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BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Keinginan Menggunakaan Sebuah Sistem

Minat perilaku dalam menggunakan teknologi informasi diartikan sebagai

tingkat keinginan atau niat perilaku menggunakan sistem secara terus menerus.

Seorang akan berminat menggunakan suatu sistem terbaru jika si pengguna merasa

bahwa dengan menggunakan sistem tersebut akan meningkatkan kinerjanya, sistem

dapat dilakukan dengan mudah, dan si pengguna mendapatkan pengaruh dari

lingkungan sekitarnya dalam menggunakan sistem tersebut (Jati, 2012). Seseorang

yang merasa pekerjaannya dimudahkan dengan menggunakan suatu sistem akan

memiliki minat untuk memanfaatkan sistem tersebut dan menggunakannya secara

berkelanjutan. Sistem informasi mampu memberikan hal positif dalam

penggunaannya ketika sistem informasi tersebut mempermudah seseorang dalam

peningkatan kinerjanya (Pertiwi & Ariyanto, 2017). Suatu keinginan seseorang

untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Seseorang akan melakukan suatu perilaku

jika mempunyai keinginan atau minat untuk melakukannya, minat perilaku

merupakan prediksi terbaik dari penggunaan teknologi pada pemakai sistem

(Bangkara & Mimba, 2016).

2.2 Studi - studi Terdahulu Sebelumnya Terkait Keinginan Menggunakan

Sistem

Penelitian tentang keinginan berperilaku (behavioral intention) telah diteliti

kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Penelitian tentang hal ini diawali dengan karya

Maharsi et al. (2007) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
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mempengaruhi minat menggunakan internet banking oleh penggunanya dengan

menggunakan TAM ini adalah untuk memberikan informasi tentang faktor-faktor

yang mempengaruhi minat menggunakan internet banking oleh penggunanya dan

dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen bank untuk mengevaluasi

penggunaan internet banking.

Uraian berikut akan disajikan kajian literatur terkait keinginan berperilaku

seseorang yang bersumber dari Google Scholar. Terdapat 63 jurnal internasional

full-text dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun yang bisa diunduh

digunakan dalam menganalisis penelitian-penelitian terdahulu terkait topik ini.

Penelitian keinginan seseorang dalam perilaku (behavioral intention) dan

faktor-faktor yang mempengaruhinya masih banyak diteliti. Berdasarkan hasil

penelusurusan jurnal ilmiah yang dipublikasi internasional (full-text), setidaknya

dalam kurun waktu sepuluh tahun terdapat 63 publikasi. Hal ini menunjukkan

bahwa topik terkait keinginan seseorang berperilaku masih menjadi topik yang

menarik.

Asal sumber data penelitian terkait topik ini telah berasal dari banyak negara

baik negara maju maupun negara berkembang. Sumber data yang memprediksi

perilaku seseorang di masa yang akan datang telah mencakup Amerika Serikat

(Eveleth et al., 2008; Foltz et al., 2016), Inggris (Smith et al., 2009; Sigurdsson,

2017), Taiwan (cheng et al., 2011; Wang et al., 2015), Finlandia (Heikki et al.,

2013), Korea Selatan (Lee et al.. 2015; Ki-Ho, 2016), Hongkong (Fong, 2015),

Singapura (Seetharaman et al., 2017) dan masih banyak lagi.

Sedangkan data penelitian yang berasal dari negara berkembang antara lain

Indonesia (Maharsi et al.., 2007; Bhilawa, 2010; Tecuala, 2011; Mayasari et al.,
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2011; Jati, 2012; Kurniawan et al., 2013; Heriyanti et al., 2013; Istiarni, 2014;

Indrawati et al., 2015; Fitriana, 2015; Sari, 2016; Prasada et al., 2016; Hakim, 2016;

Abdul et al., 2017; Arifin et al., 2017; Juhri et al., 2017; Pertiwi et al., 2017;

Kurniawati et al., 2017; Assegaf, 2017; Afifah et al., 2017; Nugroho et al., 2017;

Herlambang et al., 2018; Amalia et al., 2018), Malaysia (Jayasing et al., 2009; Oye

et al., 2012; Omar et al., 2012; Khan, 2013; Ambak et al., 2013; Rosli et al., 2016),

Afrika Selatan (Daniel et al., 2014),  Bangladesh (Islam et al., 2017; Ghosh et al.,

2018), Botswana (Onneile et al., 2018), Tiongkok (Yaobin lu et al., 2011), Delhi

(Agarwel et al., 2015), India (Tejal et al., 2014; Kishore et al., 2016; Manorajan et

al., 2016), Iran (Abadi et al., 2012), Istanbul (Mardikyan et al., 2012), Nigeria

(Kabir, 2017), Pakistan (Fatima et al., 2014; Babar, 2015; Rana, 2017; Aslam et al.,

2017), Serbia (Rajic et al., 2013), Thailand (Nisakom et al., 2013; Namahoot,

2015), Tunisia (Charfeddine, 2013), Turki (Meltem et al., 2015), Uganda (Ismail et

al., 2017), Yemen (Rashed et al., 2013) dan masih banyak lagi. Hal ini

menunjukkan bahwa penelitian tentang keinginan seseorang untuk berperilaku

telah bisa digeneralisasi.

