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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi telah dimanfaatkan secara maksimal 

oleh berbagai perusahaan yang menghasilkan telepon seluler. Telepon seluler 

yang awalnya hanya digunakan untuk berkomunikasi dan mengirim pesan telah 

berkembang pesat menjadi telepon pintar (smartphone) dengan segala 

aplikasinya. Penggunaan telepon pintar dalam sebagian besar aspek kehidupan 

telah mengubah perilaku seseorang dan menimbulkan gaya hidup baru yang 

menjadi tergantung pada internet. Tanpa akses internet maka banyak aktivitas 

manusia menjadi terganggu. Akses internet telah membantu manusia untuk 

meningkatkan kecepatan layanan kepada orang lain, terutama dalam bidang 

bisnis. 

Data  hasil  survei  Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia 

(APJII)  mengungkapkan bahwa, jumlah pengguna internet  pada tahun  2014  

mencapai  107 juta  pengguna,  kemudian  di  tahun  2015  pengguna  internet  di  

Indonesia  naik hingga 50 persen dari total populasi sekitar 139 juta pengguna 

(markplus.2016).  

Hal ini dapat dilihat dari data proyeksi jumlah pengguna Internet menurut 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Intenet Indonesia (APJII) sebagai berikut
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Gambar 1. 1 

Grafik pertumbuhan internet di Indonesia 

Sumber: www.apjii.or.id di unduh pada oktober 2017 

Saat ini, perkembangan teknologi informasi sudah sangat pesat, terutama pada 

bidang mobile phone/ponsel. Perkembangan ponsel yang sangat pesat dalam beberapa 

tahun terakhir telah membawa perubahan besar dalam bidang komunikasi, bisnis, 

pencarian informasi, dan dunia hiburan (game) (Purnomo et al, 2006). Awalnya, 

fungsi ponsel hanya sebagai alat komunikasi telepon. Namun perkembangannya 

sangat cepat, maka sekarang ponsel bukan sekedar alat komunikasi saja. Saat ini, 

ponsel sudah dipadukan dengan Pocket PC, kamera digital, dan perangkat digital 

lainnya sehingga ponsel saat ini semakin pintar dan disebut smartphone. Layaknya 

sebuah komputer, ponsel-ponsel terbaru saat ini memiliki banyak aplikasi dan 
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aplikasi tersebut dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi tersebut 

seperti game, pemutar musik dan video, kamus, pengolah gambar, penjelajah internet, 

chatting, dan berbagai aplikasi lainnya. 

Gambar 1. 2 

Perangkat yang digunakan untuk internet 

Sumber: www.apjii.or.id di unduh pada oktober 2017 

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna 

sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan 

teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Menurut Jogiyanto (2003), teknologi 

informasi adalah subsistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Perkembangan 

zaman yang didukung dengan perkembangan teknologi, menyebabkan kebutuhan 

manusia terhadap informasi semakin kompleks, sehingga perusahaan harus 

memperhatikan kemajuan teknologi informasi dan lebih mengoptimalkan fasilitas 
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teknologi informasi dalam rangka dapat bertahan dan menang dalam persaingan 

usaha di pasar global. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi masyarakat telah banyak 

menstranformasikan berbagai macam kegiatan sehari-hari dengan bantuan fitur 

aplikasi mobile. Fitur aplikasi ini tersedia pada alat komunikasi seperti smartphone. 

Kegiatan pada aspek kehidupan tersebut mulai dari sektor ekonomi seperti adanya 

mobile banking yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank, media untuk 

nasabah mencari informasi yang dibutuhkan, dan aspek pendidikan melalui fitur 

aplikasi belajar listen and speak. Serta  tersedia aplikasi perdagangan seperti olx, 

blibli.com, tokopedia.com dan lain sebagainya. 

Melihat pesat nya perkembangan teknologi di indonesia menarik perhatian 

PT. Pertamina (Persero) untuk berperan dalam pemanfaatan yang tepat sasaran dan 

tepat guna untuk mendukung keunggulan kompetitif sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan bersaing dalam era globalisasi ini. Oleh karena itu PT. Pertamina 

(Persero) dalam menjual produk-produknya selain harus bersaing dengan para 

pesaing dengan strategi pemasaran yang jitu juga harus meningkatkan kreatifitas dan 

efisiensi dalam memantau proses dari pemasaran dan penjualan yang digunakan 

untuk pengambilan keputusan strategi pemasaran. 

Dalam upaya membangun strategi pemasaran yang bersifat digital saat ini 

pertamina meluncurkan Apikasi Pertamina GO yaitu sebuah aplikasi yang berbasis 

Global Positioning System (GPS) yang dapat di unduh di Google Play (Android) dan 
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Appstore (apple). Pertamina GO merupakan aplikasi online atau tools bagi para 

pelanggan untuk melakukan aktivitas digital terkait produk dan layanan Pertamina. 

Secara keseluruhan, manfaat utama dari Pertamina GO adalah memberi kemudahan 

bagi para pelanggan untuk; 1) mendapat informasi terkait layanan dan produk 

Pertamina (seperti lokasi SPBU terdekat, kemudahan penggunaan BBM, dan 

lainnya), 2) melakukan pembayaran atau transaksi, dan 3) mendapatkan promosi dan 

potongan kemudahan penggunaan terkini. 

Mobil banking merupakan salah satu wujud dari kemajuan perkembangan 

teknologi tersebut, perangkat komunikasi merupakan salah satu contoh dari 

perkembangan teknologi yang pada saat ini juga dimanfaatkan oleh sektor perbankan 

(amanullah, 2014). 

Menurut Kotler (2006) (Dalam amanullah, 2014). Kepercayaan adalah suatu 

gagasan dekriptif yang dianut oleh seseorang tentang sesuatu. 

Gambar 1. 3 

Aktivitas digital Pertamina GO 
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Sumber: brief case kompetisi wow case with Pertamina GO (data tahun 2017) 

Peluncuran aplikasi Pertamina GO merupakan salah satu langkah perusahaan menuju 

era digitalisasi pemasaran yang merupakan perwujudan dari tata nilai 6C yaitu 

Customer Focus sehingga harus memberikan suatu layanan terbaik untuk pelanggan 

dan didalam nya pelanggan dapat memberikan masukan-masukan yang membangun 

untuk kemajuan pertamina kedepan. Vice President Retail Fuel Marketing Pertamina 

Afandi menyampaikan, keunggulan Pertamina GO versi terbaru ini, yaitu konsumen 

dapat memperbaharui program promosi Pertamina, dapat memberikan feedback 

mengenai kinerja SPBU dan operator, mempermudah konsumen menemukan SPBU 

dan outlet Pertamina terdekat, dapat mengetahui pemakaian rata-rata bulanan BBM 

sekaligus pengeluarannya. Selain itu, konsumen juga  mendapatkan  hiburan berupa 

Mini Game GO serta dapat mengatur jadwal service kendaraan dan pergantian 

STNK. (http://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/pertamina-go-

inovasi-baru-menuju-era-digital-marketing) 

Gambar 1. 4 

Pertumbuhan pengguna aplikasi Pertamina Go 
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Sumber : brief case kompetisi wow case with Pertamina GO 

 Jumlah pengguna aplikasi Pertamina Go mengalami kenaikan yang signifikan 

dari tahun 2016 ke 2017 yaitu sebanyak 18.248, terjadi peningkatan yang signifikan 

jumlah pengguna dikarenakan dilakukan peluncuran kembali pada bulan januari 2017 

dan perusahaan mulai melakukan kegiatan sosialisasi yang cukup intens,  namun 

menurut assisten manager Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Beny 

Harto Wijaya jumlah tersebut belum mencapai target yang diingikan oleh perusahaan 

sejumlah 100.000 pengguna. Aplikasi Pertamina Go pertama kali diluncurkan pada 

tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 pertamina melakukan pembaharuan pada 

aplikasi Pertamina Go dengan menambahkan fitur trip planner dan mini game. 

