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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada era perkembangan dan kemajuan teknologi, serta informasi yang 

mengalami perkembangan semakin pesat. Kegiatan tersebut dipengaruhi dengan 

adanya smartphone yang mempermudah kegiatan. Smartphone maupun tablet 

bukan cuman menjadi alat komunikasi di era zaman teknologi, melainkan juga 

digunakan sebagai sarana teknologi informasi yang memperluas penerimaan 

informasi melalui internet. Perkembangan aplikasi smartphone menjadi sarana 

konsumen dalam melakukan pembelian, pemesanan, informasi dan lain-lain. 

Aplikasi yang sangat sering digunakan merupakan aplikasi dalam industri 

transportasi, contohnya yaitu aplikasi smartphone yang dapat memesan tiket 

pesawat secara online (Jeon, Ali & Lee, 2019). 

Peningkatan kebutuhan transportasi penerbangan di Indonesia dengan 

seiring waktu meningkat. Hal itu dilihat dari penambahan jumlah maskapai pada 

jalur domestik maupun jalur internasional. Muncul persaingan yang ketat dalam 

pasar penyediaan penerbangan yang sering menggunakan strategi pemasaran 

seperti potongan harga pada waktu tertentu dan potongan harga jika booking lebih 

awal sehingga dapat menarik perhatian dan juga dapat mempromosikan brand 

maskapai. Hal tersebut juga dilihat oleh pelaku bisnis untuk menggerakan 

bisnisnya ke arah yang dapat mempermudah konsumen dan meningkatkan nilai-

nilai yang dapat diterima oleh pengguna yaitu aplikasi smartphone. 

Pada zaman sekarang sering ditemukan bisnis-bisnis yang berbasis 

aplikasi yang tersedia di smartphone. Terutama aplikasi smartphone yang dapat 
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membantu memesan tiket pesawat secara langsung tanpa harus kontak langsung 

dengan agen-agen penjual tiket pesawat. Perubahan teknologi informasi yang 

menyebabkan perubahan kultural pada niat perilaku konsumen. Bisnis yang 

mengubah teknologi informasi menjadi media penjualan dikatakan sebagai e-

commerce. Pertumbuhan jumlah pengguna smartphone di Indonesia yang seiring 

waktu semakin bertambah, maka juga menjadi sebuah dampak terhadap daya 

pembelian dan pola pembelian konsumen. Seperti penggunaan aplikasi 

smartphone dalam reservasi serta proses pemesanan tiket pesawat yang sering 

disebut flights ticket via smartphone atau application bookings (Atmadjati, 2012). 

Agen tiket pesawat lewat aplikasi smartphone di Indonesia sudah sangat 

berkembang dan banyak yang disebabkan oleh peluang pasar yang masih sangat 

luas dan baru. Hal itu dikarenakan keinginan akan kemudahan manusia yang ingin 

serba cepat dan murah sehingga dalam mencapai tujuan yang diinginkan dapat 

mudah tercapai. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perilaku konsumen 

ketika memesan tiket pesawat secara aplikasi smartphone. Terutama ketika 

aplikasi penjualan tiket pesawat, hotel dan fasilitas lainnya bertambah jumlah 

sehingga banyak konsumen-konsumen baru yang tertarik dengan menggunakan 

aplikasi smartphone untuk memudahkan pembelian tiket pesawat secara efektif 

dan efisien. Berikut adalah aplikasi-aplikasi yang sering digunakan dalam 

penjualan tiket pesawat yang menguasai pangsa pasar di Indonesia (Arifin, 2019). 
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Tabel 1.1 

Aplikasi Smartphone Pesan Tiket Pesawat Terbaik 

Nama Aplikasi Jumlah Pengguna Persentase Tahun Didirikan 

Skyscanner 35.000.000+ 35,0 2002 

Traveloka 40.000.000+ 40,0 2012 

Tiket.com 10.000.000+ 10,0 2011 

Pegipegi 5.000.000+ 5,0 2012 

Wego Flights & Hotel 10.000.000+ 10,0 2010 

Total 100.000.000+ 100,0  

Sumber : Arifin, (2019), detik.com. 

