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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian Penggunaan Instant Messaging Line terhadap Efektivitas Penyampaian 

Informasi dengan Model UTAUT ini diteliti dengan meninjau dan mengevaluasi 

beberapa daftar pustaka dan jurnal yang telah penulis pelajari. Berikut beberapa 

jurnal penelitian yang penulis pelajari untuk melakukan penelitian ini: 

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Instant Messaging Line 

terhadap Efektivitas Komunikasi Interpersonal” dilakukan oleh (Primadani et 

al., 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

penggunaan instant messaging line terhadap efektivitas komunikasi di kalangan 

mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2011 dan 2014 Universitas Telkom. Hasil 

penelitian diatas menunjukkan t hitung sebesar 12,165 > t tabel 1,985, maka H0 

ditolak. Artinya terdapat pengaruh penggunaan instant messaging line terhadap 

efektivitas komunikasi interpersonal dikalangan mahasiswa. Kontribusi pengaruh 

penggunaan instant messaging line terhadap efektivitas komunikasi interpersonal 

sebesar 60,2% dan sisanya sebesar 39,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak 

diteliti. 

2. Penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Model UTAUT (Unified Theory 

of Acceptance and Use of Technology) terhadap Perilaku Pengguna Sistem 

Informasi (Studi Kasus : Sistem Informasi Akademik pada STTNAS 

Susi Susanti, Analisis Penggunaan Instant Messaging Line Terhadap Efektivitas Penyampaian Informasi 
Dengan Model UTAUT (Studi Kasus Group Chat Program Studi Sistem Informasi), 2018 
UIB Repository@2018



9 

 

Universitas Internasional Batam 

 

Yogyakarta)” dilakukan oleh (Handayani & Sudiana, 2015). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi niat perilaku dalam penggunaan Sistem 

Informasi Akademik menggunakan model UTAUT. Hasil penelitian diatas 

berdasarkan analisis dan pembahasan adalah variabel performance expectancy, 

social influence dan facilitating conditions berpengaruh secara signifikan 

terhadap behavioral intention, sedangkan variabel effort expectancy memberikan 

hasil yang tidak signifikan. Secara keseluruhan keempat prediktor tersebut hanya 

mampu menjelaskan pengaruh terhadap behavioral intention sebesar 37,6%. 

3. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Group Line sebagai Media 

Koordinasi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Sketsa Universitas 

Mulawarman Samarinda” dilakukan oleh (Dewi, Kalalinggi, & Sudarman, 

2018). Penelitian diatas bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas 

penggunan group line dan untuk menggambarkan secara keseluruhan mengenai 

group line sebagai media koordinasi LPM Sketsa Universitas Mulawarman 

Samarinda. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa media sosial line sangat 

berpengaruh dalam menunjang anggota LPM Sketsa Unmul dalam berkoordinasi 

setiap harinya. 

4. Penelitian yang berjudul “Analisis Perilaku Penggunaan Aplikasi Pesan Instan 

dengan Menggunakan Model Unified Theory of Acceptance and Use of 

Technology di Kota Bandung” dilakukan oleh (Marhaeni, 2014). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

penggunaan aplikasi pesan instan di Kota Bandung. Hasil penelitian diatas 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan 
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aplikasi pesan instan di kota Bandung antara lain performance expectancy, effort 

expectancy dan facilitating conditions berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

behavioral intention sebesar 69%. Sedangkan behavioral intention dan 

facilitating conditions berpengaruh positif dan signifikan terhadap use behavior 

sebesar 57%. 

5. Penelitian yang berjudul “Penerapan Model Unified Theory of Acceptance and 

Use of Technology di Kota Denpasar ” dilakukan oleh (Wulandari & Yadnyana, 

2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong 

minat penggunaan e-Filing dengan menerapakan model unified theory of 

acceptance and use of technology. Model UTAUT yang digunakan telah 

dimodifikasi sedemikian rupa yang terdiri atas 4 faktor yaitu ekspektasi kinerja, 

ekspektasi usaha, faktor sosial dan kondisi yang memfasilitasi sebagai variabel 

bebas serta minat penggunaan e-Filing sebagai variabel terikat. Hasil penelitian 

ini menjelaskan variabel ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial dan 

kondisi yang memfasilitasi memiliki pengaruh positif signifikan pada minat 

penggunaan e-Filing. 

