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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Dahulu masyarakat kota Semarang masih sedikit yang menggunakan 

kendaraan sebagai contoh mobil yang digunakan untuk berpergian. Seiring 

berjalannya waktu, angkutan kendaraan menjadi suatu kebutuhan yang diperlukan. 

Dilihat dari data semarangkota.bps.co.id, pengguna angkutan kendaraan meningkat 

dari tahun ke tahun. 

 

 

 

 

 

 

 Peningkatan angkutan kendaraan menjadi salah satu faktor utama yang ada 

dijalan raya yaitu kemacetan. Kemacetan juga di rasakan kalangan masyarakat saat 

kondisi seperti jam pulang kerja, libur panjang, pembangunan jalan raya, dan lain 

sebagainya. Sehingga masyarakat Semarang memilih jalan tercepat untuk sampai 

ke tempat tujuan dengan tepat waktu.  

Gambar 1.1 Peningkatan Angkutan Kendaraan 
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Jalan toll adalah solusi utama dari pemerintah untuk menanggulangi 

kemacetan yang ada di kota Semarang dan yang diperbolehkan untuk memakai 

jalan toll adalah kendaraan mini bus seperti ELF, mobil pribadi / dinas, truck, bus 

pariwisata. Manfaat jalan toll menurut Badan Pengatur Jalan Toll (2014) adalah: 

1. Pembangunan jalan toll akan berpengaruh pada perkembangan wilayah dan 

peningkatan ekonomi. 

2. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang. 

3. Pengguna jalan toll akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan biaya 

operasi kendaraan (BOK) dan waktu dibanding apabila melewati jalan non toll. 

4. Badan Usaha mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan toll yang 

tergantung pada kepastian tarif toll. 

 

 Untuk menggunakan jalan toll, masyarakat diharuskan membayar biaya 

tarif toll. Dahulu sampai sekarang ini, sistem pembayaran jalan toll menggunakan 

transaksi tunai yaitu uang kartal. Sehingga pengguna kendaraan harus 

mempersiapkan uang kertas dan uang koin untuk membayar biaya tarif toll dan 

uang yang dipersiapkan haruslah uang pas sesuai dengan tarif jalan toll. Proses 

pembayaran dengan menggunakan transaksi tunai sehingga membutuhkan waktu 

yang lama, karena membutuhkan pengembalian uang yang sisa dan pihak loket 

harus menghitung uang yang kita bayarkan apakah sesuai atau tidak. 

 Di era modern sekarang ini, kecanggihan dan kemajuan teknologi sedang 

dirasakan oleh masyarakat Semarang. Dengan adanya kemajuan teknologi, 
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pekerjaan masyarakat menjadi lebih efisien. Pengguna kendaraan yang melalui 

jalan toll juga dapat merasakan kecanggihan teknologi. Salah satunya adalah 

kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan media 

elektronik yang dijadikan sebagai alat pembayaran di jalan toll. Transaksi 

pembayaran menggunakan media elektronik disimpan dalam sebuah data dengan 

menggunakan media kartu chip. Kartu chip biasa kita kenal sebagai card membawa 

kemudahan bagi para pengguna jalan toll untuk membayar biaya toll dan kelebihan 

dari card adalah pembayaran dilakukan dengan transaksi non-tunai yaitu salah satu 

jenisnya dikenal sebagai e-toll atau electronic toll. Dengan adanya e-toll sebagai 

transaksi non-tunai, jumlah antrian angkutan kendaraan yang terdapat di loket 

pembayaran jalan tol lebih sedikit dibandingkan dengan transaksi pembayaran 

secara tunai.  

 Menurut Bank Indonesia (2017) manfaat dari transaksi non-tunai adalah 

dapat menciptakan layanan yang cepat, aman, dan efisien; penerapan Multi Lane 

Free Flow (MLFF) yaitu pengguna jalan toll tidak harus menghentikan 

kendaraannya di jalan toll. Untuk dapat melaksanakan program Multi Lane Free 

Flow (MLFF), Bank Indonesia mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan akan 

memberlakukan peraturan di semua jalan toll pada 31 Oktober 2017 dimana semua 

pengguna jalan toll diharuskan memiliki card transaksi non-tunai yaitu e-toll dan 

transaksi tunai dengan menggunakan uang kartal tidak dapat berlaku lagi di semua 

jalan toll. Sebagai bentuk pelaksanaan dari program Multi Lane Free Flow (MLFF), 

Bank Indonesia bekerja sama dengan pihak jalan toll yaitu PT. Jasa Marga. PT. Jasa 

Marga mengadakan kerjasama dengan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
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sebagai penyedia card electronic toll yaitu Bank BRI, BTN, BNI dan Mandiri 

(Detik Finance, 2016). Untuk mewujudkan pembayaran transaksi non-tunai di jalan 

tol dan memperluas penjualan card electronic toll, Bank Mandiri melakukan 

kerjasama dengan PT. Indomarco Prismatama atau Indomaret karena letaknya yang 

terdapat di berbagai daerah dan mudah dijangkau serta tata letak display penjualan 

card electronic toll terletak di bagian kasir dimana semua orang dapat melihat dan 

membeli card electronic toll dengan mudah. 

