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BAB I 

PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan jaman yang semakin pesat membuat kebutuhan 

sehari-hari menjadi lebih kompleks dan merubah hampir sebagian besar aspek 

dan pola kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan 

hidup manusia pun semakin tinggi dan menyebabkan banyaknya kegiatan 

yang padat diberbagai tempat yang berbeda-beda. Hampir semua kalangan 

masyarakat pada jaman sekarang membutuhkan teknologi informsi untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti adanya kemajuan teknologi 

informasi yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu internet. Internet 

banyak digunakan oleh masyarakat karena membuat semua hal menjadi lebih 

praktis dan lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan informasi. Oleh karena itu 

sebuah perusahaan harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan dari pelanggan dalam kemudahan mengakses 

teknologi infromasi. 

Berdasarkan laporan hasil survey (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia, 2017) jumlah populasi dari penduduk Indonesia saat ini adalah 262 

juta orang. Sekitar 143 juta orang atau 54,68% dari jumlah populasi penduduk 

Indonesia saat ini telah terhubung dengan jaringan internet selama tahun 2017. 

Sebagian besar pengguna internet adalah kalangan masyarakat urban yaitu 
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sekitar 72,41% mereka menggunakan internet tidak hanya untuk 

berkomunikasi tetapi juga untuk membeli ticket online, voucher online, 

membeli barang dan ada pula yang melakukan bisnis secara online. Dengan 

adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat 

menyebabkan pertumbuhan penggunaan internet semakin meningkat dari 

tahun ketahun.  Hasil survey pertumbuhan pengguna internet dari tahun 1998 

sampai pada tahun 2017 berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) juga berkembang sangat pesat dari tahun 1998 hanya 0,5 

juta masyarakat yang menggunakan internet hingga saat ini pada tahun 2017 

terdapat 143,26 juta masyarakat yang menggunakan internet dalam kegiatan 

sehari-harinya. 

Menurut Lu, Huang, & Lo (2010) menyimpulkan bahwa nilai tambah 

internet secara relatif akan meningkat sejalan dengan meningkatnya manfaat 

yang diberikan kepada pengguna. Nilai tambah tersebut menyebabkan banyak 

perusahaan dan organisasi mengharapkan pertukaran informasi maupun 

transaksi perdagangannya dilakukan melalui media internet (Haque, Tarofder, 

Rahman, & Raquib, 2009). 

Berdasarkan hasil dari survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) pada tahun 2017 menjelaskan bahwa perkembangan 

penggunaan internet semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan 

perkembangan jaman dan kemajuan teknologi informasi. Peningkatan 

penggunaan internet merupakan salah satu bentuk pengembangan teknologi 

informasi dari yang awalnya semua proses dilakukan secara manual kini 



3 
 

berubah menjadi otomatis dan lebih sederhana. Perkembangan dari teknologi 

informsi tersebut berdampak terhadap segala sektor dalam kegiatan bisnis. Hal 

tersebut membuat persaingan yang ketat anatra para pembisnis untuk 

menciptakan suatu bisnis berbasis online yang efisien, berkualitas, efektif, 

akurat dan praktis. Sehingga hal tersebut dapat menjawab segala kebutuhan 

dan keinginan dari konsumen yang membutuhkan informsi yang didapat 

dengan  tepat waktu, relevan, cepat  dan akurat, dengan memanfaatkan 

teknologi informasi berupa internet.  

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia semakin memberikan 

peluang yang sangat besar bagi sebagian masyarakat, salah satunya yaitu 

memberikan kemudahan dalam bisnis yang sesuai dengan perkembangan 

jaman, yaitu bisnis berbasis online. Bisnis secara online memang sangat 

dibutuhkan dan dicari oleh masyarakat yang tidak mempunyai waktu dan 

memiliki jadwal kegiatan yang sangat padat. Salah satu bisnis yang sedang 

banyak dibutuhkan dan dicari oleh para konsumen yaitu adanya pembelian 

tiket secara online, karena dengan membeli tiket secara online hal tersebut 

lebih efektif dan efisien sehingga meringankan dan memudahkan para 

konsumen.  

