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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Banyak fenomena perkembangan teknologi hingga pada saat ini dan yang 

paling sering menjadi perbincangan khalayak ramai adalah pengenmbangan 

teknologi pada bisnis transportasi yang modern menggunakan kecanggihan aplikasi 

dalam dunia virtual. Masyarakat pada saat ini sangat dimudahkan dengan adanya 

sarana transportasi ini terutama dalam proses pemesanannya. Kapan saja dan 

dimana saja secara cepat dan real time, masyarakat atau pengguna dapat melakukan 

mobilisasi dengan aplikasi ini. Pada masa globalisasi ini dan telah mulainya 

revolusi industri baru sekarang yang semuanya serba online juga memberikan 

dampak pada alat transportasi darat yang juga meningkat secara drastis yang 

meliputi roda dua dan roda empat. Meningkatnya penjualan motor dan mobil pada 

setiap tahunnya dan tidak bertambahnya luas jalan raya atau infrastruktur yang 

memadai membuat kemacetan yang semakin parah dan semakin mengkhawatirkan 

pada kota-kota besar di Indonesia pada masa sekarang. 

Kondisi yang disebut diatas yang akhirnya menjadi latar belakang banyak 

bermunculannya transportasi umum dengan cara melakukan pemesanan secara 

online atau yang lebih banyak dikenal masyarakat luas adalah transportasi online. 

Layanan ini didukung dengan sotware aplikasi yang berbasis android dengan 

memberikan banyak kemudahan bagi pengguna atau konsumen transportasi online 

untuk mendapatkan layanan transportasi yang lebih cepat dan biaya yang sangat 

lebih terjangkau. Keuntungan menggunakan aplikasi transportasi online ini yaitu 

memberikan konsumen atau pengguna banyak kemudahan karena hanya dengan 

mengakses aplikasi transportasi online yang telah diunggah dari Play Store maupun 

Apple Store pada smartphone pengguna atau konsumen.  Setelah konsumen atau 

pengguna melakukan pemesanan pada aplikasi yang telah diunggah oleh mereka, 

kemudian driver transportasi online menerima pesanan yang telah dipesan 
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sebelumnya oleh konsumen atau pengguna menjemput konsumen atau pengguna 

tersebut dan melakukan pengantaran ke tempat yang dituju oleh konsumen atau 

pengguna yang sebelumnya telah di tentukan oleh mereka di aplikasi. Fenomena 

transportasi online ini juga dapat menjawab rasa kekhawatiran yang selama ini 

dirasakan oleh masyarakat tentang transportasi umum dengan memiliki keunggulan 

berbasis data, konsumen dapat mengetahui identitas dari para driver sesuai yang 

didapatkan oleh konsumen atau pengguna saat melakukan pemesanan lengkap 

dengan data diri yang dimiliki oleh driver yang bersangkutan.  

Grab dan Go-Jek merupakan 2 (dua) perusahaan besar yang menjadi raksasa 

di bidang tranportasi khususnya online di Indonesia. Kedua pihak ini terus 

melakukan upaya untuk dapat menjadi perusahaan yang pling depan pada bidang 

transportasi darat berbasis online. Dalam website perusahaan Go-Jek mengklaim 

telah bermitra dengan lebih dari 400.000 driver baik roda dua maupun empat yang 

tersedia di berbagai kota besar di Indonesia yaitu, Jakarta, Semrang, Bandung, 

Yogyakarta, Makasar, Palembang, Medan dll (www.Go-Jek.com, 2018). Lain 

halnya dengan Grab, Grab dalam sebuah artikel juga mengklaim bahwa 

perusahaannya merupakan platform penyedia transportasi on-demand terdepan di 

Asia Tenggara (www.Grab.com). Grab juga mengklaim bahwa pada 2017 

mengumumkan ekspansi layanan ke 100 kota di Indonesia dengan kota Ambon 

sebagai kota yang ke 100. Hal ini menunjukkan bahwa Grab merupakan perusahaan 

besar penyedia transportasi online yang memanfaatkan peluang di Indonesia. 