Pemasaran memasuki fase yang dipengaruhi oleh meningkatnya peran 

teknologi informasi yang memunculkan peluang dan persaingan pasar tidak hanya 

dalam konteks dunia nyata, tetapi juga pada dunia maya (Dellaert et al.,2004). 

Perkembangan yang berkaitan dengan teknologi, berdampak pada kemudahan 
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informasi yang dapat diperoleh konsumen untuk membuat keputusan pembelian 

terutama pada tahap pengenalan kebutuhan dan tahap pencarian informasi  

Mobile marketing mampu menjadi pertimbangan bagi perusahaan sebagai 

sebagai salah satu cara baru dan fungsional yang mampu mengoptimalkan pemasaran. 

Beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi komunikasi mengalami kenaikan 

angka yang cukup signifikan dan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk 

menggunakan media baru ini sebagai alat pendukung pemasaran. Hal ini berbanding 

lurus dengan potensi pola penggunaan konsumen mobile device di Indonesia yang 

semakin lama mengalami peningkatan angka. 

Beberapa tahun terakhir, teknologi memiliki berbagai fungsi yang salah satunya 

dimanfaatkan sebagai fungsi pengoptimalan pemasaran. Peneliti melihat adanya 

indikasi bahwa suatu perusahaan mampu memanfaatkan teknologi sebagai salah satu 

cara untuk menghadapi persaingan antar bisnis. 

Penelitian yang dilakukan oleh pertamina menunjukan bahwa customer path 

atau lima tahap penerimaan konsumen terhadap sebuah brand, yaitu Kenal (Aware), 

Tertarik (Appeal), Cari Tahu (Ask), Beli (Act), dan terakhir adalah Rekomendasi 

(Advocate) menunjukkan masyarakat memiliki ketertarikan rendah untuk 

menggunakan aplikasi Pertamina Go tetapi keingintahuan yang tinggi untuk mencari 

informasi tentang aplikasi tersebut. (Sumber : brief case kompetisi wow case with 

Pertamina GO) 



9 
 

Gambar 1. 5 

Ulasan pengguna aplikasi pertamina Go  

 
 

 

 

Pada gambar 1.5 terdapat beberapa ulasan yang diberikan oleh pengguna 

mengatakan bahwa aplikasi Pertamina Go sering mengalami crash atau error pada 

saat menggunakan aplikasi dan juga tidak ada petunjuk penggunaan dalam 

menggunakan fitur-fitur yang ada didalam aplikasi Pertamina Go, hal ini 

mengindikasikan Pertamina Go tidak mudah digunakan karena membutuhkan usaha 

lebih dalam menggunakan nya, dan juga belum tersedia nya fitur offline untuk 

aplikasi pertamina go sehingga aplikasi tidak dapat digunakan di daerah terpencil 

yang belum memiliki akses internet. Pengguna juga mengatakan bahwa fitur 
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pencarian SPBU tidak memiliki peta tersendiri namun menggunakan layanan peta 

dari google, hal ini membuat pengguna merasa aplikasi Pertamina Go kurang 

bermanfaat dan fitur seperti perencanaan perjalanan juga tidak lebih baik dari yang 

diberikan oleh aplikasi seperti Waze dan Google map. 

Technology Acceptance Model (TAM) menawarkan suatu penjelasan yang 

kuat dan sederhana untuk penerimaan teknologi dan perilaku para penggunanya 

(Davis, 1989). Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model yang 

dirancang untuk memprediksi penerimaan aplikasi komputer dan faktor-faktor yang 

berhubungan dengannya. Technology Acceptance Model dalam Davis (1993), 

didefinisikan sebagai salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan 

memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi 

komputer. TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan 

(acceptance) pengguna faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap suatu 

teknologi dalam suatu organisasi. TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara 

keyakinan dan perilaku, tujuan/keperluan, serta penggunaan aktual dari 

pengguna/user suatu sistem informasi.  

Menurut Davis (1989), ada dua konsep utama yang dipercaya dalam user 

acceptance yaitu perceived ease of use dan perceived usefulness. Perceived ease of 

use didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan seseorang bahwa penggunaan 

teknologi sistem informasi akan mudah dan tidak membutuhkan usaha yang keras. 

Perceived usefulness didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan seseorang bahwa 
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penggunaan sistem informasi meningkatkan kinerja dalam pekerjaannya. Penggunaan 

internet banking ditentukan oleh persepsi individu dan sikap yang pada akhirnya akan 

membentuk perilaku seseorang dalam penggunaan suatu teknologi informasi. TAM 

banyak digunakan untuk memprediksi tingkat akseptasi pemakai (user acceptance) 

dan pemakaian yang berdasarkan persepsi terhadap kemudahan penggunaan 

teknologi informasi (perceived usefulness) dengan mempertimbangkan kemudahan 

dalam penggunaan TI (Perceived Ease of Use). 

Kemudahan penggunaan atau Perceived ease of use didefinsikan sebagai 

sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari 

usaha. Jika seseorang merasa percaya bahwa suatu sistem mudah digunakan maka ini 

juga merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan (Jogiyanto, 

2007). Mengacu pada Fusilier dan Durlabhji (2005:246) yang menyatakan bahwa 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kemudahan penggunaan adalah 

merasakan kemudahan dalam menggunakan teknologi guna melakukan kegiatan yang 

diinginkan, dapat berinteraksi dengan teknologi aplikasi Mobile Pertamina GO tidak 

memerlukan usaha yang besar. Davis et al., (2000) mendefinisikan, kemudahan 

penggunaan sebagai tingkat keyakinan seseorang bahwa dalam menggunakan suatu 

sistem tertentu tidak diperlukan usaha yang keras. Meskipun usaha memiliki arti yang 

berbeda pada setiap individu, tetapi pada umumnya untuk menghindari penolakan 

terhadap penggunaan sistem yang dikembangkan, maka sistem tersebut harus mudah 

diaplikasikan oleh pengguna tanpa menimbulkan usaha yang memberatkan. 



12 
 

Penelitian yang dilakukan Anggraeni (2015) tentang “pengaruh persepsi 

kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan terhadap niat untuk menggunakan 

dan penggunaan actual layanan jejaring sosial berbasis lokasi” menunjukan hasil 

bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

menggunakan layanan jejaring sosial berbasis lokasi 

Persepsi manfaat atau Perceived usefulness didefinisikan sebagai sejauh mana 

seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja 

pekerjaannya (Jogiyanto, 2007:114). Dari definisinya, diketahui bahwa persepsi 

manfaat merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Tirta dan Sari (2014) melakukan penelitian tentang 

“analisis pengaruh perseps kebermanfaatan, persepsi kemudahan dan kepercayaan 

terhadap penggunaan mobile banking” menunjukan bahwa variabel manfaat 

berpengaruh signifikan terhadap minat  

 Penggunaan sistem sebagai suatu kondisi yang sebenarnya dan nyata atas 

penggunaan suatu sistem tersebut (Davis 1989). Seseorang akan merasa puas 

menggunakan sistem jika mereka meyakini bahwa sistem tersebut mudah digunakan 

dan akan meningkatkan produktifitas mereka, yang tercermin dari kondisi nyata 

dalam penggunaannya. Bentuk pengukuran penggunaan senyatanya (actual use) 

adalah frekuensi dan durasi waktu penggunaan terhadap teknologi informasi. 

Penggunaan teknologi sesung-guhnya (actual technology use), diukur dengan jumlah 
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waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan teknologi dan frekuensi 

penggunaan. 

 Beberapa studi telah mendukung gagasan bahwa niat perilaku memiliki efek 

positif pada perilaku, dalam hal ini penggunaan aktual. Penelitian yang dilakukan 

oleh Aghdaie et al.(2012) menunjukkan bahwa penggunaan aktual dipengaruhi oleh 

niat berperilaku pada penerimaan instrumen viral marketing, misalnya Facebook, 

Instagram. 