Salah satu aplikasi yang berbasis internet yang sedang populer dan 

menjadi perbincangan di Indonesia adalah aplikasi Traveloka (Kompas.com, 

2015). Dalam penelitian ini mengambil Traveloka karena aplikasi Traveloka 

mendapatkan banyak penghargaan sebagai aplikasi booking tiket nomor satu 

di Indonesia berdasarkan comScore (PT Gusti Sakti Mandiri, 2017). Selain itu 
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Traveloka juga memiliki kelebihan dalam sistem pembayarannya karena pada 

aplikasi Traveloka memilki e-money dan PayLater. PayLater adalah fasilitas 

pembayaran ketika ingin membeli produk pada Traveloka dan konsumen 

dapat membayarnya satu bulan setelah pembelian (Nabila, 2018). Dengan 

adanya fasilitas e-money dan PayLater merupakan produk terbaik dan service, 

sehingga dapat memudahkan para konsumen dalam melakukan pembayaran, 

agar lebih banyak pilihan dalam melakukan transaksi pembayaran. Traveloka 

adalah aplikasi yang bergerak di bidang jasa layanan pemesanan baik tiket 

pesawat, kereta api, travel, bus dan bahkan pemesanan hotel yang berada 

didalam negeri bahkan diluar negeri. Perkembangan aplikasi Traveloka ini 

sendiri berkembang sangat pesat,  karena pada awal Traveloka berdiri yaitu 

pada tahun 2012, Traveloka hanya memberikan layanan sebgai aplikasi untuk 

membandingkan harga tiket dari berbagai situs yang terdapat di internet. 

Tetapi karena semakin banyaknya masyarakat yang mengunduh dan 

membutuhkan aplikasi Traveloka, pada tahun 2013 aplikasi Traveloka ini 

sendiri berubah menjadi aplikasi pemesanan tiket dan kamar hotel secara 

online (Gunawan, 2018).   

Perubahan signifikan dari teknologi informasi ini dapat dirasakan oleh 

berbagai macam maskapai dan hotel yang ada pada aplikasi Traveloka,  tidak 

hanya dinikmati dan dirasakan oleh berbagai macam maskapai dan hotel saja, 

tetapi dirasakan dan dinikmati juga oleh para konsumen atau calon 

penumpang, karena dengan adanya sistem e-ticketing dan e-voucher hal 

tersebut membuat para konsmen menjadi lebih efektif dan efisien dalam 
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melakukan pemesanan tiket, sehingga hal tersebut dapat menghemat waktu 

dan biaya. Pemanfaatan sistem e-ticketing dan e-voucher ini sangat dirasakan 

oleh para konsumen apikasi Traveloka, karena aplikasi Traveloka ini sangat 

cepat dan praktis dalam penggunaanya, para konsumen tidak perlu repot dan 

membuang-buang waktu dalam mencari tiket dan hotel yang diinginkan, 

kemungkinan hal terburuk yang terjadi tiket dan maskpai yang diinginkan 

tidak sesuai dengan yang dicari karena sudah habis terjual, dengan 

menggunakan Traveloka konsumen dengan mudah mencari tiket dan hotel  

sesuai yang diinginkan dan dibutuhkan hanya dengan menggunakan teknologi 

informasi internet, manfaat dari tarveloka juga sangat dirasakan bagi  

konsumen karena tidak perlu mencetak e-ticket ketika sudah melakukan 

pemesanan di Traveloka, secara otomatis e-ticket dan e-voucher sudah 

terkirim dan tersimpan dengan aman di dalam aplikasi Traveloka, jadi para 

konsumen Traveloka tidak perlu takut akan kehilangan atau ketinggalan ticket 

dan voucher yang sudah dibeli karena e-ticket dan e-voucher yang sudah 

dipesan akan tersimpan dengan aman di aplikasi Traveloka dan dapat dilihat 

tanpa adanya koneksi internet. Tingkat resiko yang rendah akan dirasakan 

oleh konsumen Traveloka karena aplikasi Traveloka sangat menjaga data 

pribadi dari konsumen, sehingga data pribadi hanya akan dapat diakses ketika 

konsumen masuk ke dalam sistem Traveloka. 