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah penggunaan instant messaging line 

mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi seseorang atau kelompok dalam proses 

penyampaian informasi maupun penerimaan informasi serta mempermudah seseorang 

dalam berkomunikasi. Selain itu, dengan memanfaatkan model UTAUT 

mempermudah peneliti dalam menganalisis perilaku pengguna terhadap teknologi 

informasi atau perilaku pengguna dalam menggunakan sistem. 
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2.2 Landasan Teori 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) merupakan 

sebuah model untuk menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi informasi. 

UTAUT merupakan salah satu model penerimaan teknologi terkini yang 

dikembangkan oleh Venkatesh. Model UTAUT merupakan hasil sintesis beberapa 

teori perilaku penerimaan, motivasi dan penggunaan teknologi. Model ini merupakan 

kombinasi dari delapan model yang telah berhasil dikembangkan sebelumnya yaitu, 

Theory of Reasoned Action (TRA), Technology Acceptance Model (TAM), 

Motivational Model (MM), Theory of Planned Behavior (TPB), kombinasi TAM dan 

TPB, Model of PC Utilization (MPTU), Innovation Diffusion Theory (IDT) dan 

Social Cognitive Theory (SCT) (Kurniabudi & Assegaf, 2016). 

Dibandingkan dengan kedelapan model tersebut, UTAUT terbukti lebih 

berhasil menjelaskan hingga 70% varian behavior intention. Selain itu UTAUT 

cukup tangguh (robust) karena dapat diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan dapat 

digunakan lintas budaya (Bendi & Andayani, 2013). 

Model UTAUT memiliki empat konstruk utama yang memainkan peran penting 

sebagai determinan langsung dari behavioral intention dan use behavior, yakni 

performance expectancy, effort expectancy, social influence dan facilitating 

condition. Selain itu terdapat empat moderator yakni gender, age, experience dan 

voluntariness of use, yang diposisikan untuk memoderasi dampak dari konstruk-

konstruk pada behavioral intention dan use behavior (Fanani, Kusyanti, & Rachmadi, 

2018). Gambar 2.1 menampilkan keterkaitan antara determinan-determinan dan 

moderator-moderator ini. 
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Gambar 2.1 Model UTAUT 

 

2.2.1 Ekspektasi Kinerja (Performance Expectancy) 

Ekspektasi kinerja (performance expectancy) didefinisikan sebagai tingkat 

seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem akan membantu dia 

mendapatkan keuntungan kinerja pekerjaannya (Bendi & Andayani, 2013). 

Venkatesh menemukan bahwa performance expectancy berpengaruh terhadap 

behavioral intention. 

H1 : Performance Expectancy mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Behavioral Intention. 

Dalam konsep ini terdapat gabungan variabel-variabel yang diperoleh dari 

model penelitian sebelumnya tentang model penerimaan dan penggunaan teknologi 

(Auliya, 2018). Adapun variabel tersebut adalah :  
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1. Persepsi Terhadap Kegunaan (perceived usefulness) 

Persepsi terhadap kegunaan (perceived usefulness) didefinisikan sebagai seberapa 

jauh seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem tertentu akan 

meningkatkan kinerjanya (Auliya, 2018). 

2. Motivasi Ekstrinsik (extrinsic motivation) 

Motivasi ekstrinsik (extrinsic motivation) didefinisikan sebagai persepsi yang 

diinginkan pemakai untuk melakukan suatu aktivitas karena dianggap sebagai alat 

dalam mencapai hasil-hasil bernilai yang berbeda dari aktivitas itu sendiri, 

semacam kinerja pekerjaan, pembayaran, dan promosi-promosi (Auliya, 2018). 

