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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan yang 

besar bagi dunia bisnis.  Transaksi bisnis dapat disajikan dalam bentuk 

elektronik, tanpa dokumentasi fisik (paperless). Selain itu informasi keuangan 

dapat disajikan secara realtime, kualitas pengambilan keputusan dapat 

ditingkatkan mengingat dapat dapat tersedia secara tepat waktu dan akurat 

(Rezaee dkk 2001 dan Bierstaker dkk 2001).    

 Teknologi  informasi  dapat  dikatakan  menjadi  kunci  untuk  mendukung  

dan meningkatkan manajemen perusahaan agar dapat memenangkan 

persaingan  yang semakin lama akan semakin  meningkat. Perusahaan dituntut 

untuk mampu memenuhi kebutuhan  masyarakat yang semakin  beragam  dan  

pangsa  pasar  yang  semakin  meluas.  Teknologi  informasi  merupakan  

suatu faktor  dalam  menentukan  apakah  produk  yang  dipasarkan  tersebut  

dapat  bersaing  di  pasar  lokal maupun  internasional.  Teknologi  tersebut  

tidak  berguna  sepenuhnya atau rendah produktivitasnya  apabila tidak 

disiapkan sumber daya  manusia  yang berkualitas dalam memanfaatkan  

teknologi  tersebut. Selain  itu, pengelolaan teknologi  yang  baik  dapat 

meningkatkan efektivitas dan  efisiensi  dari  laporan  keuangan,  

penghematan  waktu, biaya,   serta  melindungi  asset perusahaan. 
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Perubahan  gaya hidup masyarakat saat ini mendorong cara bisnis atau 

bertransaksi menjadi online yang tidak lepas dari kemajuan teknologi 

informasi. Hal inilah yang mendorong munculnya berbagai aplikasi online 

khususnya transportasi online seperti GoJek, Grab, Go Blue Bird dan 

sebagainya. Meskipun teknologi informasi yang semakin maju ini dan serba 

online, penilaian seseorang tentang aplikasi online dan kepuasan 

penggunannya pun masih dipertanyakan karena tidak semua orang merasa 

puas dengan  penggunaan aplikasi online.    

Berdasarkan dari hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti dengan cara 

wawancara kepada pengguna aplikasi transportasi online mereka 

mengeluhkan tentang aplikasi yang tidak sesuai dengan fungsinya, misalnya 

google map yang tidak akurat pada penjemputan/pemesanan konsumen, masih 

berkerja sama dengan google karena pada saat server google down aplikasi 

nya juga down, membutuhkan jaringan yang kuat untuk menggunakan 

aplikasi, lamanya pencarian driver pada aplikasi, informasi yang terjadi pada 

aplikasi tidak sesuai dengan drivernya,kurangnya fitur chat pada aplikasi 

online, mengurangi banyak baterai di handphone pada saat menggunakan 

aplikasi online, dan kurangnya keamanan data pada konsumen.  

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem 

teknologi informasi. Penelitian Gorla dkk (2010) dan Yoon (2015) 

menyatakan bahwa semakin baik kualitas informasi diterapkan maka berarti 

masyarakat semakin menerima informasi yang berkualitas tinggi, kualitas 

layanan yang semakin baik membuat pengguna merasa semakin puas, 
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kemudian kualitas sistem yang semakin baik membuat pengguna merasa 

semakin puas. Penelitian Kim dan Lee (2014) menyatakan bahwa kualitas 

informasi, layanan, perceived usefullness , perceived ease of use berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna jasa robot online. Penelitian yang dilakukan oleh 

Zaied (2012) menyatakan bahwa kualitas layanan, kualitas sistem, kualitas 

informasi, perceived ease of use dan perceived usefullness berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna. 

Teknologi informasi penting saat ini dan hal ini berkaitan dengan kualitas 

informasi. Kualitas sistem informasi memfokuskan pada kinerja komponen 

sistem informasi yaitu seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat 

lunak, manusia, prosedur, basis data, jaringan komunikasi, data, aktivitas, 

jaringan dan teknologi dari sistem informasi dalam menghasilkan informasi 

untuk para pengguna. Kualitas sistem informasi akuntansi dapat dilihat pada 

informasi finansial yang diterima oleh para pengguna apakah telah mencukupi 

atau bahkan melebihi dari yang dibutuhkan. Tananjaya (2012) menyatakan 

bahwa kualitas sistem informasi merupakan kualitas suatu produk atau 

pelayanan yang pada umumnya diukur berdasarkan kecocokan pemakai 

dengan sistem informasi tersebut, dimana sistem informasi mampu 

diaplikasikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemakai. Kualitas 

informasi (information quality) adalah sejauh mana informasi secara konsisten 

dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan 

informasi tersebut.  
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Menurut Tjiptono (2014) kualitas layanan adalah tingkat keunggulan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa atau pelayanan yang diterima 

atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka 

kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa atau 

pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa 

atau pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa 

atau pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka 

kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan buruk.  