Selain itu manfaat yang dirasakan dengan menggunakan aplikasi 

Traveloka yaitu pengurangan konsumsi kertas dalam kegiatan sehari-hari 

karena tidak mencetak e-ticket, hal tersebut akan sangat dirasakan dalam 
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pengurangan kertas (Traveloka, 2015).  Menurut IATA (International Air 

Transport Association, 2008) sekitar 50.000 batang pohon dihabiskan untuk 

melakukan pencetakan e-ticketing dalam setiap tahunnya. Traveloka juga 

memberikan banyak kepuasan terhadap konsumen selain memberikan 

kepraktisan dalam pembelian tiket dan voucher, aplikasi Traveloka memiliki 

harga yang kompetitif dibandingkan dengan situs lainnya, Traveloka juga 

banyak memberikan promo dengan memberikan potongan harga dalam setiap 

periodenya. Pembelian ticket dan voucher secara online di Traveloka juga 

cukup menjadi perhatian bagi kalangan masyarakat karena pembelian ticket 

dan voucher secara online bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, dengan 

pembelian secara online konsumen juga dapat melakukan pembayaran dengan 

banyak metode pembayaran, antara lain dengan menggunakan metode 

pembayaran transfer, kartu kredit, ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kartu 

debit, indomaret dan alfamart. 

Pemerintah juga mendukung dengan keberadaan penjualan ticket dan 

voucher secara online karena dengan adanya loket yang terdapat di stasiun, 

bandara maupun terminal sebenarnya banyak menimbulkan kerugian, antara 

lain banyaknya para calo yang menjual harga tiket yang melambung sangat 

tinggi serta dapat terjadi  antrian panjang pada loket-loket tersebut, sehingga 

keberadaan loket sebenarnya sangat tidak efektif dan efisien pada jaman 

sekarang. Kementrian Perhubungan (KemenHub) Dirjen Perhubungan Darat 

Budi Setiadi,  menyarankan agar masyarakat mulai sekarang untuk membeli 
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tiket dengan cara melalui pembelian secara e-ticketing pada aplikasi Traveloka 

(JawaPos.Com, 2018).  

Hal tersebut mencerminkan bahwa pemerintah sangat mendukung sekali 

pembelian tiket secara online, hal tersebut dapat dilihat pada tanggal 15 Maret 

2015 pada Bandara Ahmad Yani Semarang keberadaan loket-loket sudah 

mulai ditutup dan tidak difungsikan sehinga loket-loket tersebut digantikan 

menjadi customer service (TribunJateng.com, 2015). Dengan kata lain 

pemerintah sangat mendukung masyarakat untuk membeli ticket di layanan 

pemesanan ticket seperti adanya Traveloka yang dapat dibeli secara online. 

Tidak hanya melalui dukungan pemerintah saja, tetapi harus mendapatkan 

sikap penerimaan dari konsumen untuk membeli tiket dan voucher secara 

online, sehingga para konsumen dapat merasakan manfaat dan kepuasan yang 

didapatkan dalam pembelian tiket secara online tersebut. 

Permasalahannya adalah apakah masyarakat menerima dan mampu untuk 

memanfaatkan aplikasi pembelian tiket dan voucher secara online, karena jika 

masyarakat pada kenyataannya tidak tertarik dan tidak mampu menerima 

pemesanan tiket dengan e-ticketing dan pemsanan hotel dengan e-voucher 

maka dapat disimpulkan bahwa teknologi online e-ticketing dan e-voucher 

tidak akan bertahan. Menurut Wang, Lo (2008)  menyatakan bahwa tidak ada 

jaminan bahwa kemajuan teknologi akan selalu diikuti dengan kesuksesan 

adopsi oleh konsumen, oleh karena itu penerimaan dan niat untuk mengadopsi 

teknologi baru adalah aspek krusial dari pemasaran produk baru. Dalam 

banyak kasus, kesuksesan penyebaran teknologi, sebagian ditentukan oleh 
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besarnya pemakai potensial mampu mengadopsi teknologi tersebut (Wang, 

Lo, 2008). 