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan di atas maka penulis ingin 

mengangkat penelitian ini yang diberi judul “Pengaruh Kemudahan Penggunaan 

dan Manfaat terhadap Penggunaan aplikasi mobile Pertamina Go” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui 

bahwa masalah yang dihadapi oleh PT Pertamina  dalam pengembangan Aplikasi 

Pertamina GO sebagai strategi pemasaran dan pelayanan kepada pelanggan belum 

optimal yang dikarenakan masyarakat belum memiliki ketertarikan mengunduh dan 

menggunakan aplikasi pertamina Go dikarena masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui aplikasi pertamina go. Perlu diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi sikap positif penggunaan layanan aplikasi Pertamina GO seperti 

pengaruh persepsi kemudahaan penggunaan dan persepsi manfaat 

Selanjutnya, rumusan pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Apakah kemudahan penggunaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Penggunaan Aplikasi Mobile Pertamina GO?  

2. Apakah persepsi manfaat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Penggunaan Aplikasi Mobile Pertamina GO? 

3. Apakah persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat secara Bersama 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penggunaan Aplikasi Mobile 

Pertamina GO? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan terhadap Penggunaan 

Aplikasi Mobile Pertamina GO 

2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi manfaat terhadap Penggunaan Aplikasi 

Mobile Pertamina GO  

3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi 

manfaat terhadap Penggunaan Aplikasi Mobile Pertamina GO? 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang 

pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan  persepsi manfaat terhadap minat 
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untuk menggunakan Aplikasi Mobile Pertamina GO dan juga  Menjadi bahan 

referensi atau bacaan, khususnya bagi pihak yang mengadakan penelitian sejenis.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis 

dan bermanfaat untuk perusahaan pertamina untuk mengembangkan strategi 

pemasaran yang tepa guna meningkatkan pelayanan dan penjualan. 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Perilaku Konsumen  

 Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan 

organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau 

pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka (Kotler dan Keller, 

2009). Perilaku konsumen merupakan kegiatan-kegiatan individu yang langsung 

terlibat dalam jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan. Terdapat 

dua elemen penting dari arti perilaku konsumen, yaitu : (1) proses pengambilan 

keputusan, (2) kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan 

dan menggunakan barang dan jasa ekonomis  

 Menurut Kotler dan Amstrong (2001), terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen, diantaranya yaitu faktor psikologis. Adapun 

macam dari faktor psikologis ini antara lain yaitu : 

1. motivasi adalah suatu kebutuhan yang secara cukup dirangsang untuk membuat 

seseorang mencari kepuasan atas keutuhannya. 
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2. persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 

menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran yang berarti mengenai 

dunia  

3. pembelajaran adalah perubahan pada perilaku individu yang muncul dari 

pengalaman 

4. keyakinan adalah pemikiran deskriptif seseorang mengenai sesuatu, dan sikap 

menggambarkan penilaian, perasaan, dan kecenderungan yang relatif konsisten dari 

seseorang atas sebuah obyek atau gagasan. 

Penelitian ini meneliti tentang perilaku masyarakat terkhususnya di Kota Semarang, 

dalam penggunaan layanan aplikasi Pertamina GO dari aspek faktor psikologis 

pengguna, yaitu tentang aspek persepsi pengguna atas kualitas layanan aplikasi 

Pertamina GO. Dengan memilih, mengatur, dan menginterpretasikan hal-hal terkait 

aplikasi Pertamina GO, penguna akan dapat merasakan bahwa mereka puas atau tidak 

puas terhadap aplikasi Pertamina GO tersebut. Jika mereka puas, maka mereka akan 

memilih untuk menggunakan aplikasi ini di masa depan, begitu juga sebaliknya. Oleh 

karena itu, perilaku penggunaan aplikasi Pertamina GO tepat untuk meneliti tingkat 

penerimaan suatu sistem layanan berbentuk aplikasi mobile pada diri pengguna.  

1.5.2 Pengertian Technology Acceptence Model 

Untuk mengetahui tingkat penerimaan sistem informasi yang digunakan di 

perpustakaan bisa dianalisis dengan menggunakan model TAM. Dengan demikian, 

TAM merupakan pisau analisis yang digunakan untuk mengetahui sikap penerimaan 
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pengguna terhadap hadirnya teknologi. Sebelum model TAM muncul, ada teori yang 

dikenal dengan nama Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikembangkan oleh 

Martin Fishbein dan Icek Ajzen (1975, 1980). Berasal dari penelitian sebelumnya 

yang dimulai dari teori sikap dan perilaku, maka penekanan TRA waktu itu ada pada 

sikap yang ditinjau dari sudut pandang psikologi. Prinsipnya yaitu: menentukan 

bagaimana mengukur komponen sikap perilaku yang relevan, membedakan antara 

keyakinan ataupun sikap, dan menentukan rangsangan eksternal. Sehingga dengan 

model TRA menyebabkan reaksi dan persepsi pengguna terhadap sistem informasi 

akan menentukan sikap dan perilaku pengguna tersebut. Selanjutnya pada tahun 1986 

Davis melakukan penelitian Disertasi dengan mengadaptasi TRA tersebut. Lalu pada 

tahun 1989 Davis mempublikasikan hasil penelitian disertasinya pada jurnal MIS 

Quarterly, sehingga memunculkan teori TAM dengan penekanan pada persepsi 

kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan yang memiliki hubungan untuk 

memprediksi sikap dalam menggunakan sistem informasi. Jadi dalam penerapannya 

maka model TAM jelas jauh lebih luas daripada model TRA. TAM merupakan salah 

satu jenis teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku (behavioral theory) 

yang banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi. 

Bagaimanapun yang namanya model yang bagus itu tidak hanya memprediksi, 

namun idealnya juga harus bisa menjelaskan. Rupanya dengan model TAM dan 

indikatornya memang sudah teruji dapat mengukur penerimaan teknologi. Dengan 

demikian menggunakan TAM maka akan mampu menjelaskan mengapa sistem 

informasi perpustakaan yang digunakan di perpustakaan bisa diterima atau tidak oleh 
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pengguna. TAM memberikan dasar untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal 

terhadap kepercayaan, sikap, dan tujuan dari penggunanya. Disamping dibangun oleh 

dasar teori yang kuat, salah satu kelebihan dari model TAM lainnya adalah dapat 

menjawab kegalauan pertanyaan dari banyaknya sistem teknologi yang ternyata gagal 

diterapkan di perpustakaan. Hal ini disebabkan oleh penggunanya yang tidak 

mempunyai niat (intention) untuk menggunakannya. Sesuai dengan istilah TAM, 

bahwa “A” singkatan dari “Acceptance” artinya penerimaan. Sehingga bisa dikatakan 

bahwa TAM merupakan suatu model analisis untuk mengetahui perilaku pengguna 

akan penerimaan teknologi. Jika melihat pengertian TAM dari Wikipedia, “TAM is 

an information systems theory that models how users come to accept and use a 

technology”. Maksudnya yaitu TAM merupakan suatu teori sistem informasi yang 

modelnya bagaimana pengguna datang untuk menerima dan menggunakan teknologi. 

Melalui TAM, asumsinya pada saat pengguna akan menggunakan sistem 

informasi yang baru maka ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya, yaitu:  

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Ease of Use Perceived) Dalam Davis 

(1989) disebutkan bahwa “ease” artinya “freedom from difficulty or great 

effort”. Selanjutnya “ease to use perceived” didefinisikan “the degree to 

which a person believes that using a particular system would be free of 

effort”. Jika diaplikasikan untuk sistem informasi perpustakaan, maka 

maksudnya pengguna meyakini kalau sistem informasi perpustakaan tersebut 

mudah dalam penggunaannya sehingga tidak memerlukan usaha keras dan 
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akan terbebas dari kesulitan. Hal ini mencakup kemudahan penggunaan 

sistem informasi sesuai dengan keinginan penggunanya. Hasil penelitian 

Davis (1989) menunjukkan jika persepsi kemudahan dapat menjelaskan 

alasan pengguna untuk menggunakan sistem dan dapat menjelaskan kalau 

sistem yang baru dapat diterima oleh pengguna.  

