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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Teknologi informasi selalu berkembang dan memiliki pertumbuhan yang 

sangat pesat. Internet pun telah menjadi alat komunikasi online yang sangat 

penting bagi banyak orang dewasa ini. Saat ini masyarakat cenderung lebih suka 

terhadap segala sesuatu yang praktis, lebih cepat, dan fleksibel. Layanan jejaring 

sosial pun telah menjadi konsep yang sederhana dan universal dalam lingkungan 

internet. Banyak terdapat situs jejaring sosial di internet seperti Twitter, 

Instagram, Facebook, Google +, Linkedin, dan Path (Wida et al., 2014). Orang 

memanfaatkan media jejaring sosial untuk mencari teman dan bahkan ada untuk 

menjalankan bisnis online. Konsumen lebih memilih media internet karena 

mereka tidak perlu bertemu langsung dengan penyedia layanan secara personal 

dan berhadapan dengan perilaku dari konsumen lainnya. Dalam perkembangan 

dan jumlah internet di Indonesia pada tahun 2007, terdapat sekitar 25 juta orang 

Indonesia menggunakan internet. Rata-rata tumbuh lebih dari tiga juta pengguna 

internet setiap tahun dalam 10 tahun terakhir (Wida et al., 2014). 

 Mengingat pentingnya media sosial bagi individu dan masyarakat, dalam 

beberapa tahun terakhir telah terjadi diskusi yang semakin meluas mengenai topik 

di kalangan akademisi (Khang et al., 2012). Media sosial sangat mempengaruhi 



 2  

 

ekonomi yang lebih luas dan dunia bisnis yang semakin digital. Pihak yang 

terlibat menggunakan media sosial untuk tujuan mereka sendiri, sehingga 

menyiratkan relevansi praktis untuk semua jenis organisasi dan perusahaan 

(Kaplan & Haenlein, 2010). Dengan situasi ini, tidak hanya penting bagi penyedia 

media sosial untuk mengetahui apa sebenarnya yang mendorong pengguna 

menerima teknologi yang mendasari e-commerce media sosial dan market place 

(Papagiannidis & Bourlakis, 2013) tetapi juga untuk mengetahui apa yang dapat 

menentukan penerimaan pengguna aplikasi media sosial masa depan. 

 Saat ini, perusahaan pengembang kecil memainkan peran penting dalam 

memperbaiki dan meningkatkan indeks e-commerce dan ekonomi global. Dengan 

demikian, keuntungan dari metode baru dan modern seperti e-commerce dalam 

melakukan proses komersial dapat memainkan peran penting dalam kesuksesan 

perusahaan komersial. Saat ini, internet telah menjadi komponen kehidupan 

orang-orang yang sangat diperlukan. Mayoritas orang di seluruh dunia mengakui 

bahwa internet memainkan peran penting dalam kehidupan kita dan telah 

menyebabkan produksi kesempatan kerja dan evolusi dalam bisnis dan 

perdagangan. Teknologi elektronik telah banyak menghasilkan peluang melalui 

pola bisnis (Apavaloaie, 2014).  

Sudah kurang lebih satu dekade konsep teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) telah muncul sebagai fenomena baru dan kuat di dunia. Hal ini 

telah mulai memengaruhi kehidupan orang secara langsung atau tidak langsung 

melalui dampaknya yang signifikan terhadap struktur budaya, ekonomi, sosial dan 

politik. E-commerce telah menyebabkan perubahan dan evolusi yang jelas dalam 
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fondasi konvensional administrasi masyarakat dengan memperkenalkan sistem 

manajemen baru (Apavaloaie, 2014).  

 Pentingnya minat penelitian tentang penerimaan adopsi penggunaan e-

commerce media sosial dan market place harus ditekankan mengingat 

perkembangan luas di lapangan, dengan platform baru terus muncul, mis. Flickr 

pada tahun 2004, Tumblr pada tahun 2007, 9GAG di tahun 2008, Instagram dan 

Pinterest di tahun 2010, Google+ di tahun 2011, Pheed pada tahun 2012 dan Ello 

pada tahun 2014. Oleh karena itu, studi ini dibutuhkan untuk mengidentifikasi apa 

yang sebenarnya mengarah pada penerimaan pengguna terhadap teknologi yang 

mendasari e-commerce media sosial dan market place (Wirtz & Göttel, 2016). 