Persepsi dari penggunaan aplikasi Traveloka dalam teknologi online e-

ticketing dan e-voucher merupakan sebuah bagian dari perkembangan 

teknologi dan dapat dilihat dari kerangka teori Technology Acceptance Model 

(TAM) yang mengadopsi Theory of Reasoned Action (TRA). Teori 

TechnologyAcceptance Model (TAM) dipakai agar dapat melihat persepsi dari 

pengguna e-tickting Traveloka karena TAM adalah sebuah model perilaku dari 

pemanfaatan suatu teknologi dan literatur teknologi informasi (Davis Jr, 

1986).  

Penerimaan akan teknologi informasi dikembangkan melalui Technology 

Accepted Model (TAM) Davis Jr (1986) adalah sebuah model penerimaan 

teknologi oleh manusia yang dikembangkan untuk mengevaluasi dan 

mengidentifikasi elemen-elemen apa saja yang mempengaruhi perilaku 

manusia dalam menerima sebuah teknologi oleh pemakai dengan 

mengembangkan Perceived Usefulness (Persepsi Kemanfaatan), Perceived 

Ease of Use (Persepsi Kemudahan Penggunaan), Attitude Toward Using 

(Sikap Terhadap Penggunaan), Behavioural Intention to Use (Perilaku Untuk 

Tetap Menggunakan), Actual System Use (Penggunaan Sistem).  

Theory of Reasoned Action (TRA) pertama kali diperkenalkan oleh 

Martin Fishbein dan Ajzen (Jogiyanto;, 2007). Menurut Kurniawan, Semuel, 

& Japarianto (2013) pada teori ini menghubungkan antara keyakinan (belief), 
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sikap (attitude), kehendak (intention) dan perilaku (behavior). Menurut 

(Nancy R Lee, 2011), theory of reason action menyatakan bahwa prediksi 

terbaik mengenai perilaku seseorang adalah berdasarkan minat orang tersebut. 

Minat perilaku didasari oleh 2 faktor utama, yaitu : kepercayaan individu atas 

hasil dari perilaku yang dilakukan dan persepsi individu atas pandangan 

orang-orang terdekat individu terhadap perilaku yang dilakukan. 

Sejauh sepengetahuan peneliti Theory of Reasoned Action (TRA) dapat 

dijadikan sebagai kombinasi dengan Technology Accepted Model (TAM), 

karena dalam kombinasi antara Theory of Reasoned Action (TRA) dan 

Technology Accepted Model (TAM) belum banyak dilakukan penelitian dan 

masih terbatas jumlah penelitian yang menggabungkan Theory of Reasoned 

Action (TRA) dan Technology Accepted Model (TAM), tetapi penelitian 

tersebut pernah dilakukan oleh Setiawan Assegaff dalam penelitian yang 

berjudul Analisis Perilaku User pada Pemanfaatan Layanan Pemesanan Tiket 

Online Pada Aplikasi Mobile : Perspektif Kepercayaan dan Resiko oleh 

Konsumen yang dilakukan di kota Jambi, pada April 2017. 

Dalam penelitian ini menggabungkan Theory of Reasoned Action (TRA) 

dan Technology Accepted Model (TAM) sehingga hal-hal yang dapat 

mempengaruhi perilaku manusia dalam penerimaan sebuah teknologi oleh 

pemakai dapat mengembangkan Perceived Usefulness (Persepsi Kemanfaatan) 

adalah tingkat kepercayaan seseorang dalam menggunakan suatu sistem dapat 

memberikan kagunaan atau manfaat bagi pengguna sistem tersebut, Perceived 

Ease of Use (Persepsi Kemudahan Penggunaan) adalah persepsi seseorang 
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jika dengan menggunakan sistem akan memberikan kemudahan dalam 

menggunakan, Trust  (Kepercayaan) adalah sebuah aspek sentral dalam 

banyak kegiatan transaksi ekonomi karena segala kebutuhan manusia yang 

sangat kompleks untuk memahami lingkungan sosial, Perceived Risk 

(Persepsi Resiko) adalah kemungkinan kerugian yang ditanggung konsumen 

ketika berusaha mendapatkan sebuah tujuan, Behavioral Intention to Use  

(Perilaku Untuk Tetap Menggunakan) adalah elemen yang berkaitan dengan 

niat konsumen dalam menggunakan layanan. Penelitian ini mengambil obyek 

di Semarang karena berdasarkan dengan adanya kebijakan pemerintah dengan 

cara menutup loket-loket  yang sudah dialih fungsikan menjadi customer 

service yang berada di Bandara Ahmad Yani Semarang, selain itu belum 

pernah ada penelitian mengenai e-ticketing di kota Semarang  (JawaPos.Com, 

2018).  