2. Persepsi Kebermanfaatan (Usefulness Perceived)  Dalam Davis (1989) 

disebutkan bahwa “the degree to which a person believes that using a 

particular system would enhance his or her job performance.” Hal ini 

dimaksudkan bahwa pengguna percaya bahwa dengan menggunakan sistem 

informasi tersebut akan meningkatkan kinerjanya. Hal ini menggambarkan 

manfaat sistem dari penggunanya yang berkaitan dengan berbagai aspek. Jadi 

dalam persepsi kebermanfaatan ini membentuk suatu kepercayaan untuk 

pengambilan keputusan apakah jadi menggunakan sistem informasi atau 

tidak. Asumsinya jika pengguna mempercayai kalau sistem tersebut berguna 

maka tentu akan menggunakannya, tetapi sebaliknya jika tidak percaya kalau 

berguna maka jawabannya pasti tidak akan menggunakannya. Awalnya Davis 

menggunakan sebanyak 14 ukuran (initial scale items) sebagai indikator yang 

ada dalam Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use. Selanjutnya 

memulai dengan kajian ke-1 yang merupakan uji coba awal /studi pra test 

yang dilakukan untuk mengetahui reliabilitas maupun validitas dan 

memperoleh hasil berupa 10 macam indikator. Mengenai apa saja 

indikatornya seperti pada Gambar 1.5 berikut: 
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Gambar 1. 6:gambar factor analysis of TAM question (davis,1989)  

Selanjutnya pada kajian ke-2, Davis melakukan uji coba purwarupa atau model 

dengan memperkecil indikator sehingga menjadi lebih baik dan lebih praktis. Analisis 

yang dilakukan waktu itu dengan menghitung Korelasi (antara Perceived Usefulness, 

Perceived Ease of Use, dan SelfReported System Usage) maupun Analisis Regresi 

(Effect of Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use on Self-Reported Usage).  

Mengenai indikator dari persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi 

kebermanfaatan seperti pada Gambar 1.6 berikut: 
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Gambar 1. 7: Factor analysis Item of TAM (Davis, 1989) 

 

Secara umum jika ternyata setelah dilakukan kajian ternyata faktor kemudahan 

terhadap sistem informasi diketahui tidak ada kemudahan, maka faktor 

kebermanfaatan menjadi tidak nampak pula. Logikanya bagaimana bisa bermanfaat 

untuk pengguna kalau sistem informasinya saja sulit digunakan atau tidak mudah 

penggunaannya.  Faktor penerimaan suatu teknologi bisa berasal dari pengguna 

maupun sistem itu sendiri. Dari pengguna bisa berupa aspek kognitif, karakter 

individu, kepribadian, kekhawatiran individu akan dampak teknologi. Sementara itu, 

dari sistem bisa berupa jaringan komputer dan keadaan komputernya. Menurut Davis, 
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et. al. (1989), tujuan dasar dari TAM adalah untuk memberikan penjelasan tentang 

faktor apa saja yang menentukan penerimaan teknologi yang mampu menjelaskan 

perilaku penggunanya. Model TAM mengkonsepkan bagaimana pengguna menerima 

dan menggunakan teknologi baru. Asalnya dari pendekatan teori psikologis untuk 

menjelaskan pengguna yang mengacu pada kepercayaan, sikap, minat, dan hubungan 

perilaku pengguna. Ciri khas dari Model TAM adalah sederhana namun bisa 

memprediksi penerimaan maupun penggunaan teknologi. Variabel eksternal dapat 

diganti dan disesuaikan dengan obyek dan topik penelitian. Dari berbagai hasil 

penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan model TAM contohnya adalah: 

kompleksitas, kepercayaan, efikasi diri, faktor sosial, jaminan layanan, kualitas 

koneksi internet, dan lain sebagainya.  Venkatesh, et. al. (2002) mengintegrasikan 

model TAM dengan memasukkan faktor intrinsik dan ekstrinsik sebagai variabel 

eksternal yang mempengaruhi penggunaan sistem. Faktor intrinsik berarti muncul 

dari dalam individu pengguna, sedangkan faktor ekstrinsik berarti karena faktor 

lingkungan yang mendorong pengguna menggunakan sistem informasi. Selanjutnya 

persepsi bebermanfaatan dan kemudahan penggunaan akan berpengaruh terhadap 

sikap terhadap penggunaan sistem informasi dan kemudian berpengaruh pada 

intensitas penggunaan. Setelah itu maka akan mempengaruhi penggunaan sistem 

secara aktual. Lebih jelasnya seperti pada Gambar 1.7 berikut:  
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Gambar 1. 8: bentuk asli technology acceptance model (Davis, 1989) 

Setelah diperkenalkan oleh Davis tahun 1986, model TAM banyak digunakan dan 

dikembangkan oleh para peneliti lainnya. Oleh karena itu, dalam perkembangannya 

telah mengalami modifikasi, misalnya penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Venkatesh dan Davis (1996). Hal ini seperti apa yang dikutip oleh Chuttur (2009) 

modifikasi model TAM yaitu dengan mengeliminasi variabel sikap terhadap 

penggunaan (attitude toward using).  Peneliti lainnya yaitu Gahtani (2001) juga 

memodifikasi model TAM dengan menggabungkan variabel intensitas perilaku 

penggunaan (behavioural intention to use) dan penggunaan sistem secara aktual 

(actual system use) menjadi variabel penerimaan (acceptance). Perubahannya seperti 

nampak pada Gambar 1.8 berikut:  

Gambar 1. 9: Modifikasi Model TAM Chuttur (1996) dan Gahtani (2001) 
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Dengan demikian intensitas penggunaan akan terpenuhi apabila sistem informasi 

yang digunakan di perpustakaan sering digunakan oleh pengguna karena 

kemudahannya, sehingga berarti sistem informasi tersebut memenuhi aspek dalam 

kebermanfaatannya. Hasil akhirnya secara aktual sistem informasi akan diterima oleh 

pengguna, jika faktor kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan telah terpenuhi.  

Jadi untuk menganalisis lebih jauh mengenai penerimaan sistem informasi di 

perpustakaan dengan model TAM, maka beberapa variabel yang digunakan, antara 

lain:  

1. Persepsi Kemudahan Penggunaan. 

Merupakan pernyataan mengenai persepsi pengguna akan kemudahan ataupun 

kesulitan dari penggunaan sistem informasi perpustakaan. Hal ini bisa 

diketahui dari berbagai indikator, antara lain: mudah untuk dipelajari, mudah 

mencapai tujuan, jelas operasionalnya, mudah dipahami, sistem informasi 

yang fleksibel, bebas dari kesulitan, mudah diakses, mudah mengontrol, 

kejelasan pada sistem informasi, mahir bagi pengguna, adanya penilaian 

bahwa secara umum sistem informasi perpustakaan tersebut mudah 

digunakan. 

2. Persepsi Kebermanfaatan. 

Merupakan pernyataan mengenai persepsi pengguna terhadap kegunaan 

sistem informasi perpustakaan. Indikatornya antara lain: mempercepat 

pekerjaan, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan kinerja, 
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meningkatkan efektifitas tugas, mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

pengguna, adanya kebermanfaatan secara keseluruhan, mempermudah 

pekerjaan, adanya penilaian kalau sistem informasi yang digunakan 

bermanfaat bagi perpustakaan dan pengguna. 