Upaya mempelajari perilaku seseorang di masa yang akan dating telah

diteliti di berbagai industri, seperti periklanan (Sigurdsson et al., 2017), keinginan

menggunakan internet banking, mobile banking, e-payment pada perbankan

Maharsi et al. (2007), Smith et al. (2009), Bhilawa (2010), Tecuala (2011),

Mayasari et al. (2011), Abadi et al. (2012), Rashed et al. (2013), Charfeddine

(2013), Khan (2013), Kurniawan et al. (2013), Mazhar et al. (2014), Daniel et al.

(2014), Istiarni (2014), Wang et al.. (2015), Namahoot (2015), Fitriana (2015),

Onneile et al. (2018), Kishore et al. (2016), Manorajan et al. (2016), Prasada et al.
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(2016), Seetharaman et al. (2017), Ismail et al. (2017), Aslam et al. (2017), Abdul

et al. (2017), Arifin et al. (2017), Pertiwi et al. (2017), Kurniawati et al. (2017),

Afifah et al. (2017), Herlambang et al. (2018), Amalia et al. (2018). Selain industri

perbankan penelitian terkait keinginan seseorang di masa yang akan datang telah

diaplikasi untuk mengetahui keinginan seseorang menggunakan sistem informasi

online, seperti e-tax (Hakim, 2016), e-payment (Maharsi et al., 2007; Smith et al.,

2009; Bhilawa, 2010; Tecuala, 2011; Mayasari et al., 2011; Lu et al., 2011; Tecualu

et al., 2011; Feronica et al., 2011; Abadi et al., 2012; Rashed et al., 2013;

Charfeddine, 2013; Khan, 2013; Kurniawan et al., 2013; Mazhar et al., 2014;

Daniel et al., 2014; Istiarni, 2014; Wang et al., 2015; Namahoot, 2015; Fitriana,

2015; Onneile et al., 2018; Kishore et al., 2016; Manorajan et al., 2016; Prasada et

al., 2016; Seetharaman et al., 2017; Ismail et al., 2017; Aslam et al., 2017; Abdul

et al., 2017; Arifin et al., 2017; Pertiwi et al., 2017; Kurniawati et al., 2017; Afifah

et al., 2017; Herlambang et al., 2018; Amalia et al., 2018) e-learning (Cheng et al.,

2011), e-shopping (Heriyanti, 2013), e-transportation, e-technology, e-healthcare,

e-ticket (Oye et al., 2012; Sona et al., 2012; Terzis et al 2012; Omar et al., 2012;

Jati, 2012; Obeidat et al., 2013; Nisakorn et al., 2013; Dhula et al., 2014; Babar,

2015; Foltz et al., 2016; Islam, 2017; Kabir, 2017; Assegaff, 2017) dan sebagainya.

Dengan kata lain penelitian terkini terkait keinginan seseorang berperilaku lebih

banyak ditujukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor seseorang mau menggunakan

sistem informasi. Hal ini yang memotivasi penelitian ini untuk meneliti keinginan

seseorang dalam menggunakan sistem informasi.

Bestari (2018) untuk memberikan pemahaman tentang sistem e-tax sebagai

media pengajaran dalam memperkuat pemahaman pada kuliah sistem pemerintahan
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lokal. E-government adalah fenomena saat ini di dunia untuk memperbaiki kualitas

layanan terhadap masyarakat dan efisiensi internal organisasi pemerintah.

Kebijakan sistem e-tax dalam mengoperasikan sistem pemerintahan lokal dipahami

sebagai perubahan perintah pada pemerintah daerah yang pada gilirannya

mempengaruhi perubahan sistemik yang terkait dengan sistem kinerja karyawan,

sistem layanan, sistem perizinan, dan sistem manajemen tenaga kerja. Selain itu,

sistem e-tax sebagai salah satu model layanan publik yang dapat menjadi solusi

dalam mengatasi birokrasi dan layanan publik lokal masih menjadi kendala dalam

mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Hammouri et al. (2017) Pemerintah di seluruh dunia memeluk revolusi

dalam TIK modern, di mana mereka secara progresif berinvestasi ke dalam sistem

e-tax. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan sistem tersebut adalah

tingkat kepuasan karyawan terhadap penggunaan sistem e-tax. Mayoritas penelitian

melaporkan evaluasi sistem E-Tax dari perspektif pembayar pajak. Penelitian ini

mengevaluasi Sistem Pajak Elektronik Yordania dari perspektif karyawan.