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka judul dari penelitian ini 

adalah : “Analisis Faktor-Faktor Penerimaan Implementasi Teknologi 

Online E-Ticketing System Pada Aplikasi Traveloka Dengan 

Menggunakan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dalam perkembangan jaman yang semakin pesat, pengukuran pelayanan 

jasa biasanya hanya dilakukan untuk manusia, tetapi perkembangan teknologi 

informasi merubah segalanya sehingga pengukuran kualitas pelayanan jasa 

mulai melibatkan e-service yang terdapat didalamnya. Hal tersebut bisa 

diterapkan dalam sistem teknologi e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi 
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Traveloka. Aplikasi Traveloka sebenarnya berfungsi bagi  konsumen yang 

ingin menggunakan jasa layanan pemesanan baik tiket pesawat, kereta api, 

travel, bus dan bahkan pemesanan hotel. Para konsumen sebenarnya sangat 

terbantu dengan adanya sistem teknologi e-ticketing dan e-voucher pada 

aplikasi Traveloka tersebut karena memberikan kemudahan dan kepraktisan 

dalam pemesanan ticket dan hotel karena dapat menghemat biaya dan waktu 

sehingga para konsumen akan memiliki niat dan perilaku untuk menggunakan 

teknologi e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi Traveloka tersebut. Tetapi 

pada kenyataannya hal tersebut bukan sebuah jaminan kalau belum timbul niat 

dan perilaku dari konsumen tersebut. Dari permasalahan yang sudah diuraikan 

maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah kepercayaan (Trust) penggunaan online e-ticketing dan e-

voucher pada aplikasi Traveloka berpengaruh positif terhadap 

persepsi resiko (Perceived Risk) dalam menggunakan online ticketing 

dan online voucher ? 

2. Apakah persepsi resiko (Perceived Risk) yang dirasakan pengguna 

online e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi Traveloka berpengaruh 

positif terhadap niat berperilaku dalam menggunakan (Behavioural 

Intention to Use) online ticketing dan online voucher ? 

3. Apakah persepsi kemanfaatan (Perceived Usefulness) yang dirasakan 

pengguna online e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi Traveloka 

berpengaruh positif terhadap niat berperilaku dalam menggunakan 

(Behavioural Intention to Use) online ticketing dan online voucher ? 
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4. Apakah persepsi kemudahaan penggunaan (Perceived Ease of Use) 

online e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi Traveloka berpengaruh 

positif terhadap persepsi kemanfaatan (Perceived Usefulness) dalam 

menggunakan online ticketing dan online voucher ? 

5. Apakah persepsi kemudahaan penggnaan (Perceived Ease of Use) 

online e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi Traveloka  berpengaruh 

terhadap niat berperilaku dalam menggunakan (Behavioural Intention 

to Use) online ticketing dan online voucher ? 

1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi masyarakat dalam  penerimaan implementasi teknologi 

online e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi Traveloka di Semarang dengan 

menggunakan pendekatan Technology Accepted Model (TAM) sebagai model 

untuk mengidentifikasi keputusan dari masyarakat karena menggunakan 

sistem online e-ticketing dan e-voucher. Sehingga dalam penelitian ini bisa 

mengetahui bagaimana dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

penerimaan masyarakat terhadap aplikasi Traveloka.  

1. Mengidentifikasi kepercayaan penggunaan online e-ticketing dan e-

voucher pada aplikasi Traveloka terhadap persepsi resiko dalam 

menggunakan online ticketing dan online voucher. 
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2. Mengidentifikasi pengaruh persepsi resiko yang dirasakan pengguna 

online e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi Traveloka terhadap niat 

berperilaku dalam menggunakan online ticketing dan online voucher. 