Saat ini banyak teori atau model yang digunakan dalam memprediksi 

perilaku konsumen yang cenderung dalam menggunakan sistem informasi dan 

teknologi. Menurut Jeon et al. (2018) yang telah melakukan penelitian terkait 

dalam perilaku konsumen , dimana terdapat variabel Performance Expetancy, 

Effort Expetancy, Social Influence, Facilitating Condition dan Perceived Trust 

yang dapat menjelaskan bagaimana  terhadap Behavioral Intentions konsumen 

dalam adaptasi serta pemanfaatan sebuah teknologi untuk pemesanan tiket 

pesawat secara online melalui aplikasi smartphone. Indikator yang lain dalam 

penelitian konsumen dalam penggunaan teknologi terdapat konsep UTAUT 

(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). Model tersebut 

menjelaskan 70% kecenderungan perilaku konsumen dalam menggunakan 

teknologi informasi jika dilihat dari nilai varian yang dihasilkan. Persentase 

tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan delapan model lainnya yang hanya bisa 

menjelaskan 17-53% dalam perilaku konsuemen kecenderungan terhadap 

penggunaan teknologi (Indrawati, 2012). 

Performance Expectation merupakan variabel yang sering menjadi 

dorongan dalam persepsi yang menentukan sejauh mana menggunakan teknologi 
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mempunyai fungsi bagi konsumen ketika menjalankan proses pemesanan tiket 

pesawat melalui aplikasi smartphone (Jeon, Ali, & Lee, 2019). Effort Expectancy 

merupakan kenyamanan dan kemudahan atau upaya yang berhubungan dengan 

pemakaian teknologi oleh pengguna ketika melakukan pemesanan tiket pesawat 

melalui aplikasi smartphone (Martins et al., 2014). Social Influence adalah 

pengaruh dari kehidupan sosial sekitar seperti orang yang dekat, orang yang 

berpengaruh dan juga orang yang opininya bernilai yang mempengaruhi niat 

perilaku konsumen ketika melakukan pemesanan tiket pesawat menggunakan 

aplikasi smartphone (Thakur & Srivastava, 2014).  

Faktor Facilitating Conditions adalah persepsi konsumen tentang sumber 

daya konsumen dalam menggunakan teknologi tersebut meningkatkan niat 

perilaku konsumen untuk memperoleh manfaat dari pemesanan tiket pesawat 

secara aplikasi smartphone tersebut (Alshehri et al., 2013). Perceived Trust 

merupakan tingkat percaya bahwa tidak ada pihak dalam pertukaran yang akan 

mengeksploitasi kerentanan orang lain ketika melakukan pemesanan tiket pesawat 

menggunakan aplikasi smartphone, yaitu kepercayaan yang dirasakan telah 

dianggap sebagai keyakinan individu terhadap kepercayaan aplikasi smartphone 

(Zarmpou et al., 2012). 

Oleh sebab itu sangat penting bagi peneliti dalam memahami perubahan 

dalam niat perilaku konsumen di dalam industri aplikasi smartphone yaitu 

perubahan kultural yang sedang terjadi dengan niat perilaku konsumen dalam 

pemakaian aplikasi smartphone ketika melakukan pemesanan tiket pesawat. 

Mengetahui variabel yang sering menjadi panutan konsumen pengguna aplikasi 

smartphone dan mempengaruhi tingkah laku pembelian dan pemesanan tiket 
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pesawat dengan menggunakan aplikasi smartphone. Beradaptasi dengan 

perubahan yang semakin pesat di era globalisasi sehingga peneliti dapat 

menjelaskan variabel yang mengubah niat perilaku konsumen ketika melakukan 

pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi smartphone. Terutama di kota Batam 

yang jumlah pengguna aplikasi smartphone dalam memesan tiket pesawat 

semakin meningkat tiap tahunnya berdasarkan survei (Arifin, 2019). 

Berdasarkan penjelasan yang sudah digambarkan pada pembahasan 

sebelumnya, dengan itu peneliti mempunyai keinginan dalam meneliti faktor-

faktor dalam penggunaan teknologi terdapat konsep UTAUT (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology) yang mempengaruhi konsumen dalam 

menggunakan pemesanan tiket pesawat secara melalui aplikasi smartphone. 

Sehingga penulis tertarik dalam mengambil topik penelitian dengan judul 

penelitian “Pengaruh Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT) terhadap Behavioral Intentions Pemesanan Tiket Pesawat Melalui 

Aplikasi Smartphone di Batam”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Dengan pembahasan latar belakang sebelumnya, dengan ini 

peneliti membuat rumusan masalah tertera di poin-poin berikut: 

1. Apakah Performance Expectancy  terdapat pengaruh signifikan pada 

Behavioral Intentions dalam pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi di 

smartphone pada masyarakat kota Batam? 
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2. Apakah Effort Expectancy terdapat pengaruh signifikan pada Behavioral 

Intentions dalam pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi di 

smartphone pada masyarakat kota Batam? 

