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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi informasi dan media informatika  berkembang  semakin pesat di 

era modern ini. Perkembangan teknologi dan sistem informasi khususnya di 

Indonesia telah memberikan pengaruh terhadap  kegiatan bisnis di berbagai bidang 

industry perdagangan dan politik. Sosial budaya juga mengalami perubahan oleh 

karena perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi juga 

dapat membantu memecahkan berbagai masalah ekonomi, sosial dan budaya. 

Menurut pernyataan Wahyudi  dalam (Zuhrah & Iain-su, 2011)teknologi informasi 

adalah teknologi elektronik yang mendukung dan meningkatkan kecepatan dan 

kualitas informasi yang diberikan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Salah satu 

fenomena menarik dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yaitu 

dengan kehadiran internet, koran dan televisi karena media tersebut bersifat interaktif 

sehingga diminati oleh masyarakat Indonesia. Tetapi internet merupakan teknologi 

yang paling banyak digunakan oleh masyarakat,perusahaan maupun organisasi. 

Menurut media Koran Kompas (2014) dari situs 

http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.Indon

esia.capai.1  32.juta.  riset pasar eMarketer telah merilis hasil survey ke berbagai 

negara mengenai jumlah orang yang menggunakan internet di seluruh dunia

http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.Indonesia.capai.1%20%2032.juta
http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.Indonesia.capai.1%20%2032.juta
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Berdasarkan hasil survey,pengguna internet di Indonesia menduduki peringkat 

ke-6 dari 25 jumlah negara yang telah diteliti.Populasi pengguna internet di Indonesia 

pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 112 juta orang. Sementara itu, Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis hasil riset nasional mengenai 

jumlah pengguna internet di Indonesia .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-

2016.Survei Pengguna Internert 2013 

Gambar 1.1 Hasil Riset Pengguna Internet Indonesia (AJPII) 

Berdasarkan hasil data statistik APJII menunjukkan bahwa pengguna internet 

di Indonesia kini mencapai 132,7 juta jiwa pada tahun 2016 dari jumlah penduduk di 

Indonesia  yaitu 256,2 juta. Pria masih menjadi pengguna internet paling tinggi yaitu 

51,8 persen jika dibandingkan dengan Wanita hanya 48,2 persen. Pengguna internet 

di pulau Jawa masih memegang persentase paling tinggi dibandingkan dengan 

wilayah yang lain yaitu 65 persen dengan total pengguna 86.339.350 jiwa. 

https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016.Survei%20Pengguna%20Internert%202013
https://apjii.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016.Survei%20Pengguna%20Internert%202013
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Perkembangan internet tahun 2016 lalu ini juga didukung dengan 

pertumbuhan pengguna smartphone.. Kemajuan internet dan maraknya berbagai 

macam aktivitas yang dilakukan secara online, membuat para pelaku bisnis memiliki 

peluang  dan ide dalam mengembangkan bisnisnya. E-commerce merupakan proses 

bisnis yang berkembang pesat di Indonesia yang dilakukan secara online. E-

commerce merupakan penggunaan jaringan komunikasi serta computer dalam 

melaksanakan proses bisnis (McLeod, 2008). Selain itu, kemajuan teknologi yang 

semakin pesat  juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang  baik. Tetapi 

pertumbuhan ekonomi yang  baik ini juga menimbulkan dampak stress sebagai efek 

samping bagi masyrakat. Kompas.com dalam (Pambudi & Wicaksono, 2016) 

menjelaskan bahwa 614 responden,43,5% memiliki stress.Peningkatan perekonomian 

di Indonesia membuat masyarakat Indonesia mudah mengalami stress karena tuntutan 

kondisi pekerjaan serta keinginan untuk melakukan refreshing dengan cara 

berpergian ke luar kota atau luar negri. Travelling saat ini menjadi sebuah kebutuhan 

bagi masyarakat sekarang ini. Mengunjungi berbagai tujuan dan tempat yang baru 

untuk berwisata bersama keluarga maupun urusan pekerjaan menjadi suatu alasan 

utama seseorang untuk melakukan travelling.  

 Di era modern ini,bisnis travel pun mengalami transformasi. Dimana pada 

awalnya untuk melakukan pemesanan tiket pesawat, kereta api harus mendatangi 

stasiun ataupun bandhara terlebih dahulu yang ada dikota tersebut, serta melakukan 

pembayaran langsung ditempat.Bahkan dalam hal penginapan,masyarakat yang ingin 

menginap dihotel, harus datang langsung ke hotel yang diinginkan untuk melakukan 
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reservasi hotel. Tetapi,kini dengan adanya perkembangan teknologi,bisnis travel pun 

mulai bisa dijangkau masyarakat dengan mudah dan efisien. E-Travelling membantu 

keperluan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai jadwal alat transportasi 

(pesawat, kereta api), informasi mengenai program travelling, dan informasi 

mengenai hotel serta harga yang ditawarkan dengan cara mengakses internet melalui 