3. Mengidentifikasi pengaruh persepsi kemanfaatan yang dirasakan pengguna 

online e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi Traveloka terhadap niat 

berperilaku dalam menggunakan online ticketing dan online voucher. 

4. Mengidentifikasi pengaruh persepsi kemudahaan penggunaan online e-

ticketing dan e-voucher pada aplikasi Traveloka terhadap persepsi 

kemanfaatan dalam menggunakan online ticketing dan online voucher. 

5. Mengidentifikasi pengaruh persepsi kemudahaan penggnaan online e-

ticketing dan e-voucher pada aplikasi Traveloka  terhadap terhadap niat 

berperilaku dalam menggunakan online ticketing dan online voucher. 

1.3.2   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk : 

1. Manajerial Traveloka 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman tentang perkembangan teknologi informasi pada 

organisasi di Traveloka atau perusahaan dengan menggunakan 

model Technology Accepted Model (TAM). Sehingga bagi 

pembisnis usaha e-ticketing dapat mengetahui ha-hal apa saja 

yang harus diperhatikan dalam pengembangan usaha jasa layanan 

e-ticketing dan e-voucher. 
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2. Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bukti 

secara empiris sehingga dapat mengetahui hal-hal yang 

mempengaruhi seorang calon konsumen dalam berperilaku. 

1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka Pikir Penelitain 

Dalam penelitian ini hipotesis 1 yaitu Trust (Kepercayaan) 

berpengaruh secara langsung terhadap Perceived Risk (Persepsi 

Resiko) karena kepercayaan menjadi acuan konsumen dan akan 

mempengaruhi persepsi konsumen terhadap resiko yang akan mereka 

dapatkan ketika memanfaatkan layanan dari e-commerce. Lalu 

hipotesis 2 yaitu Perceived Risk (Persepsi Resiko) berpengaruh secara 

Perceived 

Usefulness (PU) 

Perceived Ease 

of Use (PEOU) 

Trust 

Behavioural 

Intention to Use 

(BIU) 

Perceived Risk H1 

H2

 

H3

 

H4

 
H5
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langsung terhadap Behavioural Intention to Use (Perilaku Untuk 

Tetap Menggunakan ) karena pada saat konsumen tersebut 

mempercayai bahwa dengan menggunakan e-ticketing dan e-voucher 

pada Traveloka tidak akan menimbulkan resiko yang akan 

ditanggung,  maka konsumen tersebut akan tetap melakukan 

pembelian e-ticketing dan e-voucher pada aplikasi Traveloka, namun 

sebaliknya ketika seorang konsumen mendapatkan resiko akibat dari 

adanya pembelian e-ticketing dan e-voucher pada Traveloka, 

kemungkinan konsumen tersebut tidak akan menggunakan Traveloka 

atau bahkan akan tetap menggunakan Traveloka  karena memang 

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya.  

Hipotesis 3 yaitu Perceived Usefulness (Persepsi Kemanfaatan) 

berpengaruh secara langsung terhadap Behavioural Intention to Use 

(Perilaku Untuk Tetap Menggunakan ) karena saat konsumen 

merasakan bahwa melakukan pembelian e-ticketing dan e-voucher 

pada aplikasi Traveloka itu bermanfaat maka konsumen akan semakin 

tertarik dan berniat untuk tetap menggunakan aplikasi Traveloka. Lalu 

hipotesis 4 yaitu Perceived Ease of Use ( Persepsi kemudahan dalam 

menggunakan) berpengaruh secara langsung terhadap Perceived 

Usefulness (Persepsi Kemanfaatan) karena kemudahan dalam  

menggunakan akan mengurangi usaha seseorang baik dalam hal 

tenaga maupun waktu. Dan hipotesis 5 yaitu Perceived Ease of Use    

(Persepsi kemudahan dalam menggunakan) berpengaruh secara 
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langsung terhadap Behavioural Intention to Use (Perilaku Untuk 

Tetap Menggunakan ) karena sesuatu hal yang mudah untuk 

digunakan lebih cenderung akan lebih mudah untuk diterima oleh 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