3. Kesesuaian Pekerjaan (job fit) 

Kesesuaian pekerjaan (job fit) didefinisikan bagaimana kemampuan-kemampuan 

dari suatu sistem meningkatkan kinerja pekerjaan individual (Auliya, 2018). 

4. Keuntungan Relatif (relative advantage)  

Keuntungan relatif (relative advantage) didefinisikan sebagai seberapa jauh 

menggunakan sesuatu inovasi yang dipersepsikan akan lebih baik dibandingkan 

menggunakan pendahulunya (Auliya, 2018). 

5. Ekspektasi-Ekspektasi Hasil (outcome expectations)  

Ekspektasi-ekspektasi hasil (outcome expectations) berhubungan dengan 

konsekuensi-konsekuensi dari perilaku. Berdasarkan pada bukti empiris, mereka 

dipisahkan ke dalam ekspektasi-ekspektasi kinerja (performance expectations) 

dan ekspektasi-ekspektasi personal (personal expectations) (Auliya, 2018). 

Dalam penelitian Auliya (2018) mendefinisikan kemanfaatan (usefulness) 

sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu subyek 
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tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. Dari beberapa 

penjelasan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang 

mempercayai dan merasakan dengan menggunakan suatu teknologi informasi akan 

sangat berguna dan dapat meningkatkan kinerja dan prestasi kerja. 

Adapun indikator ekspektasi kinerja (performance expectancy) dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membantu dalam mendapatkan informasi. 

2. Membantu dalam penyampaian informasi. 

 

2.2.2 Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy) 

Ekspektasi usaha (effort expectancy) didefinisikan sebagai tingkat kemudahan 

penggunaan sistem. Kalau sistem mudah digunakan maka tidak diperlukan usaha 

yang tinggi dan sebaliknya jika suatu sistem sulit digunakan maka diperlukan usaha 

yang tinggi untuk menggunakannya (Bendi & Andayani, 2013). Venkatesh 

menemukan bahwa effort expectancy berpengaruh terhadap behavioral intention. 

H2 : Effort Expectancy mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Behavioral Intention. 

Variabel ekspektasi usaha (effort expectancy) diformulasikan berdasarkan 3 

konstruk pada model atau teori sebelumnya yaitu persepsi kemudahaan penggunaan 

(perceived easy of use-PEOU) dari model TAM, kompleksitas dari model of PC 

utilization (MPCU), dan kemudahan penggunaan dari teori difusi inovasi (IDT). 

Adapun indikator ekspektasi usaha (effort expectancy) dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Kemudahan menggunakan sistem. 

2. Kemudahan menggunakan sistem dalam proses penyampaian informasi. 

 

2.2.3 Pengaruh Sosial (Social Influence) 

Pengaruh sosial (social influence) didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana 

seorang individual merasakan bahwa orang-orang yang dianggapnya penting, dapat 

mempengaruhinya menggunakan sistem yang baru (Bendi & Andayani, 2013). 

Venkatesh menemukan bahwa social influence berpengaruh terhadap behavioral 

intention. 

H2 : Social Influence mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Behavioral Intention. 

Dalam penelitian Auliya (2018) mengidentifikasi tiga varietas luas dari faktor 

sosial: 

1. Kepatuhan adalah ketika orang tampaknya setuju dengan orang lain, namun 

sebenarnya tetap tidak setuju dan sesuai pendapat mereka pribadi. 

2. Identifikasi adalah ketika orang dipengaruhi oleh seseorang yang disukai dan 

dihormati, seperti selebriti terkenal atau seorang pemain favorit. 

3. Internalisasi adalah ketika orang menerima keyakinan atau perilaku dan setuju 

baik umum dan pribadi. 

Adapun indikator pengaruh sosial (social influence) dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Sosial. 

