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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini perkembangan teknologi sangatlah pesat sehingga 

tidak dapat dipungkiri hampir seluruh masyarakat di Indonesia ini 

menggunakannya. Masyarakat meyakini bahwa teknologi dapat membantu 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya menjadi lebih mudah dan cepat. 

Internet merupakan salah satu perkembangan dari teknologi yang banyak 

digunakan oleh masyarakat. Menurut survey pertumbuhan pengguna internet 

yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 

yang dilakukan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dari tahun 1998-2017 

pengguna internet di Indonesia semakin bertumbuh dengan cepat sesuai pada 

data berikut: (Indonesia 2018) 

Gambar 1.1 : Hasil survey pertumbuhan pengguna internet indonesia 2017 

 

Sumber: Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2018 
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Internet yang semakin diminati telah merubah pola perilaku masyarakat dan 

juga mengakibatkan perusahaan bersaing untuk menciptakan suatu inovatif. 

Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan konsumen dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya dengan menggunakan teknologi. Hadirlah aplikasi 

online yang merupakan salah satu inovatif perusahaan. 

Kehadiran aplikasi online semakin diminati oleh perusahaan, karena 

dijadikan media dalam berbisnis. Aplikasi online ini tidak hanya semakin 

diminati oleh perusahaan, tetapi juga diminati oleh masyarakat. Dimana 

masyarakat juga membutuhkan aplikasi ini sebagai sarana dalam melakukan 

kegiatan tertentu dengan lebih cepat, praktis, dan menghemat waktu. Aplikasi 

online saat ini sudah berkembang dengan sangat pesat, contohnya saja pada 

transaksi ekonomi yang dapat dilakukan dengan transaksi online. Penjualan 

tiket online (e-ticketing) merupakan salah satu transaksi ekonomi yang dapat 

dilakukan melalui aplikasi. 

Penjualan e-ticketing pada saat ini banyak diminati oleh masyarakat dijaman 

ini. Dengan penjualan ini perusahaan dapat dijadikan strategi pemasaran 

dengan menambahkan promo secara langsung untuk pembeli dan 

mempromosikan tayangan yang tersedia secara langsung.  Pembelipun 

menerima efek dengan dibuatnya aplikasi online ini dimana meningkatkan 

efisiensi waktu yang terbuang oleh antrian dalam membeli tiket, terkadang 

dimana saat pembeli sudah mengantri lama tetapi tiket sudah tidak tersedia lagi 

untuk jadwal atau bahkan hari tersebut sehingga harus mengantri lagi. Tidak 

hanya meningkatkan efisiensi waktu tetapi aplikasi online ini juga praktis 
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digunakan dimana pembeli dapat membeli tiket dimanapun dan kapanpun, saat 

pembelian tiket online juga terjaga keamanannya dan menghindarkan juga dari 

kehilangan tiket fisik. Pembelian tiket online ini juga didukung oleh bank, 

sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, m-banking, maupun 

internet banking. (Nasional 2018) 

Gambar 1.2 : Jumlah pertumbuhan penonton bioskop 

 

Sumber : Hasil Wawancara Harian Nasional, 2018 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa penonton bioskop dari tahun ke 

tahun memiliki peningkatan yang lumayan besar. Karena peningkatan tersebut 

menimbulkan antrian pada kasir di bioskop. Oleh sebab itu para pengusaha 

sekarang ini membuat aplikasi online untuk memesan tiket bioskop agar tidak 

menimbulkan antrian. TIX ID merupakan salah satu aplikasi e-ticketing 

bioskop yang ada. TIX ID sendiri baru dikeluarkan pada 21 maret 2018, yang 

mampu mengalahkan ketenaran penjualan e-ticketing lainnya seperti M-Tix 

dan BookMyShow di apps store android maupun iphone yang sudah ada 

sebelum TIX ID dikeluarkan. 
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Penjualan e-ticketing melalui TIX ID sebenarnya memiliki manfaat jika 