(www.Grab.com). 

Untuk bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan pada pengguna atau 

konsumen, kedua perusahaan besar ini memiliki cara untuk meningkatkan kualitas 

layanan pada aplikasi dan diperlukan evaluasi pada aplikasi yang digunakan. 

Evaluasi yang harus dilakukan ini sangatlah penting karena untuk dapat mengetahui 

bagaimana tingkat penerimaan pengguna atau konsumen terhadap aplikasi 

transportasi online yang digunakan dan sekaligus untuk dapat mengetahui berbagai 

faktor-faktor yang dapat memberikan dorongan bagi pengguna untuk menerima dan 

menggunakan aplikasi transportasi online ini.  

http://www.go-jek.com/
http://www.grab.com/
http://www.grab.com/
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Banyak sekali peneliti yang mengembangkan model penerimaan teknologi 

informasi, salah satunya adalah Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology (UTAUT). UTAUT menerangkan bahwa minat untuk berperilaku 

dipengaruhi oleh persepsi orang terhadap ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, dan 

pengaruh sosial. Kemudian, perilaku untuk menggunakan suatu teknologi 

dipengaruhi oleh persepsi terhadap minat untuk berperilaku dan kondisi yang 

memfasilitasinya (Sancaka dan Subagio, 2014) 

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Putri dan Mahendra (2017) yang 

meneliti tentang analisis berbagai macam faktor yang mempengaruhi penerimaan 

dan penggunaan aplikasi Go-Jek menggunakan teori UTAUT. Kemudian peneliti 

ingin melihat kembali bagaimana hubungan antar berbagai variabel tersebut dengan 

melakukan penelitian ini. Selanjutnya yang menjadi pembeda dari penelitian ini 

dari sebelumnya adalah peneliti mengganti sampel penelitian yang lebih luas 

kepada pengguna transportasi berbasisonline di Kota Semarang.dan bukan hanya 

Go-Jek melainkan Grab pun juga dimasukkan menjadi sampel pada penelitian ini. 

Maka berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang berjudul: 

Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan 

aplikasi transportasi online di Kota Semarang menggunakan teori Unified Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Apakah ekspektasi kinerja berpengaruh positif terhadap minat penggunaan 

aplikasi transportasi online?  

2. Apakah ekspektasi usaha berpengaruh positif terhadap minat penggunaan 

aplikasi transportasi online? 

3. Apakah pengaruh sosial berpengaruh positif terhadap minat penggunaan 

aplikasi transportasi online? 

4. Apakah kondisi pemfasilitasi berpengaruh positif terhadap minat 

penggunaan aplikasi transportasi online? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menguji pengaruh ekspektasi kinerja terhadap minat penggunaan 

aplikasi transportasi online 

2. Untuk menguji pengaruh ekspektasi usaha terhadap minat penggunaan 

aplikasi transportasi online 

3. Untuk menguji pengaruh sosial terhadap minat penggunaan aplikasi 

transportasi online 

4. Untuk menguji pengaruh kondisi pemfasilitasi terhadap minat penggunaan 

aplikasi transportasi online 

 

Manfaat penelitian ini yaitu: 

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk memberikan bukti empiris Ekspektasi 

Kinerja, Ekspektasi Usaha, Minat Pengguaan serta Kondisi Pemfasilitasi 

berpengaruh terhadap minat penggunaan aplikasi transportasi online 

2. Bagi perusahaan penelitian ini dapat menjadi suatu masukan untuk 

kebijakan dan langkah-langkah evaluasi yang harus dilakukan tentang 

pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Minat Penggunaan serta 

Kondisi Pemfasilitasi terhadap minat penggunaan aplikasi transportasi 

online 
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1.4. Kerangka Pikir Penelitian 
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