefulness berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention to use.  

6. Attitude toward using berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention to use.  
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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. 

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 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 Selanjutnya 

Untuk Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan  penelitian yang serupa namun dengan objek yang 
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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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