Kualitas layanan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap 

perusahaan apapun bentuk produk yang dihasilkan. Oleh sebab itu baik atau 

tidaknya kualitas layanan bergantung pada kemampuan perusahaan dan 

karyawannya memenuhi harapan pelanggan secara konsisten.  

Kualitas sistem menurut DeLone dan McLean (1992) adalah kualitas dari 

kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi. Fokusnya adalah 

performa dari sistem, yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat 

keras, perangkat lunak, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat 

menyediakan informasi kebutuhan pengguna. Menurut Jogiyanto (2012) 

menyatakan untuk mengukur kualitas sistem maka, pengukuran yang 

digunakan adalah keandalan dari sistem komputer, waktu respon online dan 

kemudahan menggunakan terminal. Pengukuran kunci sistem berupa 

kemanfaatan, ketergantungan, keresponan, keandalan, keluwesan dan 

kefungsionalan. 
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Kualitas sistem adalah ukuran sistem informasi dan fokus di dalam 

interaksi antara pengguna dengan sistem yang digunakan untuk mengukur 

kualitas suatu teknologi (DeLone dan McLean, 1992). Kualitas informasi  

semakin baik maka akan berdampak pada penggunaan teknologi informasi. 

Model penerimaan teknologi (Technology Accaptance Model atau 

TAM) merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang 

akan digunakan oleh pemakai sistem. Technology Accaptance Model (TAM) 

dikembangkan oleh Davis et.al., (1989) yang diadopsi dari Theory of 

Reasoned Actoin (TRA), yaitu teori tindakan yang beralasan yang 

dikembangkan oleh Fishbe dan Ajzen (1975). Model TRA dapat diterapkan 

karena keputusan yang dilakukan oleh individu untuk menerima suatu 

teknologi sitem informasi merupakan tindakan sadar yang dapat dijelaskan 

dan diprediksi oleh niat perilakunya. (Jogiyanto, 2007)  

Perceived usefulness menurut (Davis, 1989) adalah sejauh mana 

seseorang percaya dengan memakai suatu sistem tertentu akan meningkatkan 

kinerjanya. Perceived usefulness merupakan kegunaan yang diterima oleh 

pengguna apabila semakin tinggi berarti pengguna akan merasa semakin puas. 

Perceived ease of use menurut (DeLone dan McLean dalam Zaied,2012) 

adalah di mana seseorang percaya dengan menggunakan teknologi mampu 

mengurangi usaha seseorang dalam mengerjakan sesuatu. Perceived ease of 

use mengacu kepada kemudahan menggunakan teknologi yang mana hal ini 

akan mendorong semakin tingginya kepuasan pengguna. 
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 Maka berdasarkan pada uraian tersebut penelitian ini berjudul:  

“FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN 

PENGGUNA SISTEM TRANSPORTASI ONLINE DI SEMARANG”. 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut :  

1. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 

sistem transportasi online di Semarang? 

2. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 

sistem transportasi online di Semarang? 

3. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna 

sistem transportasi online di Semarang? 

4. Apakah perceived usefulness (PU) berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna sistem transportasi online di Semarang? 

5. Apakah perceived ease of use (PEOU) berpengaruh terhadap kepuasan 

pengguna sistem transportasi online di Semarang? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan melakukan penelitian terhadap masalah tersebut diatas adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna sistem transportasi online di Semarang. 

2. Untuk mengetahui apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna sistem transportasi online di Semarang. 

3. Untuk mengetahui apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap 

kepuasan pengguna sistem transportasi online di Semarang. 

4. Untuk mengetahui apakah perceived usefulness (PU) berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna sistem transportasi online di Semarang. 

5. Untuk mengetahui apakah perceived ease of use (PEOU)  berpengaruh 

terhadap kepuasan pengguna sistem transportasi online di Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

mengembangkan penelitian sejenis dikemudian hari. 

 

1.4.1. Manfaat Praktis  

Sebagai  bahan  masukan  bagi  perusahaan khususnya yang bergerak di 

bidang transportasi online dalam rangka meningkatkan kepuasan 

pengguna sistem transportasi online di Semarang. 
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1.5.Kerangka Pikir 
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