digunakan dengan menggunakan sikap penerimaan teknologi. Permasalahan 

yang terjadi adalah apakah masyarakat dapat menerima dan memanfaatkan 

teknologi E-Ticketing dalam waktu jangka panjang, karena apabila masyarakat 

tidak dapat menerima dan tidak dapat menggunakan teknologi sehingga tidak 

dapat memanfaatkan teknologi tersebut maka teknologi e-ticketing yang 

tersedia tidak akan digunakan dalam jangka waktu panjang. (Wang, Lo, and 

Fang, 2008) mengatakan 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 yang 

krusial dari pemasaran produk baru. Wang et al. (2008) menyatakan pula dalam 

banyak kejadian bahwa kesuksesan penyebaran teknologi ditentukan sebagian 

oleh besarnya pemakai yang potensial dan  mampu mengadopsi teknologi 

tersebut.  

Model penerimaan teknologi sering menjelaskan tentang pengadopsian 

produk dan jasa teknologikal (Nysveen, Pedersen, and Thorbjornes 2005). 

Selama ini, model untuk penerimaan teknologi telah mendapatkan dukungan 

secara empiris yang luas melalui validasi, aplikasi, dan replikasi dalam 

memperkuat prediksi untuk kedepannya terhadap penggunaan sistem informasi 

(Lu et al. 2003). Pada sisi lain juga, peneliti mengakui bahwa adanya 

generalisasi dari model penerimaan teknologi yang telah gagal dalam 

menyediakan informasi yang lebih berarti mengenai opini dari para pemakai 

tentang suatu sistem yang spesifik, sehingga dibutuhkannya untuk 
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menyertakan faktor tambahan atau mengintegrasikan dengan model 

penerimaan TI lainnya dalam meningkatkan kejelasan dan kegunaannya (Lu,et 

al. 2003). 

Banyak teori perilaku yang dapat digunakan dalam mengkaji proses 

penerimaan teknologi oleh pengguna, seperti Theory of Reason Action (Fishbe 

dan Ajzen, 1975), Theory of Planned Behaviour (Taylor dan Todd, 1995), dan 

Techonology Acceptance Model (Davis, 1989). Technology Acceptance Model 

(TAM) ini merupakan model penelitian tentang penerimaan teknologi yang 

paling luas. Penggunaan TAM tersebut diharapkan mampu menjelaskan 

hubungan sebab akibat penggunaan teknologi. Tujuan dalam penggunaan 

TAM adalah untuk mambantu menyediakan penjelasan mengenai hal-hal yang 

menentukkan penerimaan teknologi dan juga diharapkan mampu menjelaskan 

perilaku akhir pada pengguna. 

Technology Acceptance Model digunakan dalam bidang sistem informasi 

untuk memprediksi penerimaan dan penggunaan teknologi dalam pekerjaan 

individual.  Pada teori TAM yang sudah dikembangkan oleh Budiman and 

Arza (2013) menganggap bahwa persepsi kemudahan penggunaan (perceived 

ease of use), persepsi kemanfaatan (perceived usefulness), persepsi 

penggunaan (attitude toward using), perilaku untuk tetap menggunakan 

(behavioural intention to use), dan keberhasilan aplikasi sebagai faktor dalam 

mengadopsi lalu dilanjutkan dengan menggunakan teknologi. Perceived Ease 

of Use (PEOU) merupakan tingkat seberapa besar teknologi komputer dapat 

mudah dipahami dan digunakan, sedangkan Perceived Usefulness (PU) 
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didefinisikan sebagai ukuran dimana pengguna teknologi dipercaya akan 

mendatangkan manfaat bagi yang menggunakannya, kemudian Atitude Toward 

Using (ATU) dikonsepkan sebagai sikap terhadap penggunaan sistem yang 

berbentuk penerimaan atau penolakan, Behavioural Intention to Use (BIU) 

merupakan kecenderungan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi, dan 

keberhasilan implementasi aplikasi merupakan keberhasilan secara 

keseluruhan dari aplikasi (Budiman & Arza, 2013). Dalam model TAM ini 

menjelaskan bahwa penerimaan penggunaan teknologi dipengaruhi oleh 

persepsi kemanfaatan (PU) dan persepsi kemudahan (PEOU). 

