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LAMPIRAN 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Dibawah ini adalah daftar pertanyaan dan pernyataan–pernyataan identitas 

responden dan item-item mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan 

e-wallet. Untuk itu mohon Bapak/Ibu/Saudara/i memberi tanda dari setiap 

pernyataan berikut sesuai dengan pengalaman setelah Bapak/Ibu/Saudara/i 

menggunakan layanan aplikasi e-wallet. 

 

Nama   : 

Jenis kelamin  :  

Usia   : 

 

1.Apakah Bapak/Ibu/Saudara pengguna layanan transpotasi online dengan 

menggunakan e-wallet ? 

 Ya                                                                    Tidak 

2.Layanan e-wallet apa yang sering anda gunakan untuk transaksi transpotasi 

online? 

GoPay 

OVO 

 

Pernyataan – pernyataan berikut adalah item mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat penggunaan aplikasi e-wallet sebagai alat transpotasi online 

PETUNJUK : 

Beri tanda silang (x) atau centang (V) pada jawaban yang Anda pilih. 

Keterangan :  

1. STS  = Sangat Tidak Setuju 

2. TS   = Tidak Setuju 

3. N  = Netral 

4. S   = Setuju 

5. SS  = Sangat Setuju 
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Perceived Usefulness (Persepsi Kebermanfaatan) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 

Dengan menggunakan layanan e-wallet 

dapat mempercepat proses kegiatan 

transaksi layanan transportasi online            

2 

Dengan menggunakan layanan e-wallet 

dapat mempermudah proses kegiatan 

transaksi saya ketika menggunakan 

transaksi layanan transportasi online           

3 

Layanan e-wallet dapat meningkatkan 

efektivitas saya dalam kegiatan transaksi 

layanan transportasi online           

4 

Layanan e-wallet dapat mengingkatkan 

efisiensi saya dalam memanfaatkan 

layanan transportasi online           

Chau dan Lai (2003) 

 

Perceived Ease of Use (Persepsi Kemudahan) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 

Saya merasakan kemudahan ketika saya 

belajar menggunakan e-wallet untuk 

kegiatan layanan transportasi online           

2 

Saya merasa layanan e-wallet mudah 

untuk dioperasikan kegiatan layanan 

transportasi online           

3 

Saya percaya bahwa layanan e-wallet  

mudah digunakan untuk layanan 

transportasi online           

Chau dan Lai (2003) 
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Attitude Toward Using (Sikap terhadap Penggunaan) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 

Keinginan saya dalam menggunakan 

layanan transportasi online e-wallet 

sangat besar           

2 

Penggunaan layanan transportasi online 

e-wallet sangat menguntungkan bagi saya           

3 

Saya senang melakukan transaksi layanan  

transportasi online menggunakan e-wallet           

Chau dan Lai (2003) 

 

 

 

 

Behavioral Intention to Use (Intensi Penggunaan) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 

Saya memiliki ketertarikan dalam 

menggunakan layanan transportasi online 

e-wallet            

2 

Saya berencana untuk menggunakan 

layanan e-wallet secara terus menerus 

pada server layanan transportasi online 

yang sama           

3 

Saya akan menyarankan orang lain untuk 

melakukan transaksi menggunakan 

layanan transportasi online e-wallet           

4 

Ketika terjadi kesalahan pada layanan e-

wallet, maka saya bersedia untuk 

memberikan saran kepada pihak 

penyelenggaran layanan transportasi 

online untuk melakukan perbaikan      

Udo et.al (2008) 

Actual Use (Penggunaan Aktual) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 

Saya bertransaksi menggunakan layanan 

transportasi online e-wallet hampir setiap 

hari           

2 

Saya melakukan berbagai macam 

transaksi layanan transportasi online 

menggunakan layanan e-wallet 

(misalnya: transfer, pembayaran 

transportasi online)           

Anggraeni (2015) 

 

 



 

75 
 

 