Karena Technology Acceptance Model (selanjutnya disingkat TAM) (Davis, 

1986) adalah salah satu model paling menonjol dalam penelitian penerimaan 

teknologi informasi (Venkatesh et al., 2003) dan sejauh ini juga pendekatan 

teoritis yang berlaku mengenai adopsi penggunaan e-commerce media sosial dan 

market place, studi ini berfokus pada penelitian didasarkan pada TAM. 

Konsep TAM dikembangkan oleh Davis (1989), menawarkan sebuah 

teori sebagai landasan untuk mempelajari dan memahami perilaku pemakai dalam 

menerima dan menggunakan sebuah sistem informasi. Perluasan konsep TAM 

diharapkan akan membantu memprediksi sikap dan penerimaan seseorang 

terhadap teknologi dan dapat memberikan informasi mendasar yang diperlukan 

mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong sikap individu tersebut (Davis, 

1989). TAM memiliki teori yaitu niat seseorang dalam menggunakan teknologi 

ditentukan oleh dua faktor, yaitu persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan 
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persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). Persepsi kemanfaatan 

(perceived usefulness) adalah tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan 

teknologi akan meningkatkan kinerja. Persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use) adalah tingkat kepercayaan seseorang bahwa dengan 

menggunakan teknologi mempermudah dalam penyelesaian pekerjaan (Venkatesh 

et al, 2003). TAM memberikan sebuah penjelasan kuat dan sederhana dalam 

menerima teknologi dan perilaku para penggunanya (Davis, 1989). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pinho dan Soares (2011) 

yang memeriksa TAM dalam adopsi pengguna e-commerce media sosial dan 

market place pada mahasiswa. Penelitian replikasi ini dilakukan untuk 

memperoleh bukti yang lebih valid. Penelitian ini akan valid apabila dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa suatu pengujian benar-benar mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Validitas eksternal (external validity) menunjukkan 

bahwa hasil dari penelitian ini dapat digeneralisasikan ke semua objek, situasi, 

dan waktu yang berbeda (Hartono, 2013:149). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka judul penelitian ini adalah: 

“TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL DALAM ADOPSI 

PENGGUNAAN  E-COMMERCE MEDIA SOSIAL DAN MARKET 

PLACE MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS 

KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG.” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang ada adalah sebagai berikut. 

1. Apakah perceived usefulness berpengaruh positif terhadap attitude toward 

using dalam penggunaan e-commerce media sosial dan market place? 

2. Apakah perceived ease of use berpengaruh positif terhadap attitude toward 

using dalam penggunaan e-commerce media sosial dan market place? 

3. Apakah attitude toward using berpengaruh positif terhadap behavioral 

intention dalam penggunaan e-commerce media sosial dan market place? 

 

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh perceived usefulnesss terhadap attitude 

toward using dalam penggunaan e-commerce media sosial dan market 

place. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perceived ease of use terhadap attitude 

toward using dalam penggunaan e-commerce media sosial dan market 

place. 

3. Untuk mengetahui pengaruh attitude toward using terhadap behavioral 

intention dalam penggunaan e-commerce media sosial dan market place. 
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Sementara manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kontribusi praktis 

Setelah mengetahui variabel yang berpengaruh pada adopsi penggunaan e-

commerce media sosial dan market place maka dapat dilakukan tindakan 

lebih lanjut dalam kebijakan jurusan akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

2. Kontribusi teoritis 

Menambah tambahan bukti empiris tentang analisis penerimaan adopsi 

penggunaan e-commerce media sosial dan market place dengan 

pendekatan TAM yang membuktikan bahwa perceived usefulness dan 

perceived ease of use berpengaruh positif terhadap attitude toward using 

serta dilanjutkan attitude toward using berpengaruh positif terhadap 

behavioral intention. 

 

1.4. Kerangka Pikir  

Gambar 1.1. Kerangka Pikir 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I  PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pikir serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Berisi tinjauan pustaka, pengembangan hipotesis yang akan menguraikan 

berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai 

dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Berisi mengenai populasi dan sampel, sumber dan jenis data, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta 

teknik analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Berisi analisa yang untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan pada bagian 

sebelumnya. 