 Menurut PSD Pemerintah Kota Semarang, cara pengisian electronic toll 

hanya dengan melakukan top-up atau isi ulang di EDC Mandiri Prabayar, e-

Banking (Mandiri Internet, Mandiri SMS, Mandiri ATM), tunai di seluruh cabang 

Mandiri, dan tunai di seluruh outlet Indomaret. Lokasi pengisian juga terjangkau di 

berbagai daerah yaitu Cabang Mandiri di seluruh Jabodetabek dan tertentu di luar 

Jabodetabek, seluruh outlet Indomaret, Self Service Terminal (SST) Mandiri 

prabayar isi ulang, dan beberapa Kantor Gerbang Operator Tol. Untuk isi ulang 

saldo electronic toll, pengguna kendaraan dapat memilih nominal Rp 50.000, Rp 

100.000, Rp 200.000, Rp 300.000, Rp 500.000 dan bila kartu digunakan untuk 

bertransaksi, saldo yang harus ada di dalam kartu e-toll minimal Rp 10.000 dan 

maksimal Rp 1.000.000 serta kartu tidak ada batasan atau expired waktu sehingga 

pemilik kartu dapat menggunakan kapan saja dan dimana saja (Detik Finance, 

2012). 

 Berbagai kemudahan layanan yang diberikan dari penyedia jasa layanan e-

toll untuk masyarakat pengguna kendaraan yang melintasi jalan toll belum di respon 

baik oleh masyarakat Semarang dengan melihat kondisi jalan toll di Semarang yang 
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masih ramai dengan antrian kendaraan pada loket transaksi tunai dan pengguna e-

toll hanya naik sebesar 3%. Menurut Alvin Andituahta Singarimbun selaku Tol 

Collection Management Manager PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang, 

rata-rata pengguna e-toll di Semarang pada bulan Januari-Februari 2017 sekitar 

25%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan lebaran tahun lalu yaitu 22% 

dari total jumlah kendaraan yang melintasi jalan toll di Semarang (Berita Satu, 

2017). Sehingga, perlu dilakukan analisis penyebab dari rendahnya penerimaan 

electronic toll pada kalangan masyarakat kota Semarang yang melintasi jalan toll 

di Semarang. 

 Teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku kemanfaatan 

teknologi adalah teori mengenai Technology Acceptance Model (TAM). Bahwa 

TAM terdapat dua variabel utama yaitu  perceived ease of use (PEOU) dan 

perceived usefulness (PU) sebagai kemudahan dari teknologi dan alasan 

penerimaan electronic toll dikalangan pengguna kendaraan yang melintasi jalan toll 

di kota Semarang dengan menggunakan minat pengguna mobil pribadi / dinas yang 

berada di jalan toll Jatingaleh Kota Semarang sebagai sampelnya.  

 Penelitian terdahulu tentang perceived usefulness dan perceived ease of use 

yang dilakukan oleh Davis (1986, 1989), Adams et al. (1992), Davis et al. (1993) 

dan Horton et al. 2001 (dalam Lu et al. 2003) menunjukan adanya hubungan yang 

kuat variabel persepsi kemudahan (perceived ease of use) terhadap persepsi 

kemanfaatan (perceived usefulness) dalam penggunaan sistem informasi 

(Suhendro, 2009). Kedua hal ini menjadi kesatuan yang tak terpisahkan antara 

kemudahan dan manfaat. Bila mudah dan bermanfaat, masyarakat kota Semarang 
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akan mengambil sikap positif dari dalam diri mereka kemudian masyarakat akan 

berminat untuk menggunakan sistem teknologi dan akan merealisasikannya. Dalam 

penelitian electronic toll ini, akan diuji apakah persepsi kemanfaatan (perceived 

usefulness) dan persepsi kemudahan (perceived ease of use) mempengaruhi sikap 

dalam penggunaan teknologi (attitude towards using technology) dan sikap 

mempengaruhi minat/niat (behavioral intention), sehingga memunculkan suatu 

tindakan penggunaan teknologi yang nyata (actual technology use). 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah perceived ease of use (PEOU) mempengaruhi perceived usefulness 

(PU) dalam penggunaan electronic toll pada kalangan masyarakat yang 

menggunakan mobil pribadi / dinas di jalan toll Jatingaleh Kota Semarang 

? 

