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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Menurut Griffith (1999), adanya fitur teknologi yang canggih 

mempunyai makna yang berbeda dalam konteks teknologi. Ada yang 

menganggapnya sebagai atribut yang penting secara hardware dan software. 

Perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) memiliki fungsi 

yang berbeda dalam operasionalisasi perusahaan. Menurut Harrison dan Datta 

(2007), berbagai fitur teknologi ini berhubungan dengan vendor dimana 

vendor menciptakannya untuk lebih praktis dan efektif dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, tidak terkecuali di 

Indonesia, maka teknologi informasi menjadi hal penting dan memiliki 

urgensi penting karena semua masyarakat menggunakannya. Saat ini, 

dukungan informasi teknologi memberikan pengaruh signifikan terhadap 

kehidupan manusia di semua bidang, khususnya bidang bisnis. Perkembangan 

teknologi informasi dalam dunia bisnis memberikan kemudahan khususnya 

dalam perdagangan secara online. Adanya kemudahan ini menjadikan 

transaksi dari produsen ke konsumen menjadi lebih tepat waktu dan tidak 

terpisahkan jarak dan waktu.Transaksi bisnis menjadi semakin praktis dan 

murah dilakukan dimana saja (Rezaee dkk 2001 dan Bierstaker dkk 2001).    
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 Teknologi informasi menjadi„kunci‟dalam mendukung dan memperbaiki 

manajemen perusahaan dalam meningkatkan keunggulannya dalam persaingan 

yang smekin kompetitif. Maka dari itu perkembangan teknologi informasi akan 

sangat menentukan apakah sebuah produk atau jasa akan laku di pasaran atau 

tidak, baik itu di kancah nasional maupun internasional. Konsumen yang 

membuat keputusan pembelian, juga dipengaruhi oleh sumber daya dan 

pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan 

dalam sistem informasi akuntansi seperti prosedur pencatatan, input data dan 

proses komputerisasi menjadi mekanisme penting untuk dilakukan. 

 Penelitian ini menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM). 

Teori iniadalah suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan 

digunakan oleh pengguna sistem. TAM dikemukakan pertama kali oleh Davis 

et.al., (1989). Technology Acceptance Model(TAM) yang diadopsi dari Theory 

of Reasoned Actoin (TRA), sebuah teori berbasis aksi yang dikembangkan oleh 

Fishbe dan Ajzen (1975). Model TRA dapat diterapkan karena keputusan yang 

dibuat oleh individu untuk menerima teknologi sistem informasi adalah 

tindakan sadar yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh niatperilaku. 

(Jogiyanto, 2007) 

 TAM menambahkan dua konstruksi utama pada model TRA. Dua 

konstruksi ini yaitu persepsi mengenai fungsi atau kegunaan yang dirasakan 

dan kemudahan penggunaan yang dirasakan. Jogiyanto (2007) menyatakan 

bahwa TAM berpendapat bahwa penerimaan individu terhadap teknologi 

informasi ditentukan oleh dua konstruksi tersebut. 
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 Penelitian Dilla dan Setiawan (2014) menyatakan Sistem Tiket Kereta 

Api (Rail Ticket System) merupakan suatu sistem pemesanan tiket jenis baru 

yang diterapkan oleh PT. KAI. Dewasa ini tantangan yang harus dihadapi 

oleh PT. KAI adalah bagaimana dapat melakukan pengembangan RTSagar 

dapat diterima dan dieksploitasi oleh masyarakat dalam jangka panjang. Oleh 

karena itupenting untuk dilakukan analisa penerimaan pengguna RTS dengan 

memakai Technology Acceptance Model (TAM) dengan teknik Structural 

Equation Modeling (SEM) sebagai metode pengujian model. Hasil  

penelitiannya menyimpulkan bahwa masyarakat Kota Surabaya dapat 

menerima RTS sebagai alternatif pemesanan tiket kereta api dan faktor yang 

mempengaruhi penerimaan pengguna adalah kegunaan sistem dan  

kemudahan. 

Penelitian ini bertujuan mereplikasi penelitian yang dilakukan Dilla 

dan Setiawan (2014) tentang teori TAM dengan perbedaan pada sampel 

penelitian dan menggunakan analisis regresi SPSS. 

Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul:  “ANALISIS PERILAKU 

PENGGUNAAN E-TICKETING SYSTEM DENGAN PENDEKATAN 

TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah persepsi akan kemudahan (ease of use) memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kemanfaatan sistem (usefulness) e-

ticketing system? 
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2. Apakah persepsi akan kemanfaatan sistem (usefulness) memiliki 

pengaruh yang positif terhadap sikap akanpenggunaan sistem (attitude 

toward using) e-ticketing system? 

3. Apakah persepsi akan kemudahan penggunaan (easeofuse) memiliki 

pengaruh yang positif terhadap sikap akanpenggunaan sistem (attitude 

toward using)e-ticketing system? 

4. Apakah sikap akan penggunaan sistem (attitude toward using) 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kecenderungan perilaku 

untuk tetap penggunakan sistem (behavioral intention to use)e-

ticketing system? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini supaya masalah tidak terlalu kompleks, maka ada 

batasan masalah yaitu via website dan android untuk e ticketing system.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis apakah persepsi akan kemudahan (ease of use) 

berpengaruh positif pada kemanfaatan sistem (usefulness) e-

ticketing system. 

2. Untuk menganalisis apakah persepsi akan kemanfaatansistem 

(usefulness) berpengaruh positif terhadapsikap akan penggunaan 

sistem (attitude toward using) e-ticketing system. 
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3. Untuk menganalisis apakah persepsi akan kemudahan penggunaan 

(easeofuse) berpengaruh positif terhadap sikap akan penggunaan 

sistem (attitude toward using)e-ticketing system. 

4. Untuk menganalisis apakah sikap akan penggunaan sistem (attitude 

toward using) berpengaruh positif terhadapkecenderungan perilaku 

untuk tetap penggunakan sistem (behavioral intention to use)e-

ticketing system. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

1. Sebagai  sarana  untuk  mengembangkan  dan  menerapkan  ilmu 

pengetahuan  yang  diperoleh  dari  bangku  kuliah  dengan  yang  ada 

dalam dunia kerja  

2. Bagi  civitas  akademik  dapat  untuk  menambah  informasi, 

sumbangan pemikiran, dan bahan kajian dalam penelitian. 

 

1.4.2. Manfaat Praktis  

Bagi lembaga-lembaga  yang terkait:  

Sebagai  bahan  masukan  bagi  perusahaan khususnya yang bergerak 

di bidang e-ticketing system dalam rangka meningkatkan efisiensi 

kinerjanya. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 