Penelitian tentang e-ticketing TIX ID dengan menggunakan model 

Technology Acceptance Model (TAM) ini mengacu pada penlitian yang telah 

dilakukan oleh Budiman & Arza (2013). Dalam jurnal tersebut menyatakan 

bahwa PEOU mempengaruhi PU, PEOU dan PU mempengaruhi ATU, ATU 

dan PU mempengaruhi BIU, dan BIU mempengaruhi keberhasilan 

implementasi aplikasi. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak 

pada variabel yang diteliti, pada jurnal tersebut yang diteliti adalah 

implementasi sistem informasi manajemen daerah sedangkan dalam penelitian 

ini meneliti e-ticketing pada TIX ID. Perbedaan yang lain adalah pada populasi 

yang digunakan dalam meneliti, populasi dalam jurnal tersebut adalah staf pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Pasaman sedangkan dalam penelitian ini menggunakan responden di Kota 

Semarang. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka judul pada penelitian ini adalah 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENERIMAAN TEKNOLOGI E-

TICKETING PADA TIX ID : DENGAN MENGGUNAKAN 

TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL” 

 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

Berikut ini adalah perumusan masalah yang dirumuskan berdasarkan latar 

belakang di atas: 

1. Apakah Perceived Ease of Use (PEOU) berpengaruh positif 

terhadap Perceived Usefulness (PU)  dalam menggunakan e-

ticketing pada aplikasi TIX ID?  

2. Apakah  Perceived Usefulness (PU) berpengaruh positif terhadap 

Atitude Toward Using (ATU) dalam menggunakan e-ticketing pada 

aplikasi TIX ID ?  

3. Apakah Perceived Ease of Use (PEOU) berpengaruh positif 

terhadap Atitude Toward Using (ATU) dalam menggunakan e-

ticketing pada aplikasi TIX ID ? 

4. Apakah Perceived Usefulness (PU) berpengaruh positif terhadap 

Behavioural Intention to Use (BIU) dalam menggunakan e-ticketing 

pada aplikasi TIX ID?  
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5. Apakah Atitude Toward Using (ATU) berpengaruh positif terhadap 

Behavioural Intention to Use (BIU) dalam menggunakan e-ticketing 

pada aplikasi TIX ID? 

6. Apakah Behavioural Intention to Use (BIU) berpengaruh positif 

terhadap  keberhasilan implementasi aplikasi dalam menggunakan 

e-ticketing pada aplikasi TIX ID? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara 

empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna aplikasi 

dalam mengadopsi teknologi e-ticketing TIX ID di Kota Semarang 

dengan menggunakan model Technology Acceptance Model sebagai 

teori dasar. Berikut tujuan penelitian ini yang lebih terperinci: 

1. Mengidentifikasi pengaruh Perceived Ease of Use (PEOU) terhadap 

Perceived Usefulness (PU)  dalam menggunakan e-ticketing pada 

aplikasi TIX ID. 

2. Mengidentifikasi Perceived Usefulness (PU) terhadap Atitude 

Toward Using (ATU) dalam menggunakan e-ticketing pada aplikasi 

TIX ID. 
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3. Mengidentifikasi Perceived Ease of Use (PEOU) terhadap Atitude 

Toward Using (ATU) dalam menggunakan e-ticketing pada aplikasi 

TIX ID. 

4. Mengidentifikasi pengaruh Perceived Usefulness (PU) terhadap 

Behavioural Intention to Use (BIU) dalam menggunakan e-ticketing 

pada aplikasi TIX ID. 

5. Mengidentifikasi pengaruh Atitude Toward Using (ATU) terhadap 

Behavioural Intention to Use (BIU) dalam menggunakan e-ticketing 

pada aplikasi TIX ID. 