2. Apakah perceived ease of use (PEOU) dan perceived usefulness (PU) 

mempengaruhi sikap untuk menggunakan (attitude towards using 

technology) electronic toll pada kalangan masyarakat yang menggunakan 

mobil pribadi / dinas di jalan toll Jatingaleh Kota Semarang ? 

3. Apakah sikap dari pengguna mobil pribadi / dinas (attitude towards using 

technology) berpengaruh terhadap minat/niat dari penggunaan electronic 

toll (behavioral intention) di jalan toll Jatingaleh Semarang ? 
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4. Apakah minat/niat dari pengguna mobil pribadi / dinas (behavioral 

intention) berpengaruh terhadap perilaku nyata dari penggunaan electronic 

toll (actual technology use) di jalan toll Jatingaleh Semarang? 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan menguji perceived ease of use (PEOU) 

mempengaruhi perceived usefulness (PU) dalam penggunaan electronic toll 

pada kalangan masyarakat yang menggunakan mobil pribadi / dinas di jalan 

toll Jatingaleh Kota Semarang. 

2. Untuk menganalisis dan menguji perceived usefulness (PU) dan perceived 

ease of use (PEOU) mempengaruhi sikap untuk menggunakan (attitude 

towards using technology) electronic toll pada kalangan masyarakat yang 

menggunakan mobil pribadi / dinas di jalan toll Jatingaleh Kota Semarang. 

3. Untuk menganalisis dan menguji sikap dari pengguna mobil pribadi / dinas 

(attitude towards using technology) berpengaruh terhadap minat/niat dari 

penggunaan electronic toll (behavioral intention) di jalan toll Jatingaleh 

Semarang. 

4. Untuk menganalisis dan menguji minat/niat dari pengguna mobil pribadi / 

dinas (behavioral intention) berpengaruh terhadap perilaku nyata dari 

penggunaan electronic toll (actual technology use) di jalan toll Jatingaleh 

Semarang. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau 

manfaat sebagai berikut: 

1.3.2.1. Manfaat Teoritis 

1. Digunakan untuk mengetahui dan membuktikan bahwa perceived 

usefulness (PU) dan perceived ease of use (PEOU) berpengaruh terhadap 

sikap (attitude towards using technology) dari pengguna mobil pribadi / 

dinas dalam menggunakan electronic toll. Dan sikap berpengaruh terhadap 

minat/niat (behavioral intention) yang dapat memunculkan tindakan nyata 

(actual technology use) dengan menggunakan kartu electronic toll. 

2. Manfaat bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi, menambah informasi serta memperluas wawasan dalam 

penelitian selanjutnya. 

1.3.2.2. Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan untuk mengajak 

masyarakat kota Semarang agar menggunakan electronic toll dan 

membuka mindset masyarakat kota Semarang akan kemudahan dari 

electronic toll.  

2. Manfaat bagi Bank Indonesia, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan electronic toll sebelum 

program transaksi non tunai dijalankan. 
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3. Manfaat bagi pembuat dan penerbit electronic toll, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan untuk dapat memproduksi kartu electronic toll 

dalam jumlah banyak dan tepat waktu. 

4. Manfaat bagi Badan Penyedia Jalan Tol (BPJT), penelitian ini dapat 

digunakan untuk meningkatkan jumlah mesin pemberi tiket electronic toll 

di gardu jalan toll dan menyediakan layanan top-up kartu electronic toll di 

dekat gardu jalan toll. 

1.4. KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar tersebut menunjukkan sebagai sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi itu mudah dan dipercayai bahwa teknologi 

dapat meningkatkan kinerja mereka. Kemudahan teknologi dan meningkatkan 

kinerja, mendorong pengguna mobil pribadi/dinas yang melewati jalan toll untuk 
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Gambar 1.2 Kerangka Pikir 
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melakukan sesuatu dari dalam diri sendiri. Jika itu menguntungkan bagi mereka, 

masyarakat akan menggunakannya dan apabila mereka menganggap tidak 

menguntungkan, maka mereka tidak akan menggunakannya. Sehingga, apabila 

teknologi informasi menguntungkan bagi mereka, maka mereka akan menggunakan 

electronic toll untuk melakukan transaksi pembayaran di jalan toll secara nyata. 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bagian pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Dalam bagian landasan teori dan pengembangan hipotesis berisi tinjauan 

pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, 

konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bagian metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis data 

yang akan digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi dan pengukuran 

variabel yang diperlukan dalam penelitian ini, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bagian hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bagian kesimpulan dan saran yang berisi analisis yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 