3. Sikap Terhadap Penggunaan Sistem Informasi.   

Merupakan sikap pengguna terhadap penggunaan sistem informasi 

perpustakaan yang berbentuk penerimaan ataupun penolakan. Jadi dalam 

konteks sikap ini, pengguna akan menunjukkan sikapnya apakah ia menerima 

ataupun menolak terhadap sistem informasi perpustakaan tersebut. 

4. Intensitas Perilaku Penggunaan Sistem Informasi  

Merupakan niat perilaku pengguna untuk menggunakan sistem informasi, 

sehingga menjadi kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan sistem 

informasi perpustakaan tersebut. Inilah yang disebut fase penerimaan, karena 

pengguna menunjukkan sikap penerimaan terhadap penggunaan sistem 

informasi perpustakaan. Adanya niat positif pengguna untuk menggunakan 

sistem informasi diyakini akan mampu menggerakkan pengguna dalam 

menggunakan sistem informasi perpustakaan. Tingkat penggunaan sistem 

informasi pada pengguna dapat diprediksi dari sikap perhatiannya terhadap 

sistem informasi tersebut. Jadi ada semacam motivasi untuk menggunakan 

dan keinginan untuk memotivasi pengguna lainnya. Hal ini meliputi aspek, 

antara lain: kognitif/cara pandang adanya ketertarikan terhadap sistem 

informasi, afektif dengan pernyataan pengguna untuk menggunakan sistem 
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informasi, komponen yang berkaitan dengan perilaku yaitu adanya keinginan 

untuk tetap menggunakan sistem informasi yang ada. 

5. Penggunaan Sistem Informasi Secara Aktual  

Dalam Davis (1986) disebutkan bahwa “actual use” diartikan sebagai “a 

person’s performance of specific behaviour”. Artinya kinerja seseorang dari 

perilaku tertentu. Hal ini dapat diketahui melalui kondisi secara nyata 

penggunaan sistem informasi tersebut, antara lain: intensitas penggunaan 

sistem informasi, frekuensi penggunaan menggunakan sistem informasi, 

maupun penggunaan sistem informasi yang sebenarnya secara terus-menerus 

di perpustakaan tersebut. 

6. Penerimaan  

Penerimaan (acceptance) ini sebenarnya meliputi variabel intensitas perilaku 

penggunaan sistem informasi dan penggunaan sistem informasi secara aktual. 

Untuk mengetahui kalau teknologi yang dimaksud yaitu sistem informasi 

perpustakaan benar-benar diterima oleh pengguna, maka dapat diketahui dari 

indikator manakala pengguna selalu menggunakan, selalu mengakses, 

maupun tercipta kepuasan penggunanya.   

Model TAM dapat menjelaskan bahwa persepsi pengguna terhadap suatu sistem 

akan mempengaruhi sikap penggunanya. Menurut Davis dalam Portner dan 

Donthu (2006), bahwa TAM menunjukkan persepsi kemudahan penggunaan dan 

kebermanfaatan merupakan suatu kepercayaan terhadap adanya teknologi baru 
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yang mempengaruhi sikap pengguna terhadap penggunaan teknologi. Intinya 

TAM sudah teruji sebagai tolok ukur dalam tujuan dan perilaku pengguna dalam 

memanfaatkan teknologi.  

1.5.3  Aplikasi Mobile 

Aplikasi mobile adalah sebuah bahasa pemrograman yang mempresentasikan apa 

yang seharusnya dilakukan oleh perangkat lunak atau bagaimana suatu proses 

perangkat lunak seharusnya menyelesaikan tugasnya  

 Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan; lamaran; 

penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah suatu program siap pakai yang direka 

untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat 

digunakan oleh sasaran yang dituju 

 Aplikasi mobile adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan anda melakukan 

mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti PDA, telepon seluler atau 

handphone. Dengan menggunaka aplikasi mobile, anda dapat dengan mdah 

melakukan berbagai macam aktifitas mulai dari pekerjaan kantor, hiburan, belajar, 

berjualan dan mencari informasi. 

1.5.4 Persepsi 

   Persepsi diawali dengan pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, 

mendengar, menyentuh, merasakan dan menerima sesuatu hal yang kemudian 

diseleksi, diorganisasi dan diinterpretasikan informasi yang diterimannya menjadi 

suatu gambaran yang memiliki arti (kajianpustaka.com,2012).  Persepsi merupakan 
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proses pencarian informasi  melalui alat penginderaan yang kemudian diseleksi, 

diorganisasi dan diinterpretasikan informasi yang diterimanya sehingga menjadi suatu 

gambaran yang memiliki arti. 

1.5.4.1 Komponen utama persepsi 

    Menurut Sobur (2003) dalam proses persepsi terdapat tiga komponen  

utama, yang terdiri dari:  

1. Seleksi  

Seleksi yaitu penyampaian dari indera terhadap rangsangan atau stimulus dari 

luar, sedangkan intensitas dan jenisnya dapat sedikit atau banyak.  

2. Interpretasi  

Interpretasi yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai 

arti.  

3. Pembulatan  

Pembulatan yaitu penarikan kesimpulan dan tanggapan terhadap informasi 

yang diterima. 

1.5.4.2 Faktor utama yang mempengaruhi Persepsi 

 Beberapa faktor yang mempengauhi persepsi  menurut  Gaspersz (1997:35) 

adalah sebagai berikut:  

1. Pengalaman masa lalu mampu mempengaruhi seseorang karena seseorang 

pada umumnya akan menarik kesimpulan yang sama dengan yang dirasakan, 

didengar dan dilihatnya.  
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2. Keinginan mampu memberikan pengaruh terhadap persepsi seseorang dalam 

membuat keputusan.    

3. Pengalaman yang bersumber dari teman, dimana mereka akan bercerita 

mengenai pengalamannya. 

1.5.5 Persepsi Kemudahan Penggunaan (perceived ease of use) 

 Persepsi kemudahan didefinsikan sebagai the degree to which a person 

believe that using a particular system would be free of effort yaitu tingkat 

kepercayaan seseorang bahwa sistem teknologi tertentu dapat digunakan dengan 

mudah (tanpa usaha) (Malhotra dan Galleta, 1999). Konsep ini mencakup kejelasan 

tujuan penggunaan teknologi informasi dan kemudahan penggunaan sistem untuk 

tujuan sesuai dengan keinginan pengguna.  

Menurut Davis (1989), pengertian persepsi kemudahana dalam tingkatan dimana 

seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem tertentu bebas dari usaha. Hal 

yang paling penting bagi pengguna adalah jumlah usaha yang dia keluarkan untuk 

dikeluarkan dalam menggunakan suatu sistem. Kemudahan penggunaan adalah 

konsep yang telah mendapatkan perhatian dalam kepuasan pengguna dalam alirannya 

penelitian sistem informasi. Segala sesuatu yang sama, sistem yang mudah digunakan 

akan meningkatkan minat untuk menggunakan sebagai kebaikan dari suatu sistem 

yang lebih mudah digunakan (Davis, 1989). Davis Mempertimbangkan argumen 

yang jelas usaha individu untuk menjadi sumber daya langka, sedemikian hingga 
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seseorang individu seharusnya rela untuk mengalokasikan lebih banyak kesempatan 

dari pada sistem yang memerlukan usaha lebih besar (Davis, 1989). 

