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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan teknologi informasi di era globalisasi tidak dapat dipungkiri 

merupakan suatu kebutuhan yang penting baik bagi individu maupun organisasi 

modern. Diharapkan dengan menggunakan suatu teknologi, individu maupun 

organisasi dapat melakukan setiap kegiatannya lebih efektif dan efisien. Oleh 

karena itu, saat ini individu maupun organisasi berlomba-lomba menggunakan 

teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan teknologi informasi saat 

ini berkembang secara pesat. Perkembangan teknologi akan diikuti oleh 

perkembangan sistem informasi.

Pada tahun 2013, di tanah air terjadi ledakan bisnis travel. Saat itu, 

pendapatan ekonomi nasional mencapai USD 1 triliun dengan pertumbuhan 

tahunan sebesar 6%. Bulan Oktober 2014, International Airline Travel 

Association juga mengatakan bahwa pada tahun 2034, China, India, dan Indonesia 

akan menjadi tiga dari lima pasar yang mengalami pertumbuhan paling cepat 

dalam hal jumlah penumpang pesawat udara setiap tahunnya. Pada saat itu, 

jumlah penumpang baru di China akan mencapai 856 juta, di India akan ada lebih 

dari 266 juta, dan Indonesia 183 juta penumpang. Angka tersebut tentunya 

menunjukkan betapa besarnya potensi bagi startup teknologi (Techinasia diakses 

6 Januari 2016 dalam Kamila, 2016). 

1



2

Berdasarkan survei dari Nusaresearch mengenai layanan pemesanan kamar 

hotel dan tiket pesawat di Indonesia. Traveloka menjadi situs yang paling populer 

dalam layanan online travel. Traveloka menjadi raja dalam survei ini. Mereka 

menjadi yang tertinggi dalam hal top of mind dan brand awareness, kehadirannya 

di berbagai iklan dan promosi, paling dikunjungi, dan yang menjadi referensi 

utama untuk kunjungan di masa mendatang (Dailysocial diakses 8 November 

2015 dalam Kamila, 2016). Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, comScore, 

sebuah perusahaan yang menyediakan data dan analisis pasar asal Amerika 

Serikat mengkonfirmasi bahwa Traveloka berada di peringkat pertama untuk 

layanan pencarian dan pemesanan tiket pesawat, di luar situs resmi tiap maskapai 

(Techinasia diakses 6 Januari 2016, dalam Kamila, 2016).

Salah satu model teori penerimaan teknologi informasi adalah Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang merupakan teori 

dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003). Teori UTAUT berasal dari 

gabungan-gabungan teori penerimaan teknologi menjadi satu teori, teori yang 

disatukan didalam teori UTAUT adalah Theory Of Reasoned Action (TRA), 

Technology Acceptance Model (TAM), Motivational Model (MM), Theory Of 

Planned Behavior (TPB), Combined TAM dan TPB, Model Of PC Utilization 

(MPTU), Innovation Diffusion Theory (IDT) dan Social Cognitive Theory (SCT). 

Teori ini menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap teknologi informasi 

(user intention) dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu performance 

expectancy/harapan kinerja (tingkat keyakinan seseorang percaya bahwa 

menggunakan sistem akan membantu dia untuk menghasilkan kinerja yang 
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maksimal), effort expectancy/ekspektasi usaha(tingkat kemudahan pengguna 

dalam menggunakan sistem), social influence/pengaruh sosial(kesadaran 

seseorang adanya orang lain atau lingkungan yang menggunakan sistem), 

facilitating condition/kondisi yang memfasilitasi (keyakinan adanya orang lain 

yang mendukung aktivitas pengguna). Teori ini berdasarkan teori perilaku 

penggunaan dan penerimaan teknologi. 

Terkait dengan penelitian ini, maka secara rinci elemen di atas dijabarkan 

sebagai berikut.

1. Performance Expectancy didefinisikan sebagai tindakan di mana sesorang 

percaya bahwa penggunaan teknologi informasi baru membantu untuk 

mencapai keuntungan dalam kinerja.

2. Effort Expectancy didefinisikan sebagai tingkat kemudahan yang dikaitkan 

dalam penggunaan teknologi informasi baru.

3. Social Influence didefinisikan seberapa jauh seorang individu memandang 

pentingnya faktor lingkungan kerja (dalam hal ini lingkup sosial) dalam 

penggunaan teknologi informasi baru.

4. Facilitating Condition didefinisikan sebagai sejauh mana tingkat 

seseorang percaya bahwa sebuah organisasi dan infrastruktur teknis yang 

dimiliki untuk mendukung penggunaan teknologi informasi baru.

5. Behavior Intention yaitu perilaku utama suatu organisasi dalam 

penerimaan teknologi informasi baru.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Kamila (2016) 

yang menganalisis penerapan model UTAUT terhadap perilaku konsumen dalam 
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pembelian tiket melalui aplikasi mobile Traveloka. Berdasarkan uraian di atas, 

maka penelitian ini berjudul “PENGARUH MINAT PEMANFAATAN DAN 

PENGGUNAAN APLIKASI MOBILE TRAVELOKA MELALUI MODEL 

UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY.”

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah performance expectancy berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention dalam menggunakan aplikasi mobile Traveloka?

2. Apakah effort expectancy berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention dalam menggunakan aplikasi mobile Traveloka?

3. Apakah social influence berpengaruh positif terhadap behavioral intention 

dalam menggunakan aplikasi mobile Traveloka?

4. Apakah facilitating condition berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention dalam menggunakan aplikasi mobile Traveloka?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh performance expectancy terhadap behavioral 

intention dalam menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

2. Untuk mengetahui pengaruh effort expectancy terhadap behavioral 

intention dalam menggunakan aplikasi mobile Traveloka.
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3. Untuk mengetahui pengaruh social influence terhadap behavioral intention 

dalam menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

4. Untuk mengetahui pengaruh facilitating condition terhadap behavioral 

intention dalam menggunakan aplikasi mobile Traveloka.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Traveloka

Mendapatkan masukan tentang pengaruh minat pemanfaatan dan 

penggunaan aplikasi mobile Traveloka.

2. Bagi penelitian mendatang 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi 

perkembangan penelitian serupa  dimasa mendatang.

1.4. Kerangka Pikir 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir
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Salah satu model teori penerimaan teknologi informasi adalah Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang merupakan teori 

dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003). Teori ini menjelaskan bahwa 

penerimaan seseorang terhadap teknologi informasi (user intention) dipengaruhi 

oleh empat faktor utama, yaitu performance expectancy/harapan kinerja (tingkat 

keyakinan seseorang percaya bahwa menggunakan sistem akan membantu dia 

untuk menghasilkan kinerja yang maksimal), effort expectancy/ekspektasi usaha 

(tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem), social 

influence/pengaruh sosial (kesadaran seseorang adanya orang lain atau lingkungan 

yang menggunakan sistem), facilitating condition/kondisi yang memfasilitasi 

(keyakinan adanya orang lain yang mendukung aktivitas pengguna). Teori ini 

berdasarkan teori perilaku penggunaan dan penerimaan teknologi. 

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah:

BAB  I PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta 

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bagian landasan teori berisi tinjauan pustaka, pengembangan 

hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, konsep dan 
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penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan penelitian 

terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian metodologi penelitian berisi mengenai gambaran 

umum objek penelitian, objek dan lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Pada bagian hasil dan analisis berisi analisa yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya.


