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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kemacetan saat ini melatarbelakangi munculnya transportasi online yang 

di sebut juga dengan ojek online. Pemilihan jasa transportasi yang mampu 

menghindari kemacetan, dengan menggunakan sepeda motor dan mobil sangatlah 

tepat untuk mempersingkat waktu yang ada. Cara mengakses jasa transportasi ini 

yaitu secara online. Software sendiri sebagai pendukung layanan ojek online 

dengan berbasis smartphone saat ini sehingga akan menyalurkan ke driver itu 

sendiri. Munculnya aplikasi ojek online sangat memudahkan setiap pengguna ojek 

pangkalan saat ini, karena dengan munculnya aplikasi ojek online dapat 

memudahkan pengguna serta biaya yang relatif murah pada setiap perjalanannya. 

Dengan menggunakan aplikasi tersebut, para pengguna jasa ojek online tidak 

harus lagi mencari ojek ke pangkalan ojek. Pelanggan yang menggunakan jasa 

ojek online dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, 

serta setiap aplikasi dapat terakses pada smartphone masing-masing. Kemudian 

setelah driver akan menerima pesanan dan menjemput customer tersebut ke lokasi 

yang telah ditentukannya pada saat memesan layanaan ini.  
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GRAB salah satu perusahaan start-up pada bidang e-commerce yang 

berhasil menarik perhatian para konsumen. GRAB adalah perusahaan transportasi 

yang menggunakan transportasi roda dua dan roda empat serta mengaksesnya 

menggunkan aplikasi. Tetapi saat ini juga banyak pesaing yang menawarkan 

layanan transportasi online juga seperti Go-jek, Uber Motor dan Mobil, dan masih 

banyak lagi layanan jasa jasa transportasi online lainnya.  Dengan semakin banyak 

pesaing GRAB akhirnya meningkatkan setiap layanan yang diberikan untuk para 

customernya sehingga customernya tetap bertahan menggunakan GRAB untuk 

melakukan perjalanan serta aplikasinya 

Pada GRAB sendiri pemesanan dapat dilakukan dengan cara mengakses 

aplikasi GRAB, lalu memasukkan alamat untuk mengetahui location customer 

serta location yang dituju dan dapat mengetahui biaya yang harus dikeluarkan 

untuk menuju tempat tujuan customer. Setelah itu baru driver akan 

mengkonfirmasi pesanan terlebih dahulu, customer juga dapat melihat foto driver  

serta nomor telepon, sehingga jika driver dirasa kurang memuaskan dapat 

langsung melaporkan pada pihak manajemen GRAB dan akan segera ditindak 

lanjuti atau dapat juga memberikan penilaian dengan cara memberikan bintang 

pada driver tersebut.  

Banyaknya model penerimaan teknologi informasi yang telah 

dikembangkan oleh para peneliti. Salah satunya adalah Unifieed Theeory Of 

Acceptannce and Use of Techonologgy (UTAUT). UTAUT menunjukkan minat 

berperilaku (Behavioral intention) dipengaruhi pada persepsi orang terhadap 

ekspektansi kinerja (Performance Expectancy), ekspektansi usaha (Effort 
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Expectancy) dan pengaruh sosial (Social Influence). Serta perilaku penggunaan 

teknologi (Use Behavior) di pengaruhi persepsi minat untuk berperilaku 

(behavioral intention) dan kondisi yang memfasilitasi (Facilitating Conditions) 

(Putri & Mahendra, 2017). 

Penelitian ini memiliki ditujukan untuk analisis penggguna aplikasi 

GRAB yang ada di Semarang. Penelitian ini memakai GRAB karena, pada era 

zaman sekarang banyak orang yang lebih memilih menggunakan GRAB dari pada 

kendaraan pribadi, hal tersebut dilatar belakangi oleh semakin padatnya jalanan di 

Semarang serta kemacetan dimana-mana, sehingga membuat enggan untuk 

menggunakan kendaraan pribadi, selain itu saat kita sudah lelah dengan aktifitas 

dan kegiatan kita satu hari itu, kita tidak usah mengendarai kendaraan kita sendiri, 

kita hanya cukup dengan memesan menggunakan aplikasi GRAB dan kita akan 

dijemput sesuai dengan lokasi kita saat ini serta diantar sesuai dengan tujuan kita. 