2. Norma Subjektif. 
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2.2.4 Kondisi Fasilitas (Facilitating Conditions) 

Kondisi fasilitas (facilitating conditions) didefinisikan sebagai tingkat sejauh 

mana seseorang percaya bahwa infrastruktur organisasional dan teknikal tersedia 

untuk mendukung sistem (Bendi & Andayani, 2013). Venkatesh menemukan bahwa 

facilitating conditions tidak berpengaruh terhadap behavioral intention, namun 

mempengaruhi use behavior. Hasil ini mengakibatkan model UTAUT yang 

dikembangkan hanya melihat pengaruh facilitating conditions terhadap use behavior. 

H4 : Facilitating Conditions mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Use Behavior. 

Dalam penelitian Auliya (2018) variabel facilitating conditions ini terdapat 

gabungan variabel-variabel yang diperoleh dari model penelitian sebelumnya tentang 

model penerimaan dan penggunaan teknologi. Adapun variabel tersebut adalah : 

1. Kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control). 

2. Kondisi-kondisi yang memfasilitasi (facilitating conditions). 

3. Kompatibilitas (compatibility). 

Adapun indikator kondisi fasilitas (facilitating conditions) dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Sumberdaya. 

2. Pengetahuan. 

3. Fasilitas yang tersedia untuk membantu user. 

 

Susi Susanti, Analisis Penggunaan Instant Messaging Line Terhadap Efektivitas Penyampaian Informasi 
Dengan Model UTAUT (Studi Kasus Group Chat Program Studi Sistem Informasi), 2018 
UIB Repository@2018



17 

 

Universitas Internasional Batam 

 

2.2.5 Behavioral Intention 

 Behavioral intention didefinisikan sebagai ukuran kekuatan niat sesorang 

untuk melakukan perilaku tertentu. Dalam konsep dasar model-model user 

acceptance yang telah dikembangkan, behavioral intention menjadi konstruk 

interverning (variabel antara) dari hubungan reaksi pengguna atas penggunaan 

teknologi informasi dengan actual use (use behavior). Peran behavioral intention 

sebagai prediktor use behavior telah diterima secara luas dalam berbagai model user 

acceptance. Karena itu dalam penelitian ini behavioral intention dan use behavior 

diabaikan, karena diasumsikan bahwa hasilnya akan sama dengan penelitian-

penelitian sebelumnya (Bendi & Andayani, 2013). Menurut Marhaeni (2014) 

behavioral intention didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang akan menggunakan 

sistem dimasa yang akan datang. 

Adapun indikator behavioral intention dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepuasan dalam menggunakan sistem. 

2. Pencapaian. 

3. Niat dari user. 

 

2.2.6 Instant Messaging  

Pesan instan (instant messaging) adalah sebuah teknologi internet yang 

mengizinkan para pengguna dalam jaringan internet untuk mengirimkan pesan-pesan 

secara singkat langsung pada saat yang bersamaan (realtime) menggunakan teks 
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kepada penggunaan lainnya yang sedang terhubung ke jaringan yang sama 

(Marhaeni, 2014). 

Menurut Zuliarso & Februariyanti (2013) instant messaging merupakan 

fasilitas komunikasi chatting yang disediakan untuk para pengguna internet. Dengan 

menggunakan fasilitas ini, user dapat berkomunikasi dengan cara mengirimkan pesan 

berupa text dengan user lain. Jadi dapat disimpulakan, instant messaging merupakan 

sebuah teknologi internet yang menyediakan fasilitas komunikasi untuk saling 

bertukar pesan baik secara singkat maupun secara bersamaan dengan pengguna 

lainnya yang terhubung dalam jaringan yang sama atau koneksi internet. 

Line adalah bentuk baru dari instant messager yang berfungsi untuk 

berkomunikasi dimana setiap penggunanya tidak menggunakan pulsa, melainkan 

jaringan atau koneksi internet. Penggunaan media sosial line messager, dalam hal 

interaksi sosial dapat meningkatkan ruang individual seseorang karena 

mempermudah dalam memperoleh informasi melalui media komunikasi yang mudah 

dan praktis (Fitrianur, 2016). 