Menggunakan pendekatan kuantitatif, tanggapan karyawan dikumpulkan berkaitan

dengan kepuasan mereka terhadap sistem. Sampel dari 47 karyawan digunakan dan

instrumen dari 29 item digunakan dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa

persepsi kemudahan penggunaan, latar belakang TI, insentif, dan pengaruh sosial

merupakan prediktor utama dari kepuasan karyawan.

Sifile et al. (2018) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana hal ini mempengaruhi kepatuhan pajak. Studi ini menyimpulkan bahwa

sistem pengarsipan elektronik benar-benar mempengaruhi kepatuhan pajak. Studi

ini juga menetapkan bahwa ada sikap positif oleh klien terhadap pengarsipan
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elektronik. Pengarsipan elektronik juga telah meningkatkan kemudahan dalam

melakukan bisnis.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Upaya yang Diharapkan terhadap Keinginan Menggunakan

E-Filling

Harapan kinerja merupakan prediktor terkuat yang dapat menentukan minat

seseorang dalam mengadopsi suatu teknologi bahwa melalui penggunaan sistem

dapat membantu dirinya guna memperoleh keuntungan kinerja dalam aktivitasnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengguna memang fokus terhadap kerja

dari layana e-filing, apakah dengan memanfaatkan layanan tersebut pengguna akan

mendapatkan keuntungan atau malah sebaliknya.

Penelitian-penelitian yang dapat dipercaya dan hasil yang konsisten dalam

penelitian ini ialah (Khater et al., 2016), (Oye et al., 2012), (Nugroho et al, 2017),

(Mentaya et al., 2015), (Amalia et al., 2018), (Ghalandari, 2012), (Trybou et al.,

2017).

2.3.2 Pengaruh Harapan Usaha (Effort expectancy) terhadap Keinginan

Menggunakan E-Filling

Ekspektasi Usaha merupakan tingkat kemudahan penggunaan sistem yang

akan dapat mengurangi tenaga dan waktu para pengguna dalam melakukan

pekerjaannya.

Kemudahan penggunaan teknologi informasi akan menimbulkan perasaan

minat dalam diri seseorang bahwa sistem itu mempunyai kegunaan dan karenanya

menimbulkan rasa yang nyaman bila bekerja dengan menggunakannya
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Penelitian – penelitian yang dapat dipercaya dan hasil yang konsisten dalam

penelitian ini ialah (Khater et al., 2016), (Oye et al., 2012), (Nugroho et al., 2017),

(Mentaya et al., 2015), (Amalia et al., 2018b), (Ghalandari, 2012), (Trybou et al.,

2017).

2.3.3 Pengaruh Faktor Sosial (Social influence) terhadap Keinginan

Menggunakan E-Filling

Faktor Sosial dapat mempengaruhi minat seseorang dalam menggunakan

layanan sistem karna dampak dari lingkungan sosialnya yang meyakinkan untuk

menggunakan sistem.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, minat pengguna dalam

mengadopsi layanan e-filing juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti

teman, keluarga serta pengalaman dari orang lain yang sudah menggunakan layanan

tersebut.

Penelitian – penelitian yang dapat dipercaya dan hasil yang konsisten dalam

penelitian ini ialah (Khater et al., 2016), (Oye et al., 2012), (Nugroho et al., 2017),

(Mentaya et al., 2015), (Amalia et al., 2018b), (Ghalandari, 2012), (Trybou et al.,

2017), (Ismail et al., 2017).

2.3.4 Pengaruh Kondisi yang Memfasilitasi terhadap Minat Pemanfaatan

(Behavioral intention)

Fasilitas kondisi memengaruhi minat seseorang untuk menggunakan

layanan karna infrastruktur teknis yang dapat membantu dalam penggunaan sistem
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Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kelengkapan fasilitas juga

menjadi penentu atau faktor antara lain jaringa internet, perangkat yang kompatibel,

dan panduan atau edukasi untuk menggunakan layanan tersebut.

Penelitian – penelitian yang dapat dipercaya dan hasil yang konsisten dalam

penelitian ini ialah (Oye et al., 2012), (Nugroho et al., 2017), (Mentaya et al., 2015),

(Amalia et al., 2018).

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Berdasarkan penelitian diatas maka variabel-variabel yang banyak

digunakan dalam beberapa tahun terakhir yaitu dari variabel independen, dan

variabel dependen. Dimana variabel dependen yang akan digunakan adalah

Behavioral intention, kemudian variabel independen yang digunakan ialah

Performance expectancy, Effort expectancy, Social influence, Facilitating

condition. Model penelitian berikut bisa dilihat dibawah ini.

Gambar 2.1

Model penelitian Penelitian

Sumber : Nisakorn (2013)
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Berdasarkan model penelitian diatas, maka hipotesis penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Apakah harapan kinerja berhubungan dengan minat perilaku.

H2 : Apakah harapan usaha berhubungan dengan minat perilaku.

H3 : Apakah pengaruh sosial berhubungan dengan minat perilaku.

H4 : Apakah fasilitas kondisi berhubungan dengan minat perilaku.
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