PC (computer), bahkan kini tersedia beberapa aplikasi E-travelling seperti Traveloka, 

Pegi-pegi, Tiket.com yang dapat didownload melalui AppStore oleh smartphone yang 

dilengkapi dengan internet. E-Travelling merupakan salah satu bentuk penerapan E-

commerce yang sedang marak di Indonesia yang bergerak dibidang jasa reservasi 

tiket dan booking online.  Menurut Stellin dalam thesis (Eggy Ramadhani Djunaedi, 

2011)Electronic Travelling (E-Travelling) merupakan  pemesanan keperluan untuk 

sebuah perjalanan atau travel secara online.  Selain beberapa kemudahan yang 

didapatkan oleh masyarakat tadi, pembayaran pemesanan tiket transportasi maupun 

reservasi hotel juga dimudahkan ,yaitu  melalui transfer ke rekening Bank yang sudah 

ada didalam sistem tersebut sehingga masyarakat yang ingin ber-travelling tidak 

perlu datang ke lokasi hanya untuk melakukan pembayaran. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Nielsen,travelling menempati 

posisi teratas yang di sukai orang Indonesia dalam aktivitas belanja online.Setengah 

dari konsumen Indonesia tertarik membeli  tiket pesawat (55%), reservasi hotel dan 

biro perjalanan(46%).Sementara untuk belanja pakaian,aksesoris dan sepatu (37%). 
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Sumber: 

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2014/Nielsen-

Global-E-commerce-Report-August-2014.pdf. 

Gambar 1.2 Presentase Aktivitas Belanja Online di Indonesia 

 

Kemudahan yang diperoleh konsumen menjadi keunggulan dalam melakukan 

proses pembelian secara online,berhasil menarik minat konsumen modern untuk 

berbelanja secara online, karena pembelian tersebut dapat dilakukan kapan saja dan 

dimana saja selama masih ada sambungan internet dan praktis dalam penggunaannya 

(Saragih & Ramdhany, 2012) 

Menurut Davis  dalam (Jogiyanto H.M., 2007)persepsi kemudahan (Perceived 

Ease Of Use) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Persepsi kemudahan didasarkan 

http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2014/Nielsen-Global-E-commerce-Report-August-2014.pdf
http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/apac/docs/reports/2014/Nielsen-Global-E-commerce-Report-August-2014.pdf
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sejauh mana calon pengguna mengharapkan sistem baru yang akan digunakan 

terbebas dari berbagai kesulitan dalam penggunaannya. Dari definisi diatas, dapat 

diketahui bahwa Perceived Ease Of Use ini juga merupakan suatu kepercayaan 

(belief) terhadap pengambilan keputusan artinya jika seseorang percaya bahwa sistem 

informasi mudah digunakan maka dia akan terus menggunakannya. Tetapi 

sebaliknya, jika seseorang percaya bahwa sistem informasi sulit untuk digunakan 

maka dia akan berhenti menggunakannya. E travelling merupakan suatu sistem 

teknologi  yang memiliki Perceived of Usefulness yang tinggi.  

Kemanfaatan (Perceived of Usefullness) merupakan tingkat kepercayaan 

seseorang menggunakan objek tertentu karena dapat merasakan manfaat dari objek 

yang digunakan, hal ini dikemukakan oleh(Davis, 1989)dan (Adams, Nelson, & 

Todd, 1992)dalam (Jogiyanto H.M., 2007). E-travelling selain memudahkan 

konsumen melalui penyediaan layanan pemesanan tiket maskapai dan booking hotel 

dengan mudah dan terpercaya. Sistem ini juga memberikan manfaat lain yang 

menguntungkan konsumen, seperti  pemberian promo potongan harga  ketika ada 

event tertentu untuk beberapa agent travel online atau E-travelling seperti Traveloka 

yang memberikan promo berupa kupon potongan harga hotel, tiket pesawat dan 

kereta api. 

Selain itu pengguna E-travelling juga memiliki faktor psikologis yang 

mendukungnya untuk menggunakan kembali  maupun hanya sekedar melihat-lihat 

informasi yang diberikan dan ditawarkan oleh sistem tersebut yaitu kenikmatan atau  

persepsi kenyamanan (Perceived Enjoyement). Perceived Enjoyment adalah variabel 
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yang memprediksi tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh user selama 

menggunakan sistem teknologi informasi  Al-Gahtani dalam (Santoso, 2004). 

Beragam jenis informasi,fasilitas dan promo yang ditawarkan oleh agent-agent travel 

online akan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen untuk 

meningkatkan gairah belanja dan menggunakan sistem teknologi E-Travelling 

dikemudian hari. 

