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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Di era modernisasi sekarang ini, teknologi pada dunia bisnis sudah mengalami 

perkembangan yang terbilang pesat. Dimana dengan adanya kemajuan ini dapat 

memberikan dampak di berbagai sisi kehidupan masyarakyat. Salah satu dampak 

yang dapat dirasakan yaitu kecanggihan dalam proses bertransaksi/ proses 

pembayaran. Dimana saat ini proses pembayaran yang semula di lakukan secara tunai 

dengan menyertakan uang kartal maka berkembang menuju sistem pembayaran 

secara elektronik/ non tunai. Seperti pembayaran melalui kartu ATM (debit), kartu 

kredit serta penggunaan Ellectronic money (e-money). Berdasarkan Bank For 

International Settlement (BIS), Ellectronic money (e-money) adalah  media elektronik 

yang di dalamnya terdapat sejumlah nilai mata uang yang di miliki oleh pengguna 

(Bank Indonesia, 2006). Dimana Smart card (ellctronic purse) merupakan modifikasi 

teknologi dari kartu kredit, dimana dalam kartu tersebut terdapat microprocessor chip 

yang tertanam didalamnya yang memiliki sejumlah nilai moneter. 

Adanya peningkatan serta perkembangan terus-menerus terhadap penggunaan e-

money di Indonesia sampai tahun 2018 ini, ada 31 lembaga penyedia uang elektronik 
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(e-money) yang terdaftar dan tercatat resmi di Bank Indonesia (Bank Indonesia, 

2018). Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya transaksi menggunakan e-money 

diantaranya dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan dalam 

melakukan berbagai transaksi pembayaran. Selain itu penggunaan e-money  sangat 

aplikatif karena dapat digunakan untuk berbagai transaksi massal bernilai kecil 

dengan frekuensi tinggi misalnya dengan menggunakanya sebagai pembayaran tiket 

transportasi, fast food, biaya tol dan sebagainya.  

 Dengan adanya kemudahan dalam proses bertransaksi menggunakan metode 

pembayaran mobile payment atau e-money maka hal tersebut juga berpengaruh 

terhadap industri transportasi. Salah satu industri transportasi yang menggunakan 

kecanggihan teknologi informasi adalah GO-JEK. GO-JEK merupakan sebuah 

perusahaan yang berkembang dalam bisnis transportasi online yang telah beroperasi 

resmi di berbagai kota besar yang ada di Indonesia. Diantaranya Jakarta, Bandung, 

Semarang, Jogjakarta, Makasar, Madiun dan kota-kota besar lainya serta rencana 

perluasan pengembangan di kota lainya pada waktu yang akan mendatang.  

 Adanya perkembangan teknologi informasi dengan fitur mobile payment, 

mendorong GO-JEK untuk meluncurkan fitur pembayaran GO-PAY. Dimana GO-

PAY merupakan layanan dompet elektronik dari GO-JEK yang fungsinya dapat 

memberikan kemudahan terhadap customer pada saat bertransaksi menggunakan jasa 

layanan yang di tawarkan oleh GO-JEK baik jenis layanan Go-Car, Go-Food, Go-

Mart hingga jenis jasa layanan lainya yang tersedia. Hasil survey yang dilakukan oleh 
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Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai transportasi online 

mencatat bahwa aplikasi GO-JEK menjadi pilihan konsumen dengan prosentase 

sebesar 72,6% dimana GO-JEK menjadi pilihan utama konsumen dalam 

menggunakan jasa transportasi  disusul Grab,Uber dan My Blue Bird.  

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori perilaku yang 

menjelaskan tentang pendekatan serta penerimaan teknologi informasi. TAM 

diperkenalkan oleh Davis (1989) yang di anggap mampu untuk mengembangkan 

kerangka pikir mengenai minat pengguna untuk menggunakan teknologi informasi 

berdasarkan persepsi manfaat (perceived of usefulness) dan persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use). Menurut  Priambodo (2016) selain persepsi 

manfaat dan persepsi kemudahan, dalam penelitiannya juga menambahkan faktor 

persepsi resiko (perceived of risk) yang merupakan kerangka TAM guna mengetahui 

minat pengguna dalam penggunaan teknologi. TAM merupakan model penelitian 

yang digunakan untuk meneliti penerimaan serta penggunaan teknologi oleh 

peminatnya. Dengan adanya model penelitian TAM mampu menunjukan apakah 

penggunaan teknologi informasi mampu untuk membantu meningkatkan efisiensi 

kerja seseorang sehingga akan menunjang efektifitasnya.   