 Menurut Jogiyanto (2007) persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan 

sebagai penilaian seseorang mengenai suatu teknologi bahwa tidak perlu kemampuan 

yang tinggi untuk menggunakannya, ada beberapa indikator kemudahan penggunaan 

teknologi informasi antara lain meliputi:  

1) Teknologi informasi mudah dipelajari (easy to learn) 

2) Teknologi informasi mudah untuk dikendalikan ( controllable) 

3) Penggunaan teknologi informasi yang fleksibel (flexible) 

4) Tampilan teknologi informasi yang jelas dan mudah dipahami ( clear and 

understandable) 

5) Pengguna dapat dengan mudah mahir menggunakan teknologi informasi (easy 

to became skillful) 

6) Teknologi informasi mudah untuk digunakan ( easy to use) 

1.5.6 Persepsi Manfaat (perceived of usefulness) 

 Davis (1989) menyatakan bahwa definisi manfaat pengguna adalah tingkatan 

dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem tertentu akan dapat 

meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. Sedangkan menurut Thompsonet al 

(1991) menyatakan bahwa “Kemanfaatan Teknologi Informasi merupakan manfaat 

yang diharapkan oleh pemakai Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugasnya.” 
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 Menurut Duta (2011), kemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat 

yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. 

Pengukuran kemanfaatan tersebut berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas 

atau keragaman aplikasi yang dijalankan. Thompson (2004) juga menyebutkan bahwa 

individu akan menggunakan teknologi informasi jika meneliti pengaruh manfaat 

positif atas penggunaanya. Kemanfaatan dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu (1) 

kemanfaatan dengan satu faktor, dan (2) kemanfaatan dengan estimasi dua faktor 

meliputi dimensi ; 

1) Teknologi informasi membantu untuk mempercepat pekerjaan (work more 

quickly) 

2) Teknologi informasi membantu meningkatkan kinerja (improve job 

performance) 

3) Teknologi informasi membantu meningkatkan produktivitas (increase 

productivity) 

4) Teknologi Informasi meningkatkan efektivitas ( effectiveness) 

5) Teknologi informasi membantu pekerjaan menjadi lebih mudah ( make job 

easier) 

6) Teknologi informasi dirasa bermanfaat ( useful) 

 Mengembangkan kinerja pekerjaan kemanfaatan dengan estimasi dua faktor 

dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu kemanfaatan dan efektifitas, dengan dimensi-

dimensi masing-masing yang dikelompokkan sebagai berikut : 
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1. Kemanfaatan meliputi dimensi: (1) menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes job 

easier), (2) bermanfaat (usefull), (3) menambah produktifitas (increase productivity). 

2. Efektifitas meliputi dimensi: (1) mempertinggi efektifitas (enchance effectiveness), 

(2) mengembangkan kinerja pekerjaan (improve job performance). 

1.5.7 Penggunaan Aplikasi Pertamina Go  

 Penggunaan teknologi menurut Davis (1989) adalah kondisi nyata 

penggunaan teknologi. Dikonsepkan dalam bentuk pengukuran terhadap frekuensi 

dan durasi waktu penggunaan teknologi. Seseorang akan puas menggunakan sistem 

jika mereka meyakini bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan akan 

meningkatkan produktivitas mereka, yang tercermin dari kondisi nyata penggunaan 

(Tangke, 2004 dalam Wibowo, 2008). Seseorang akan merasa puas menggunakan 

sistem jika mereka meyakini bahwa sistem ter-sebut mudah digunakan dan akan 

meningkatkan produktifitas mereka, yang tercermin dari kondisi nyata dalam 

penggunaannya. Bentuk pengukuran penggunaan senyatanya (actual use) adalah 

frekuensi dan durasi waktu penggunaan terhadap teknologi informasi. Penggunaan 

teknologi sesung-guhnya (actual technology use), diukur dengan jumlah waktu yang 

digunakan untuk berinteraksi dengan teknologi dan frekuensi penggunaan.  

1.6 Penelitian Terdahulu 

 Terdapat berbagai penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan salah satu 

acuan dan pertimbangan dalam penelitian. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Wibisono dan Toly (2014) dengan judul 

“analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak dalam penggunaan e-

filing di Surabaya” penelitian ini menggunakan pendekatan technology acceptance 

model oleh davis yang didalamnya terdapat variabel keamanan dan kerahasian, 

kesiapan teknologi informasi, persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan 

terhadap Minat wajib pajak dalam penggunaan e-filing di Surabaya dan hasilnya 

keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi, persepsi kegunaan dan kemudahan 

penggunaan berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam penggunaan e-filling di 

Surabaya 

 Penelitian yang dilakukan oleh Anggaraeni (2015) dengan judul “Pengaruh 

Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Kegunaan Terhadap Niat Untuk 

Menggunakan dan Penggunaan Aktual Layanan Jejaring Sosial Berbasis Lokasi 

“Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa model penerimaan 

teknologi yang terdiri dari persepsi kemudahan penggunaan, kegunaan yang 

dirasakan, niat untuk digunakan, dan penggunaan aktual pada penggunaan layanan 

jejaring sosial berbasis lokasi. Populasi penelitian adalah Ekonomi dan Mahasiswa 

Fakultas Bisnis Universitas Brawijaya yang menggunakan lokasi berbasis sosial 

layanan jaringan Sampel penelitian adalah 100 siswa yang menggunakan sosial 

berbasis lokasi layanan jaringan minimal seminggu sekali. Penentuan sampel 

mempertimbangkan purposive sampling Sedangkan analisis data penelitian 

menggunakan SEM-PLS menggunakan WarpPLS 4.0. Hasil penelitian Menunjukkan 
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persepsi kemudahan penggunaan memiliki efek positif dan signifikan terhadap niat 

untuk menggunakan, dirasakan Kegunaan memiliki efek positif dan signifikan 

terhadap niat untuk menggunakan, dan niat untuk menggunakan hasil positif dan efek 

signifikan pada penggunaan aktual. 

Penelitian yang sama dilakukan oleh Singgih Priambodo (2016) melakukan 

penelitian tentang “pengaruh persepsi manfaat, kemudahan penggunaan dan resiko 

terhadap minat menggunakan e-money di kota semarang” data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer, dan pengumpulan data dilakukan menggunakan 

kuesioner secara langsung dengan metode Convenience Sampling. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan, dan Resiko 

berpengaruh terhadap Minat Menggunakan layanan e-money di kota Semarang. 

1.7 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan dugaan sementara yang paling memungkinkan yang  

masih harus dicari kebenarannya. Hubungan antar variabel dalam penelitian ini  

memiliki hipotesis sebagai berikut : 

1. Kemudahaan penggunaan (H1) berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi 

Pertamina Go 

Persepsi tentang kemudahan penggunaan sebuah teknologi didefinisikan  

sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa, komputer dapat 

dengan mudah dipahami dan digunakan. Jika seseorang merasa percaya 

bahwa sistem tersebut berguna maka dia akan bereaksi positif terhadap sistem 
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tersebut dan akan menggunakannya. Sebaliknya, jika seseorang merasa 

percaya bahwa sistem informasi kurang berguna maka dia tidak akan 

menggunakannya. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap sikap penggunaan 

teknologi. Al-Somali et al. (2009) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan 

mempengaruhi sikap pengguna dari internet banking, seperti temuan Chau 

dan Lai (2003). Masih sedikit tinjauan yang menemukan pengaruh persepsi 

kemudahan terhadap penggunaan Mobile banking. Oleh karena itu 

dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:  

H1: Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap 

penggunaan aplikasi pertamina go 

2. Persepsi Manfaat (H2) berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi Pertamina 

GO 

Adamson dan Shine (2003) menyebutkan bahwa hasil riset-riset empiris 

menunjukkan bahwa Persepsi Kebermanfaatan merupakan faktor yang cukup 

kuat mempengaruhi penerimaan, adopsi dan penggunaan sistem oleh 

pengguna. Menyimpulkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan 

positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan efiling pada Wajib 

Pajak di Semarang. 