Fenomena penggunaan E-travellingdi Indonesia dapat di teliti dengan 

menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). TAM diperkenalkan pertama 

kali oleh Davis tahun 1986 yang merupakan adopsi dari Theory of Reasoned Action 

(TRA) yang dibuat untuk pemodelan penerimaan pengguna terhadap sistem 

informasi. Penelitian objek dengan menggunakan model TAM sudah banyak diteliti 

oleh para ahli diantaranya Davis et al. (1989),Gahtani (1999),David(1989) dan 

Adams, Nelson, & Todd, 1992, Chin & Todd (1995), dan Vijayasarathy (2003). Teori 

tersebut menjelaskan bahwa minat perilaku individu terhadap penggunaan suatu 

teknologi informasi dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan kemudahan menggunakan 

teknologi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2004), menyatakan 

bahwa tingkat penerimaan pengguna teknologi informasi yang dikemukakan oleh 

(Davis, 1989)ditentukan oleh 6 konstruksi,yaitu : variabel dari luar 

(externalvariabel), persepsi pengguna terhadap kemudahan (perceived ease of use), 

persepsi pengguna terhadap kemanfaatan(perceived usefulness), sikap dalam 

menggunakan (attitude toward using),perhatian untuk menggunakan(behavioral 
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intention to use), dan pemakaian nyata (actual usage). Selain itu penelitian lagi juga 

dilakukan oleh Gahtani (1999) yaitu perceived enjoyment untuk memprediksi tingkat 

kenyamanan yang dirasakan oleh user selama menggunakan sistem teknologi 

informasi dalam bekerja dalam (Santoso,2004). Hasil penelitian mengatakan bahwa 

persepsi pengguna terhadap kemudahan (PEOU),dan Perceived Enjoyment (PE) 

berpengaruh terhadap sikap pengguna dalam pemanfaatan sistem teknologi 

informasi(ATT). Sementara itu, Perceived Usefulness(PU) tidak memiliki pengaruh 

terhadap sikap pengguna dalam memanfaatkan sistem teknologi informasi (ATT) 

tetapi berpengaruh positif terhadap penerimaan TI. Penilaian terhadap sikap pegawai 

tentang penggunaan TI dalam pekerjaannya (ATT) tidak memiliki pengaruh terhadap 

penerimaan sistem teknologi informasi. 

Maka dari hasil penelitian yang berbeda tersebut,penelitian ini akan berfokus 

pada ketiga variabel untuk diteliti pengaruhnya  perceived ease of use, perceived 

usefulness, dan perceived enjoyment terhadap sikap pengguna dan pengunaan sistem 

teknologi informasi E-travelling menggunakan masyarakat yang berada di Kota 

Semarang sebagai sampelnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

berjudul “Pengaruh Perceived Ease Of Use,Perceived Enjoyment dan Perceived 

Usefulness terhadap Sikap Pengguna dan Pengunaan Sistem Teknologi 

Informasi E-travelling (Studi pada Masyarakat yang berada di Kota 

Semarang)” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada ,maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah variabel perceived ease of use(PEOU) berpengaruh terhadap 

perceived usefulness(PU)? 

2. Apakah variabel perceived usefulness (PU) berpengaruh terhadap attitude 

toward using(ATT)? 

3. Apakah variabel perceived  ease of use(PEOU)  berpengaruh terhadap 

attitude toward using(ATT)? 

4. Apakah variabel perceived enjoyment(PE) berpengaruh terhadap attitude 

toward using (ATT)? 

5. Apakah variabel attitude toward using(ATT) berpengaruh terhadap actual 

e-travelling system use (AEU)? 

6. Apakah variabel perceived usefulness(PU) berpengaruh terhadap actual e-

travelling sytem use (AEU)? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh variabel perceived ease of use(PEOU) terhadap 

perceived usefulness(PU) 
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2. Menganalisis pengaruh variabel perceived usefulness (PU) terhadap 

attitude toward using (ATT) 

3. Menganalisis pengaruh variabel perceived  ease of use (PEOU )terhadap 

attitude toward using(ATT) 

4. Menganalisis pengaruhvariabel perceived enjoyment(PE) terhadap attitude 

toward using (ATT)  

5. Menganalisis pengaruh variabel attitude toward using (ATT) terhadap 

actual e-travelling system use (AEU)  

6. Menganalisis pengaruh variabel perceived usefulness (PU) terhadap actual 

e-travelling system use (AEU) 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1.3.2.1 Manfaat Praktis 

1. Sebagai masukan bagi bisnis agent travel online dalam mengembangkan 

kinerja sistem informasi dan pelayanannya dengan fitur yang lebih baik 

dan mudah diterima oleh masyarakat luas. 

2. Memberikan informasi bagi masyarakat pengguna e-travelling supaya 

mengetahui kegunaan dari penggunaan e-travelling. 
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1.3.2.2 Manfaat Teoritis 

Bagi civitas akademik untuk menambah informasi ,bahan kajian, ilmu serta 

refrensi bagi perkembangan penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang. 

 

1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penelitian 
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