Menurut Davis (1989) Persepsi Manfaat (Perceived Usefulness) diartikan sebagai 

tingkat kepercayaan pengguna terhadap penggunaan sistem tertentu yang mampu 

meningkatkan kinerja penggunanya. Dimana dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem 

akan membantu memudahkan penggunanya dalam melakukan kinerja. Davis (1989) 
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dalam bukunya juga menyatakan adanya kemudahaan penggunaan menjadi salah satu 

poin dalam model TAM yang telah di uji kebenaranya. Hasil penelitian tersebut 

memperlihatkan faktor yang dapat menjelaskan hasil secara empiris pengguna dalam 

menggunakan teknologi informasi bahwa sistem baru yang ketika itu sedang di 

kembangkan dapat diterima oleh pengguna.  

Davis (1989) dalam bukunya juga menyatakan dengan adanya persepsi 

kemudahan terhadap penggunaan merupakan salah satu alasan seseorang percaya 

bahwa dengan penggunaan sistem tertentu mampu membantu seseorang dalam 

menyelesaikan kinerjanya. Adanya interaksi penggunaan dengan pengguna sistem 

mampu memperlihatkan kemudahan penggunaan. Dengan adanya penggunaan sistem 

secara berkala dan terus menerus oleh penggunanya, maka menunjukan bahwa sistem 

tersebut akan lebih di kenal dan mudah dioperasikan oleh penggunaya  

Menurut Darmawi (2004), resiko berhubungan dengan suatu hal yang tidak di 

inginkan dan memungkinkan adanya akbiat buruk (kerugian) yang tidak terduga. 

Adanya kata “kemungkinan” menunjukan tidak adanya kepastian.  Priambodo (2016) 

juga menyatakan bahwa persepsi resiko merupakan suatu persepsi ketidakpastiaan 

yang mampu menimbulkan konsekuensi tidak di inginkan dari penggunaan suatu 

produk maupun layanan tertentu.  

Menurut Dwi Putera (2013) kepercayaan/trust adalah dasar yang kuat dalam 

menjalin proses bisnis. Penyelesaian transaksi bisnis akan terjadi dan terselesaikan 



 

5 
 

bila dari masing-masing kedua belah pihak saling mempercayai satu sama lain. 

Kepercayaan/trust  dibangun oleh pihak yang bersangkutan disertai pembuktian antar 

pihaknya. Dimana dapat diartikan trust adalah kepercayaan pihak tertentu terhadap 

pihak yang lain dalam melaksanakan transaksi yang dipercayai bahwa orang tersebut 

akan memenuhi semua kewajibannya secara baik sesuai dengan yang di harapkan.  

Proses transaksi pembayaran GO-JEK dapat di lakukan dengan dua metode 

pembayaran diantaranya yaitu pembayaran secara tunai/cash dan pembayaran secara 

non tunai yaitu dengan menggunakan fitur GO-PAY. Namun melihat rendahnya 

minat penggunaan fitur GO-PAY oleh customer jasa layanan GO-JEK diduga terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi minat customer untuk menggunakan fitur GO-

PAY yang di sediakan oleh pihak GO-JEK tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui 

dengan adanya fitur GO-PAY maka banyak manfaat yang dapat diperoleh customer 

diantaranya yaitu proses transaksi pembayaran terbilang lebih praktis, mudah 

digunakan, dan efisien. Selain itu dengan adanya fitur GO-PAY, pihak GO-JEK 

sering memberikan layanan promosi berupa voucher maupun discount di setiap 

layanan yang di sediakan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian 

ini adalah “ANALISIS MINAT CUSTOMER GO-JEK DALAM 

MENGGUNKAN METODE TRANSAKSI PEMBAYARAN GO-PAY DENGAN 

KERANGKA TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH  

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebgai berikut :  

1. Apakah Persepsi Manfaat (Perceived Of Use) berpengaruh positif 

terhadap minat customer GO-JEK dalam menggunakan metode transaksi 

pembayaran GO-PAY?  

2. Apakah Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) berpengaruh 

positif terhadap minat customer GO-JEK dalam menggunkan metode 

transaksi pembayaran GO-PAY?  

3. Apakah Persepsi Resiko (Perceived Of Risk) berpengaruh negatif terhadap 

minat customer GO-JEK dalam menggunakan metode transaksi 

pembayaran GO-PAY?  

4. Apakah Kepercayaan (Trust) berpengaruh positif terhadap minat customer 

GO-JEK dalam menggunakan metode transaksi pembayaran GO-PAY?  

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat customer GO-JEK untuk menggunakan GO-PAY sebagai 
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metode transaksi pembayaran dengan menggunkan kerangka Technology Acceptance 

Model (TAM).  

1. Untuk mengetahui apakah Persepsi Manfaat (Perceived Of Use) berpengaruh 

positif terhadap minat customer GO-JEK dalam menggunakan metode 

transaksi pembayaran GO-PAY.  