H2: Persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap penggunaan aplikasi 

Pertamina Go 



36 
 

3. Persespsi kemudahaan penggunaan dan manfaat berpengaruh terhadap 

penggunaan aplikasi Pertamina GO 

Munurut davis (1989) persepsi akan kemudahan penggunaan dan persepsi 

manfaat merupakan dua faktor yang mempengaruhi penerimaan suatu 

teknologi kepada pengguna nya. Penelitian yang dilakukan oleh nurul citra 

yang berjudul Pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan 

penggunaan, dan kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan  e-filing bagi 

wajib pajak di Yogyakarta menunjukan bahwa secara Bersama-sama variable 

kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan bepengaruh terhadap 

penggunaan e-filling bagi wajib pajak di Kota Yogyakarta. (Noviandini, 

2012) 

H2: Persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat berpengaruh positif 

terhadap penggunaan aplikasi Pertamina Go 

Gambar 1. 10 

Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat terhadap 

penggunaan Aplikasi Mobile Pertamina GO 

 H1  

   

  H2     

 

Persepsi kemudahan 

penggunaan (X1) 

Persepsi manfaat (X2) 

Penggunaan Aplikasi 

Pertamina Go 

 (Y1) 
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1.8 Definisi Konseptual  

Definisi konseptual sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian, khususnya 

dalam pembahasan masalah agar tidak terjadi kekaburan dan ketidakjelasan 

mengenai pengertian masing-masing variabel penelitian. Adapun definisi 

konseptual dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Persepsi kemudahan pengunaan 

Persepsi kemudahan penggunaan merupakan sejauh mana seseorang 

percayabahwa dalam menggunakan suatu teknologi tidak memerlukan usaha 

yang besar, artinya mudah untuk digunakan. 

2. Persepsi manfaat 

Persepsi kemanfaatan dapat diartikan sebagai kepercayaan seseorang akan 

manfaat yang timbul akibat menggunakan suatu teknologi. 

3. Penggunaan Aplikasi Pertamina Go 

Penggunaan Aplikasi Pertamina GO sebagai suatu kondisi yang sebenarnya 

dan nyata atas penggunaan suatu teknologi informasi tersebut (Davis 1989). 

1.9 Definisi Operasional 

 Definisi Operasional diperlukan untuk mengoperasionalkan variabel 

kemudahan penggunaan, manfaat, dan minat menggunakan dan penggunaan 

aktual agar dapat diukur. Definisi operasional dari masing-masing variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Persepsi Kemudahan Penggunaan (X1) 

Indikator yang digunakan untuk pengukuran variabel kemudahan penggunaan 

sebagai berikut :  

a. Teknologi informasi mudah dipelajari (easy to learn) 

b. Teknologi informasi mudah untuk dikendalikan ( controllable) 

c. Penggunaan teknologi informasi yang fleksibel (flexible) 

d. Tampilan teknologi informasi yang jelas dan mudah dipahami ( clear and 

understandable) 

e. Pengguna dapat dengan mudah mahir menggunakan teknologi informasi 

(easy to became skillful) 

f. Teknologi informasi mudah untuk digunakan ( easy to use) 

2. Persepsi manfaat (X2) 

Indikator yang digunakan untuk pengukuran persepsi manfaat sebagai berikut 

:  

a. Teknologi informasi membantu untuk mempercepat pekerjaan (work more 

quickly) 

b. Teknologi informasi membantu meningkatkan kinerja (improve job 

performance) 

c. Teknologi informasi membantu meningkatkan produktivitas (increase 

productivity) 

d. Teknologi Informasi meningkatkan efektivitas ( effectiveness) 
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e. Teknologi informasi membantu pekerjaan menjadi lebih mudah ( make 

job easier) 

f. Teknologi informasi dirasa bermanfaat ( useful) 

4. Penggunaan Aplikasi Pertamina GO (Y1) 

 Penggunaan teknologi diukur dengan jumlah waktu yang digunakan untuk 

berinteraksi dengan teknologi dan frekuensi penggunaan. Adapun indikator 

yang digunakan untuk pengukuran  penggunaan aktual aplikasi Pertamina Go 

sebagai berikut : 

a) frekuensi penggunaan teknologi informasi 

b) Teknologi informasi Sesuai dengan yang dibutuhkan 

c) berminat untuk terus menggunakan teknologi informasi 

d) aktivitas penggunaan Teknologi informasi 

1.10 Metode Penelitian 

1.10.1 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian penjelasan (explanatory 

research) yang berusaha untuk menjelaskan serta melihat hubungan antar variabel-

variabel yang terdapat dalam penelitian serta menjelaskan pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat, di samping itu untuk menguji hipotesis yang diajukan, yang 

telah dirumuskan sebelumnya. 
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1.10.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2009), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi pada penelitian ini adalah pelanggan Pertamina yang menggunakan aplikasi 

Pertamina Go dalam melakukan segala jenis kegiatan berkendara di Kota Semarang. 

Karena jumlah pengguna ini tersebar dan sulit untuk diketahui secara pasti, maka 

Penetapan jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 100 responden. Alasan yang 

digunakan sebagai dasar menetukan jumlah responden dengan mempertimbangkan 

bahwa jumlah pengguna aplikasi pertamina Go di Kota Semarang tidak tetap karena 

populasinya tidak dapat dipastikan jumlahnya. 

 Menurut Cooper, dituliskan bahwa formula dasar dalam menentukan ukuran 

sampel untuk populasi yang tidak terdefinisikan seara pasti jumlahnya sampel 

ditentukan secara langsung sebesar 100 (Cooper,1996 : 25). Jumlah sampel 100 

sudah memenuhi syarat suatu sampel dikatakan representatif. Oleh karena itu, jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang responden yang cukup mewakili untuk 

diteliti.  

1.10.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 Pengambilan sampel teknik Non Probability Sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono 2009:120-121). 
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Metode pengambilan sampelnya menggunakan purposive samping, yaitu bentuk 

pengambilan sampel ini berdasarkan kriteria yang telah di tentukan sebelumnya yaitu 

telah menggunakan aplikasi pertamina go lebih dari sekali dan berdomisili di Kota 

Semarang. (Sugiyono, 2009). 

1.10.4 Sumber data 

 Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya (Hasan, 2002:82). Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dari hasil pengisian kuesioner secara langsung oleh responden dan 

wawancara.  

2. Data  Sekunder 

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian 

dari sumber – sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari 

perpustakaan atau dari laporan – laporan peneliti terdahulu (Hasan, 2002:82).  

  Data yang diperoleh secara tidak langsung dan sifatnya sebagai 

pelengkap yaitu buku – buku teks mengenai pemasaran, perilaku konsumen, 

Technology Acceptence Model hasil – hasil riset tentang Persepsi Kemudahan 

penggunaan, persepsi manfaat, dan minat menggunakan oleh peneliti 

sebelumnya yang masih relevan. 
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Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

jurnal, majalah, buku, internet, serta penelitian terdahulu yang memuat 

informasi atau data – data yang berkaitan dengan penelitian. 

1.10.5 Skala Penggukuran 

 Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur 

tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala 

pengukuran adalah nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat 

dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif 

(Sugiyono, 2006 : 84-85). 

 Penelitian ini menggunakan Skala Likert, dimana skala ini digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

sehingga variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item – item instrumen 

yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2009 : 133). Penentuan 

nilai atas skor skala likert adalah sebagai berikut: 

a. Mendapat skor 5 untuk jawaban yang dinilai sangat setuju 

b. Mendapat skor 4 untuk jawaban yang dinilai setuju 

c. Mendapat skor 3 untuk jawaban yang dinilai netral/cukup 

d. Mendapat skor 2 untuk jawaban yang dinilai tidak setuju 
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e. Mendapat skor 1 untuk jawaban yang dinilai sangat tidak setuju 

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Metode Kuesioner 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memeberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada reponden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2008 : 199). Teknik 

pengumpulan data ini adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan 

(kuesioner) kepada responden untuk dijadikan data primer bagi penelitian. 

 Penggunaan kuesioner didasari oleh suatu keyakinan bahwa 

responden adalah orang yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri. 

