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LAMPIRAN 

 

KUISIONER PENELITIAN 

"Penggunaan Electronic Toll : Suatu Paksaan Atau Keinginan. Studi Empiris 

Berbasis Technology Acceptance Model (TAM)" 

Nama: 

Keterangan Pilihan Jawaban: 

 Sangat setuju (SS) = 5 

 Setuju (S) = 4 

 Netral (N) = 3 

 Tidak Setuju (TS) = 2 

 Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 

Petunjuk pengisian:  

 Pernyataan yang terdapat dalam kolom, dimohon untuk dapat mengisi 

kuisioner di bawah ini dengan menggunakan tanda centang atau (V) 

sesuai dengan minat dan kondisi yang sesungguhnya. 

 Pertanyaan yang berupa isian, dimohon untuk dapat mengisi pada 

tempat yang telah disediakan dan diisi dengan sejujur-jujurnya. 

 Pertanyaan yang berupa pilihan, dimohon untuk dapat mengisi dengan 

menggunakan tanda silang atau (X) sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya. 
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A. Angket Tertutup 

1. Kusioner Persepsi Kemanfaatan atau Perceived Usefulness (PU) 

No Pertanyaan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

 Electronic toll lebih menghemat waktu ketika 

saya melakukan transaksi pembayaran. 
          

2 

 Adanya electronic toll membuat saya tidak 

perlu repot mengeluarkan uang tunai untuk 

membayar biaya toll. 
          

3 

 Fasilitas lain dari kegunaan electronic toll, 

seperti untuk membayar SPBU dan Indomaret 

sangat bermanfaat bagi saya. 
          

4 

 Manfaat lainnya bagi saya, tidak ada batas 

masa waktu berlaku kartu electronic toll 

sehingga saya tidak perlu memikirkan dan 

repot ke bank untuk memperpanjang waktu 

kartu. 
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2. Kusioner Persepsi Kemudahan Penggunaan atau Perceived Ease Of Use 

(PEOU) 

No Pertanyaan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

 Kartu electronic toll dapat diperoleh dengan 

mudah di berbagai outlet indomaret. 
          

2 

 Cara penggunaan electronic toll di gerbang 

tol sangat mudah bagi saya. 
          

3  Electronic toll mudah dibawa kemana saja. 

          

4 

Electronic toll mudah untuk diisi ulang 

dimana saja 
          

5 

Electronic toll mudah untuk diisi ulang kapan 

saja. 
          

6 

Memakai electronic toll mudah untuk 

dipinjamkan kepada keluarga saya. 
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3. Kuisioner Sikap Penggunaan Teknologi atau Attitude Towards Using 

Technology 

No Pertanyaan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Electronic toll suatu ide yang bijaksana bagi 

saya. 

          

2  Saya suka dengan kartu electronic toll. 
          

3 

 Electronic toll sangat menyenangkan bagi 

saya 
          

 

4. Kuisioner Minat Perilaku atau Behavioral Intention 

No Pertanyaan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Saya minat untuk menggunakan electronic 

toll. 

          

2 

 Saya lebih berminat untuk menggunakan 

electronic toll dari pada menggunakan uang 

tunai dalam transaksi pembayaran di jalan toll. 
          

3 

 Saya berminat menggunakan electronic toll 

karena dorongan dari diri saya sendiri untuk 
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menggunakannya, dan bukan karena adanya 

peraturan yang akan dikeluarkan oleh 

pemerintah tanggal 31 Oktober 2017. 

 

5. Kuisioner Perilaku Penggunaan Teknologi Sesungguhnya atau Actual 

Technology Use 

No Pertanyaan 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1 

Saya sudah menggunakan kartu electronic toll 

4 minggu terakhir. 

          

2 

 Saya sudah menggunakan electronic toll 

secara teratur dalam 4 minggu terakhir. 
          

3 

 Saya sudah melakukan pengisian ulang saldo 

kartu electronic toll. 
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B. Angket Terbuka 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan pemerintah, yaitu layanan 

transaksi non tunai (electronic toll) di semua gardu jalan tol terkait kebijakan 

yang akan di berlakukan pada tanggal 31 Oktober 2017 ? 

  

 

2. Bagaimana pendapat anda mengenai kegunaan dari electronic toll di gardu 

jalan tol ?  

  

3. Apakah electronic toll sangat bermanfaat bagi para pengguna jalan tol ? 

Sebutkan alasan Anda! 

 

 

 

4. Jika menurut anda electronic toll tidak mudah untuk digunakan dan tidak 

bermanfaat, apa yang menyebabkan electronic toll belum di respon baik oleh 

para pengguna jalan tol ? (Jelaskan alasannya) 

 

  

  

5. Hal apa saja yang menyebabkan anda sebagai pengguna jalan tol, minat 

untuk menggunakan transaksi non tunai (electronic toll) dibandingkan dengan  

transaksi tunai ? 
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6. Apa harapan anda sebagai pengguna jalan tol untuk dapat memajukan 

kegiatan transaksi non tunai (electronic toll) di gardu jalan tol ? 

 

 

 

C. Angket Tambahan 

1. Apakah anda menggunakan e-banking (electronic banking) ? 

 a. tidak 

 b. ya 

2. Apakah anda menggunakan online shopping ? 

 a. tidak pernah 

 b. kadang-kadang 

 c. sering 

3. Apakah anda menggunakan e-traveling (electronic traveling) ? Seperti: 

traveloka, pegipegi.com, dan lain-lain. 

 a. tidak 

 b. kadang-kadang 

 c. sering 

 