2. Untuk mengetahui apakah Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use) 

berpengaruh positif terhadap minat customer GO-JEK dalam menggunakan 

metode transaksi pembayaran GO-PAY.    

3. Untuk mengetahui apakah Persepsi Resiko (Perceived Of Risk) berpengaruh 

negatif terhadap minat customer GO-JEK dalam menggunakan metode 

transaksi pembayaran GO-PAY.  

4. Untuk mengetahui apakah Kepercayaan (Trust) berpengaruh positif terhadap 

minat customer GO-JEK dalam menggunakan metode transaksi pembayaran 

GO-PAY.  

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN  

1.4.1. Manfaat Teoritis :  

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil dapat digunakan untuk 

mengetahui dan membuktikan bahwa Persepsi kemanfaatan, Persepsi 

kemudahan, dan Kepercayaan berpengaruh positif  terhadap minat customer 
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GO-JEK dalam menggunakan metode transaksi pembayaran dengan fitur GO-

PAY. Serta mengetahui dan membuktikan bahwa persepsi Resiko berpengaruh 

negatif terhadap minat customer dalam menggunakan fitur GO-PAY pada 

layanan aplikasi GO-JEK.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refrensi bagi 

penelitian selanjutnya, mampu menambah informasi serta mampu menjadi 

salah satu sarana perluasan wawasan. 

 

14.2. Manfaat Praktis : 

1. Manfaat bagi pihak GO-JEK , selaku pihak yang mengeluarkan fitur GO-PAY 

dalam bertransaksi menggunakan jasa layanan yang di sediakan oleh GO-

JEK. Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan informasi untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang  mempengaruhi minat customer dalam 

menggunakan fitur GO-PAY yang nantinya bisa di jadikan sebagai bahan 

pertimbangan, pengembangan serta masukan dalam menciptakan strategi 

perusahaan untuk giat mempromosikan lebih mengenai keuungulan 

pengguaan GO-PAY serta strategi mengenai pemecahan msalah yang mungkin 

timbul dari adanya penggunaan fitur GO-PAY yang mungkin terjadi.  

2. Manfaat Bagi Masyarakyat, Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

meningkatkan minat dari customer GO-JEK untuk menggunakan GO-PAY 

sebagai metode transaksi pembayaran dengan berbagai manfaat dan 
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kemudahan yang di tawarkan yang nantinya berguna untuk meningkatkan 

kepuasan serta efisiensi kinerja.  

 

 

1.5 KERANGKA PIKIR 

 

Gambar 1.1 

 

Adanya kemajuan teknology yang berkembang dalam dunia bisnis 

menyebabkan terjadinya perubahan menyeluruh. Salah satu perubahan yang muncul 

yaitu dengan danya fasilitas E-Money yang bertujuan untuk menyetarakan gerakan 

non-tunai.  GO-JEK merupakan industri transportasi yang menggunakan kecanggihan 

teknology informasi dengan meluncurkan fitur mobile paymen atau yang sering di 

sebut GO-PAY. Dalam penelitian ini akan meneliti mengenai faktor-faktor apa saja 
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yang nantinya akan mempengaruhi minat customer GO-JEK menggunakan fitur GO-

PAY sebagai proses penyelesaian transaksi jasa layanan yang ditawarkan oleh GO-

JEK dengan teori acuan dari Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian ini 

juga ingin melihat dan membuktikan apakah dengan adanya persepsi manfaat, 

persepsi kemudahan, persepsi kepercayaan serta persepsi resiko mampu 

mempengaruhi minat customer untuk menggunakan GO-PAY  dalam bertransaksi     

yang nantinya hasil dapat digunakan sebagai bahan informasi serta evaluasi mengenai 

minat customer GO-JEK dalam menggunakan GO-PAY. 

 

1.6  SISTEMATIKA PENULISAN  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penelitian.  

 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka serta pengembangan hipotesis yang 

akan menjelaskan berbagai teori, konsep serta penelitian sebelumnya baik relevan 

maupun pengembangan hipotesis dalam penelitian ini.  
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BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian yang meliputi : sumber data, jenis 

data, objek penelitian, definisi, pengkukuran variabel serta metode analisis data 

yang di perlukan dalam proses penelitian. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisikan hasil serta analisis data yang menguraikan hasil perhitungan 

yang di perlukan guna untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian 

ini.  

 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisikan kesimpulan, serta saran dari analisis pada bab-bab sebelumnya. 

Serta di lengkapi dengan refrensi yang digunakan dalam penelitian ini yang 

terdapat pada daftar pustaka dan lampiran-lampiran pengolahan data. 

 

 

 

 

 