Line menggunakan sistem nomor telepon seluler untuk saling berhubungan 

dan menggunakan fitur add friend dengan memasukkan username yang digunakan 

oleh setiap account user. Dengan aplikasi line pengguna dapat mengirim pesan teks, 

foto, video, pesan suara, free call, video call dan line memiliki emotikon dan stiker 

yang menarik, lucu, bervariasi dan lebih eskpresif yang bisa diunduh secara gratis 

ataupun berbayar sehingga percakapan lebih hidup (Azizah, 2017). 
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Line memiliki beberapa fitur-fitur yang memungkinkan para penggunanya 

untuk saling berkomunikasi ataupun saling bertukar informasi, baik dalam bentuk 

pesan tertulis, gambar maupun dalam bentuk suara. Adapun fitur-fitur tersebut 

meliputi (Primadani et al., 2015) : 

1. Chatting 

Chatting merupakan fitur utama dalam aplikasi line. Melalui fitur chat ini 

pengguna dapat berkomunikasi dengan teman yang terdapat dalam friend list nya. 

Bukan hanya personal chat, obrolan dapat dilakukan secara grup. Dalam chatting 

pengguna juga dapat berbagi foto, video, pesan suara, kontak, note, serta 

informasi lokasi dengan mudah kepada sesama pengguna line. 

2. Sticker 

Sebuah fitur inovatif dengan beragam emoticon atau yang dikenal dengan nama 

sticker yang berbentuk ekspresif, unik dan lucu. Pengguna juga dapat bertukar 

sticker dengan sesama pengguna line sehingga dapat menambah koleksi sticker di 

galeri. 

3. Free Call dan Video Call 

Panggilan suara ataupun video secara gratis dan realtime dengan sesama 

pengguna line menggunakan internet jika terjangkau jaringan 3G/4G ataupun 

jaringan wifi fitur ini akan bermanfaat dan berfungsi. 

4. Line Card 

Fitur ini berguna untuk berbagi kartu ucapan dengan teman yang sedang berulang 

tahun, ucapan selamat natal, tahun baru, idul fitri dan lain-lain. Cukup memilih 
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kartu yang pengguna inginkan dan memasukkan pesan pribadi dengan orang ingin 

kita berikan kartu ucapan. 

5. Line Games 

Selain menawarkan aplikasi chatting, line juga menawarkan line games, dimana 

pengguna line dapat mengunduh games. 

6. Add Friends 

Add friends merupakan fitur penambah teman yang membuat para penggunanya 

dapat menambahkan teman kedalam list friend. Add friends dapat dilakukan 

dengan menggunakan contact number yang ada dalam phonebook smartphone 

atau tablet. 

7. Timeline 

Line menyediakan fitur timeline yang bisa digunakan untuk bersosial media 

layaknya timeline di facebook. 

8. Find Alumni 

Fitur ini merupakan fitur yang memungkinkan pengguna line untuk 

berkomunikasi dengan rekan lama mereka, baik SD, SMP, SMA dan Universitas. 

Pengguna line hanya perlu memilih jenjang sekolah yang didaftarkan dan cari 

nama sekolah dan klik tombol add. 

9. Line Today 

Line today merupakan layanan berita yang menyediakan ragam berita terkini, 

memberikan informasi-informasi menarik seputar teknologi, bisnis, berita harian, 

entertainment, lifestyle dan olahraga.  
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Sehingga dapat disimpulkan line merupakan suatu aplikasi yang digunakan 

untuk berkirim pesan (messanger/chatting) secara gratis pada smartphone, tablet 

ataupun PC yang berbasis transfer data. Line juga disebut sebagai aplikasi jejaring 

sosial karena terdapat fitur timeline sebagai wadah untuk berbagi status, pesan suara, 

video, foto, kontak dan informasi lokasi. 

 

Susi Susanti, Analisis Penggunaan Instant Messaging Line Terhadap Efektivitas Penyampaian Informasi 
Dengan Model UTAUT (Studi Kasus Group Chat Program Studi Sistem Informasi), 2018 
UIB Repository@2018