Apa yang dinyatakan oleh responden atas pertanyaan  - pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti dianggap sama dengan apa yang dimaksud dengan 

apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Dalam hal ini, obyek yang menjadi 

responden dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi Pertamina Go di 

Kota Semarang  

1.10.7 Teknik Pengolahan Data 

 Setelah data didapat kemudian diolah dan setelah itu disajikan dalam bentuk 

tabel-tabel guna kepentingan analisa. Pengolahan data tersebut meliputi : 

1. Editing 



44 
 

Proses ini dilakukan setelah data terkumpul. Proses editing dilakukan 

untuk melihat apakah jawaban pada kuesioner telah terisi lengkap. 

2. Coding 

Yaitu proses pemberian kode tertentu terhadap aneka ragam jawaban 

dari kuesioner untuk dikelompokkan dalam ketegori yang sama. 

3. Scoring 

Di dalam pemberian skor atau penilaian ini digunakan Skala Likert yang 

merupakan salah satu cara untuk menentukan skor.  

4. Tabulating 

Tabulating atau tabulasi merupaka pengelompokan atas jawaban dengan 

teliti dan teratur, kemudian dihitung dan dijumlahkan sampai terwujud 

dalam bentuk tabel yang berguna 

1.10.8 Teknik Analisa Data 

1.10.8.1 Analisa Kuantitatif 

 Analisis kuantitatif merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan 

pengukuran dan pembuktian menggunakan metode statistik. Metode statistik 

memberikan cara yang objektif guna mengolah dan menganalisis data kuantitatif 

kemudian ditarik kesimpulannya. Analisa data kuantitatif yang digunakan penelitian 

ini adalah: 

1. Uji Validitas 
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Menurut Sugiyono (2010:3 ), validitas adalah ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevaliditasan suatu  instrument.  Uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika pertanyaan 

tersebut mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas biasanya digunakan 

dengan menghitung korelasi antara setiap skor butir instrumen dengan skor total. Jadi 

validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat 

betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. 

Dalam, proposal penelitian ini uji validitasnya menggunakan rumus korelasi 

product moment sebagai berikut (Sugiyono, 2008:248). 

r hitung = 
𝒏∑𝒙𝒚−(∑𝒙)(∑𝒚)

√{𝒏∑𝒙𝟐−(∑𝒙)𝟐}{∑𝒚𝟐− (∑𝒚)𝟐}
 

Dimana : n  = jumlah sampel 

Y  = jumlah skor item yang diuji validitasnya 

X  = skor item soal yang diuji validitasnya 

Uji signifikasi dilakukan dengan menggunakan nilai r hitung dengan nilai r tabel 

untuk degree of freedom (df)  = n-2, dengan taraf signifikasi 0,05. Jika nilai r 

hitung > dari nilai r  tabel dan nilai r positif, maka butir butir pertanyaan 

dinyatakan valid.pernyataan dikatakan tidak valid apabila r hitung < dari r tabel. 

 2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singariambun, 1995). Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien Alpha Cronbrach (α). 
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Apabila nilai α lebih besar dari 0,60 dapat ditafsirkan suatu hasil pengukuran relatif 

konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih dengan kata lain 

instrumen tersebut dapat diandalkan. Rumus koefisien α (alpha) adalah : 
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Keterangan :  

α      =  Koefisien alpha  

k      =  Belahan banyaknya butir pertanyaan 

Sj²   =  Varians belahan j : j = 1,2,… 

Sx2  = Varians skor test 

3. Uji asumsi klasik  (Regresi Linear Sederhana) 

Regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun 

kausal suatu variable independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 

2004:204).  

Persamaan regresi linier sederhana ini dapat digunakan pada hipotesis 1 dan 2 dan 

digunakan untuk melakukan prediksi (ramalan) bagaimana individu dalam variabel 

dependen akan terjadi bila individu dalam variabel independen ditetapkan (Sugiyono, 

2004:208). 

Persamaan umum regresi linier sederhana adalah : 

Y = a + bX 

Keterangan ( Sugiyono,  2001:204) : 
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Y = Subyek dalam variabel terikat (kinerja karyawan) yang diprediksikan 

a = Konstanta 

b  = Koefisien regresi yang menunjukan angka peningkatan atau 

penurunan variabel terikat    yang didasarkan pada hubungan nilai 

variabel bebas. Bila “b” (-) maka terjadi penurunan. 

x  = Subyek variabel bebas (kepemimpinan dan komunikasi 

interpersonal) yang mempunyai nilai tertentu. 

 

4. Uji asumsi klasik (Regresi Linear Berganda) 

Analisis ini digunakan pada hipotesis 3, yaitu untuk mengetahui pengaruh 

dua variabel independen, yaitu kemudahan penggunaan dan manfaat terhadap 

variabel dependen, yaitu penggunaan aplikasi 

Persamaan umum regresi ganda adalah sebagai berikut: 

eXbXbaY  2211
 

Keterangan : 

Y : Variabel dependen 

a : Konstanta persamaan regresi 

b1 : koefisien regresi X1 

b2 : koefisien regresi X2 

e : Error terms 

5. Koefisien korelasi  
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Koefisien korelasi pada penelitian ini menggunakan Korelasi Product Moment 

digunakan pada uji hipotesis 1 dan 2; untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen dengan dependen.  

Rumus Korelasi Product Moment, yaitu : 

 xyr
  

       

 





2222

iiii

iiii

YYnXXn

YXYXn

  

Keterangan rxy : koefisien korelasi yang dicari 

  n : banyaknya sampel 

  X : variabel independen 

  Y : variabel dependen 

Tabel 1. 1 

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkatan Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

      Sumber : Sugiyono (2010:184) 

Koefisien determinasi 
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Digunakan untuk mengukur presentase variable dependen (Y) yang 

dijelaskan oleh variable independen (X). Untuk menghitung koefisien 

determinasi menggunakan rumus : 

            KD = r2 x 100% 

Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini digunakan dalam 

persen (%). Jadi hasilnya dikalikan 100% 

1.10.9 Penggujian Hipotesis 

1.10.9.1 Uji T 

Uji  statistik  t menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  kemudahan penggunaan   

dan manfaat yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara  

bersama-sama terhadap  sikap  pelanggan  dan  minat  beli  konsumen  (Ghozali,  

2009).  

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 Ho  :  β0  =  0,  artinya  variabel-variabel  bebas  secara  individual  tidak 

mempunyai  pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat   

 Ha  :  β1  ≠  0,  artinya  variabel-variabel  bebas  secara  individual  

mempunyai pengaruh  yang signifikan terhadap variabel terikat   

Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 

 Apabila t tabel > t hitung, maka Ho diterima dan  Ha ditolak.  

 Apabila t tabel < t hitung, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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Gambar 1.3 Kurva Uji t 

          

1.10.9.2 Uji F 

Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  kemudahan 

penggunaan  dan manfaat yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersamasama terhadap penggunaan (Ghozali,2009). 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 Ho  :  β1  =  β2  =  0,  artinya  variabel-variabel  bebas    tidak  mempunyai 

pengaruh  yang  signifikan  secara  simultan  atau  bersama-sama  terhadap 

variabel  terikatnya. 

 Ha :  β1  ≠  β2  ≠  0,  artinya  variabel-variabel  bebas  mempunyai  pengaruh  

yang signifikan  secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.  

Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1.  Apabila  probabilitas  signifikasi  >  0.05,  maka  Ho  diterima  dan  Ha ditolak.  

2.  Apabila    probabilitas    signifikasi    <    0.05,    maka    Ho    ditolak    dan    Ha 

diterima. 
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Dengan membandingkan  nilai F  hitung  dengan  F  tabel apabila  F  tabel >  F 

hitung, maka  Ho diterima  dan  Ha  ditolak, apabila  F  tabel <  F  hitung, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

Gambar 1. 11 Kurva Uji F 
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