3. Apakah Social Influence terdapat pengaruh signifikan pada Behavioral 

Intentions dalam pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi di 

smartphone pada masyarakat kota Batam? 

4. Apakah Facilitating Conditions terdapat pengaruh signifikan pada 

Behavioral Intentions dalam pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi di 

smartphone pada masyarakat kota Batam? 

5. Apakah Perceived Trust terdapat pengaruh signifikan pada Behavioral 

Intentions dalam pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi di 

smartphone pada masyarakat kota Batam? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Pada rumusan masalah yang tertera sebelumnya, peneliti bertujuan untuk 

mendapatkan manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Menguji dan menjelaskan pengaruh Performance Expectancy pada 

Behavioral Intentions dalam pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi di 

smartphone pada masyarakat kota Batam. 

2. Menguji dan menjelaskan pengaruh Effort Expectancy pada Behavioral 

Intentions dalam pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi di smartphone 

pada masyarakat kota Batam. 
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3. Menguji dan menjelaskan pengaruh Social Influence pada Behavioral 

Intentions dalam pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi di smartphone 

pada masyarakat kota Batam. 

4. Menguji dan menjelaskan pengaruh Facilitating Conditions pada 

Behavioral Intentions dalam pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi di 

smartphone pada masyarakat kota Batam. 

5. Menguji dan menjelaskan pengaruh Perceived Trust pada Behavioral 

Intentions dalam pemesanan tiket pesawat melalui aplikasi di smartphone 

pada masyarakat kota Batam. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Terdapat manfaat dan fungsi dari penelitian yang dilakukan merupakan 

poin-poin di bawah : 

1. Hasil penelitian diharapkan terdapat manfaat sebagai penambah ilmu dan 

pengetahuan tentang penelitian yang akan dilanjutkan mengenai 

Behavaviral Intentions konsumen dalam menggunakan teknologi dan 

aplikasi melalui smartphone. 

2. Hasil dari penelitian dapat bermanfaat untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya mengenai perilaku konsumen dan Behavioral Intentions 

dalam melakukan pemesanan tiket pesawat menggunakan aplikasi. 

3. Untuk penulis merupakan sarana dalam menjelaskan teori pada mata 

kuliah manajemen marketing dan memperbanyak ilmu dan pengetahuan 

mengenai hubungan dan pengaruh variabel penelitian terhadap niat 
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perilaku konsumen dalam melakukan pemesanan tiket pesawat 

menggunakan aplikasi smartphone. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi atas lima bagian yaitu lima bab 

dengan sistematika skripsi di poin-poin bawah berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada awal bab ini terdiri dari penjelasan dari latar belakang yang 

menggambarkan masalah penelitian. Rumusan alasan mengapa 

harus dilakukan penelitian, rumusan poin-poin masalah, tujuan dan 

fungsi dari penelitian, manfaat yang terdapat di penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Di bab 2 menggambarkan beberapa literatur dan penelitian yang 

telah diteliti oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan apa 

yang akan diteliti oleh peneliti. Serta menjelaskan pengertian dan 

gambaran dari faktor dan variabel yang berpengaruh terhadap 

penelitian, pengaruh antar tiap faktor dan variabel dan model 

penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Di bab ke 3 terdiri dari gambaran kerangka yang menjadi metode 

penjelasan dan penelitian. Proses tahapan penelitian ini 

menggambarkan rancangan serta cara yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
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BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ke 4 yaitu membahas olahan data kuesioner yang 

terkumpul dengan tujuan mencari kesimpulan untuk menjelaskan 

tujuan dan manfaat penelitian. Membahas pengujian data seperti 

uji-uji apakah kuesioner valid dan reliabel serta uji lainnya. 

BAB V  : PENUTUP 

Pada bab terakhir membahas kesimpulan hasil, saran yang dapat 

digunakan dan juga kendala yang menjadi hambatan penelitian. 

Menggambarkan analisis yang telah dilakukan dari hasil uji dan 

menghubungkan dengan penelitian terdahulu yang konsisten. 
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