Menggunakan GRAB juga akan membuat kita lebih hemat dan tidak perlu 

merogoh kocek terlalu dalam, karena GRAB sendiri banyak mengeluarkan 

promosi berupa potongan harga perjalanan dan bahkan kita tidak perlu membayar 

jika promo potongan perjalanan tersebut sesuai dengan jarak yang kita tempuh. 

Selain itu juga, jika kita belum memiliki surat izin mengemudi (SIM) kita akan 

lebih aman menggunakan GRAB, karena semua driver dari GRAB sendiri pasti 

telah memiliki surat izin mengemudi (SIM) sehingga masyarakat yang tidak 

memiliki SIM tidak terkena razia kendaraan bermotor.  

Penelitian ini lebih memilih di Semarang karena saat ini kota Semarang 

semakin padat dengan kendaraan pribadi dan membuat kemacetan dimana-mana 
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serta terkadang masyarakat tidak sabar dengan hal tersebut. Setelah munculnya 

GRAB di Semarang masyarakat kota Semarang lebih memilih menggunakan 

GRAB karena dapat lebih mempersingkat waktu serta dapat mengurangi 

kendaraan pribadi yang digunakan di kota Semarang karena, hal tersebut juga kan 

mengurangi kemacetan yang terjadi. Selain itu juga kota Semarang termasuk kota 

yang maju dan besar sehingga membuat penelitian ini lebih memilih dilakukan di 

kota Semarang. Serta jika dapat diamati sekin tahun semakin bertambah driver 

GRAB di kota Semarang, sehingga masyarakat kota Semarang akan lebih dapat 

merasakan perbedaan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya GRAB di kota 

Semarang.  

Penelitian ini akan menggunakan konsep Unified Theory Of Acceptance 

And Use Of Technology (UTAUT) menggunakan teory dari Venkatesh (2016) , 

dengan aspek – aspek yang terdapat didalamnya yaitu menunjukkan minat 

berperilaku (Behavioral intention), hal ini akan menunnjukan setiap sikap dari 

para pengguna GRAB setelah melakukan perjalanan,  dipengaruhi pada persepsi 

orang terhadap ekspektansi kinerja (Performance Expectancy) dalam hal ini 

ekspektasi kinerja merupakan menilai tingkat kepercayaan seseorang percaya 

untuk menggunakan suatu sistem akan membantu untuk mendapatkan kinerja 

dalam pekerjaannya, ekspektansi usaha (Effort Expectancy) pada ekspektasi usaha 

merupakan sebagai tingkat kemudahan yang dihubungkan dengan penggunaan 

suatu sistem, pengaruh sosial (Social Influence) merupakan sebagai mana seorang 

individu mempersepsikan kepentingan yang dipercaya oleh orang lain yang akan 

mempengaruhinya dengan menggunakan sistem yang baru, kondisi-kondisi 
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pemfasilitasian (facilitating conditions) diartikan sebagai mana GRAB memiliki 

fasilitas bagi para customer supaya mereka selalu memakai jasa tarnsportasi 

online tersebut, sehingga penelitian ini akan lebih bermanfaat bagi penelitan 

selanjutnya. Pada penelitian terdahulu mengatakan bahwa faktor dari ekspektansi 

kinerja, ekspektansi usaha, pengaruh sosial, kondisi-kondisi usaha sangat 

berpengaruh  positif dan signifikan terhadap perilaku penggunaan pada Aplikasi 

GRAB.  

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena untuk menilai apakah 

munculnya GRAB saat ini sangat berbengaruh terhadap pengurangan kemacetan 

yang terjadi di kota Semarang dan dapat mengurangi penggunaan kendaraan 

pribadi saat ini, serta apakah para ojek pangkalan yang saat ini beralih menjadi 

ojek online menerima pemasukan yang  lebih pasti dangan order-order yang 

diterima. Karena jika kita lihat setiap tahunya jumlah driver GRAB bertambah 

serta peminat pengguna GRAB semakin bertambah.  

Penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya yaitu Putri (2017) yang 

melakukan penelitian tentang  Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Penerimaan Dan Penggunaan Aplikasi Go-jek Menggunakan Unified Theory Of 

Acceptance And Use Of Technology (UTAUT) serta penelitian tersebut dilakukan 

di kota Malang. Dalam penelitian ini menggunakan teori Unified Theory of 

Acceptance And Use Of Technology (UTAUT), yaitu teori yang meneliti tentang 

faktor penerapan serta penggunaan pada aplikasi GRAB yang dilakukan di kota 

Semarang. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini diberi judul  
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“Analisis Penerapan Penerimaan Dan Penggunaan Aplikasi GRAB 

Pada Transportasi Online Di Semarang Menggunakan Unified Theory Of 

Acceptance And Of Technologi (UTAUT)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Apakah ekspektansi kinerja dengan menilai tingkat kepercayaan seseorang 

percaya untuk menggunakan suatu sistem akan membantu untuk 

mendapatkan kinerja dalam pekerjaannya yang baik akan berpengaruh 

positif terhadap peminat aplikasi GRAB?   

2. Apakah ekspektansi usaha dengan menilai tingkat kemudahan yang 

dihubungkan dengan penggunaan suatu sistem memiliki pengaruh positif 

terhadap peminat aplikasi GRAB? 

3. Apakah pengaruh sosial dengan menilai seorang individu mempersepsikan 

kepentingan yang dipercaya oleh orang lain yang akan mempengaruhinya 

dengan menggunakan sistem yang baru akan berpengaruh positif terhadap 

peminat aplikasi GRAB? 

4. Apakah kondisi – kondisi pemfasilitasi dengan menilai sebagai mana 

GRAB memiliki fasilitas bagi para customer supaya mereka selalu 

memakai jasa tarnsportasi online tersebut akan berpengaruh positif 

terhadap peminta aplikasi GRAB ? 
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1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menguji pengaruh ekspektasi kinerja terhadap peminat aplikasi 

GRAB. 

2. Menguji pengaruh ekspektasi usaha terhadap peminat aplikasi 

GRAB. 

3. Menguji pengaruh sosial terhadap peminat aplikasi GRAB. 

4. Menguji pengaruh kondisi pemfasilitasi terhadap peminat aplikasi 

GRAB. 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Kontribusi teoritis 

Dapat memberikan saran dan masukan yang berhubungan dengan 

Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology. 

2. Kontribusi praktis 

Dapat memberikan saran dan masukan untuk PT GRAB terhadap 

faktor penerapan persepsi penggunaan dan penerimaan terhadap 

aplikasi GRAB. 

3. Kontribusi riset 

Dapat memberikan masukan dan saran untuk kemajuan dan 

perkembangan penelitian pada masa yang akan datang. 
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1.4 Kerangka Pikir  

 

 

H1 (+) 

 

 

H2 (+) 

 

 

H3 (+) 

 

 

H4 (+) 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

Kemajuan transportasi saat ini, membuat semua pengguna transportasi 

umum dapat memilih sesuai dengan keinginan dan kenyamanan yang dirasakan 

setiap pengguna transportasi umum. Banyak muncul transportasi online saat ini 

seperti  Go-jek, Uber Motor dan Mobil, sehingga semakin bertambah pesaing 

GRAB saat ini sehingga GRAB harus lebih berkreasi serta dapat bersaing dengan 

yang lain, GRAB mengutamakan kinerja yang baik pada setiap drivernya, usaha 
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yang dilakukan untuk membuat aplikasi GRAB agar lebih mudah digunakan dan 

dipahami oleh setiap cutomer baru, dan pengaruh sosial untuk ikut menggunakan 

GRAB dalam melakukan perjalanan, serta yang terakhir mengutamakan 

pemfasilitasian untuk setiap customer agar nyaman dan senang bisa menggunakan 

GRAB, sehingga dapat menarik minat setiap customer baru yang pertama kali 

menggunakan GRAB agar tetap menggunakan GRAB terus menerus dalam 

melakukan perjalan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bagian landasan teori berisi tinjauan pustaka, pengembangan 

hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, konsep dan 

penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan penelitian 

terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bagian metode penelitian berisi gambaran umum obyek 

penelitian, obyek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, 
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sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Pada bagian hasil dan analisis berisi analisa yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

 

 

 

 