6. Mengidentifikasi pengaruh Behavioural Intention to Use (BIU) 

terhadap keberhasilan implementasi aplikasi dalam menggunakan e-

ticketing pada aplikasi TIX ID. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat teoritis dimana menjelaskan penerimaan teknologi 

terhadap perilaku masyarakat melalui model Techonology 

Acceptance Model (TAM). 

2. Manfaat praktis untuk PT Nusantara Elang Sejahtera dimana 

pada penelitian ini mengukur tingkat penerimaan teknologi e-

ticketing pada aplikasi TIX ID. 
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1.4 Kerangka Pikir 

Gambar 1.3 Kerangka Pikir 

 

Pada gambar 1.3 menjelaskan kerangka pikir dalam penelitian ini. Dalam 

perkembangan teknologi yang semakin maju ini pengguna internet semakin 
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bertumbuh dari tahun ke tahun. Pertumbuhan pengguna internet diiringi pula 

dengan pertumbuhan penonton bioskop yang semakin banyak, oleh karena hal 

tersebut perusahaan mulai mengeluarkan inovasi baru dengan mengeluarkan 

penjualan e-ticketing salah satunya adalah aplikasi TIX-ID yang bernaung pada 

PT Nusantara Elang Sejahtera. Karena adanya aplikasi penjualan e-ticketing 

serupa seperti M-TIX dan BookMyShow, apakah penjualan e-tickting melalui 

aplikasi TIX-ID akan bertahan lama untuk digunakan oleh pengguna. Maka 

dalam mencari jawaban tersebut peneliti menggunakan teori Technology 

Acceptance Model, dengan menggunakan 6 hipotesis. Hipotesis yang pertama 

apakah persepsi kegunaan aplikasi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan 

responden. Hipotesis yang kedua adalah apakah sikap penggunaan dipengaruhi 

oleh persepsi kegunaan dari aplikasi tersebut. Hipotesis yang ketiga adalah 

apakah sikap penggunaan dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dalam 

menggunakan aplikasi tersebut. Hipotesis keempat adalah apakah perilaku 

responden untuk tetap menggunakan aplikasi dipengaruhi oleh persepsi 

kegunaan dari aplikasi tersebut. Hipotesis kelima adalah apakah perilaku 

responden untuk tetap menggunakan aplikasi dipengaruhi oleh sikap 

penggunaan responden yang menerima atau menolak aplikasi tersebut. Dan 

hipotesis yang terakhir adalah apakah keberhasilan implementasi aplikasi 

dipengaruhi oleh sikap untuk tetap menggunakan aplikasi tersebut. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang ada dalam penulisan ini terdiri dari lima bab, 

yang pada masing-masing bab terdapat sub bab. Penyajian sistematika 

penulisan tersebut sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang yang menjelaskan motivasi penulis 

untuk penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pikir penelitian, serta sistematikan pembahasan yang ada di dalam 

penelitian ini. 

BAB II : Tinjauan Konseptual dan Pengembangan Hipotesis 

Pada bab ini menguraikan teori, konsep, dan penelitian yang sebelumnya 

yang berhubungan dengan variabel-variabel yang ada di dalam penelitian serta 

pengembangan hipotesis yang diteliti. 

BAB III : Metode Penelitian 

 Pada metode penelitian ini membahas sampel, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, metode pengumpulan data, pengujian alat pengumpulan 

data, dan teknik analisis dalam menguji hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
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BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis 

Dalam hasil penelitian dan analisis ini menjabarkan data responden 

penelitian, mendeskripsikan hasil pengujian, penjabaran analisis dalam 

penelitian ini, dan pembahasan secara menyeluruh tentang hipotesis yang telah 

diuji. 

BAB V : Penutup 

Dalam penutup ini berisikan kesimpulan dan saran dari analisis yang ada 

pada bab-bab sebelumnya. 

  


