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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Riset 

Teknologi merupakan bukti adanya perkembangan zaman dan 

merupakan tanda bahwa batas daya pikir seseorang dapat berkembang demikian 

juga kebutuhan. teknologi memiliki ragam bentuk, fungsi, dan manfaat yang 

berbeda-beda. Namun, kesamaan dari keberagaman tadi ialah; manfaat, yang 

mana teknologi itu ada untuk memudahkan manusia dalam aktifitas 

kesehariannya. Hal ini diperkuat oleh bermunculannya aplikasi-aplikasi yang 

dirancang sedemikian rupa untuk menunjang kebutuhan. Seperti, aplikasi jual 

beli-online, media sosial, transportasi-online, bahkan ada aplikasi pemesanan tiket 

pesawat, hotel, dan tiket pertunjukan film (Muksin, 2016).  

Perkembangan teknologi yang beragam ini ditujukan untuk memudahkan 

kehidupan antar manusia. Misalnya, orang-orang dapat menambah lingkungan 

pertemanan mereka tanpa perlu bertemu langsung, dapat mengehemat waktu dan 

energi. Sebagian besar aktifitas berkebutuhan bisa didapatkan melalui online. 

Berikut tadi merupakan dampak dari perkembangan teknologi itu sendiri. 

berkembang zaman, maka berkembang pula pemikiran (Rachmad Santoso, 

Hisbulloh Ahlis Munawi, & Duwi Sukmawati, 2018). 

Saat ini orang-orang dapat menggunakan teknologi yang sesuai dengan 

apa yang mereka inginkan. misal, ingin memesan makanan, maka yang digunakan 

adalah aplikasi pemesan makanan, ingin bepergian, maka yang digunakan adalah 

aplikasi transportasi-online. Bertujuan untuk menunjang efektifitas keseharian 

orang itu sendiri. Dengan modernisasi dan jangkauan yang luas itulah kenapa 

banyak orang sekarang yang beralih ke aplikasi-aplikasi tadi(Lengkong, Sinsuw, 

& Lumenta, 2015). 

Transportasi misalnya, transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan 

pada saat ini, transportasi memiliki 3 jalur yang berbeda, darat, laut dan udara. 

Karena banyaknya keluh kesah orang-orang dengan pelayanan transportasi 

konvensional saat itu, dikarenakan biayanya yang terbilang mahal, keutamaan 

keselematan, kesopanan dan beragam kemungkinan tidak baik lainnya sehingga 
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orang-orang lebih memilih untuk memiliki alat transportasi sendiri (Kholis & 

Ferdian, 2019). Namun, karena berkembangnya teknologi maka hal ini bisa 

menjadi peluang bagi mereka yang memiliki pemikiran luas untuk menciptakan 

sebuah media yang memudahkan orang-orang untuk menggunakan alat 

transportasi yang mana diolah secara professional dan memiliki layanan 

pengaduan (Cramer & Krueger, 2016). 

Di Indonesia, terdapat pula aplikasi transportasi online karya anak bangsa 

Gojek. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makarim dan temannya 

Michaelangelo Moran pada 13 Oktober 201. Perusahaan ini awalnya, dibangun 

dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan dan menurunkan tingkat 

pengangguran di ibukota Indonesia, Jakarta. Pelayanan ini ditengahi oleh sebuah 

aplikasi yang tersambung langsung dengan internet sehingga klien tidak perlu lagi 

menunggu disisi jalan atau mendatangi langsung ketempat ojek pangkalan. 

Karena jangakauan nya yang luas maka Gojek mampu melayani pelanggannya 

kapan saja dan dimanapun berada. Semakin meningkatnya ragam kebutuhan 

maka, Gojek juga menyediakan beragam fitur lain seperti; Gosend untuk 

berikirim barang, Gofood untuk memesan makanan, Goclean untuk memesan jasa 

bebersihan, Gomassage untuk memesan jasa theraphy, Gopulsa untuk pembelian 

pulsa dan sebagainya (Achmad Fauzi, Dr. Teguh Widodo, 2018). 

Memiliki banyak fitur berarti juga memudahkan pelanggan dalam 

pemakaiannya. Seperti kemudahan dalam pembayaran. Umumnya, transaksi 

pembayaran dilakukan dengan pertukaran sejumlah uang pada barang atau jasa. 

Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, uang yang berupa kertas atau 

logam dapat di konversi menjadi uang digital atau poin. Gojek sudah memiliki 

uang digitalnya sendiri yaitu, GoPay. Dengan adanya uang digital ini pelanggan 

dapat menikmati banyak kemudahan dan promosi yang ditawarkan bagi mereka 

yang menggunakan layanan ini. Cara kerjanya sendiri adalah, pelanggan 

menukarkan uang mereka dengan uang digital Gopay sehingga dapat dipakai 

untuk segala pembayaran yang ada pada aplikasinya (Joan & Sitinjak, 2019).  

Kota Batam, Provinsi Kepualauan Riau rata-rata masyarakat disini 

khususnya mahasiswa, menggunakan alat transportasi online untuk menunjang 

kebutuhan sarana transportasi mereka setiap harinya. Oleh karenanya atas 
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penjelesan yang sudah dijabarkan sebelumnya maka, penulis memiliki niat 

melakukan sebuah penelitian topik skripsi dengan judul “Analisis Tingkat 

Penerimaan Uang Elektronik Gopay Sebagai Alat Transakasi (Studi Kasus: 

Mahasiswa Kota Batam)”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil dari Analisa efesiensi penggunaan uang 

elektronik Gopay sebagai media transaksi maka, perlu dibuatnya rumusan 

masalah yang terdiri dari susunan formula disusun secara sistematis: 

1. Apakah penggunaan uang elektronik Gopay dapat menjadi alat transaksi yang 

efektif dalam menggunakan fitur-fitur pada aplikasi Gojek oleh mahasiswa 

Kota Batam? (Percaived Usefulness). 

2. Apakah dengan pemakaian uang elektronik Gopay sebagai alat transaksi 

dapat mempermudah proses transaksi pada aplikasi Gojek? (Percaived Ease 

of Use). 

3. Bagaimana sikap pemakai uang elektronik Gopay kepada alat transaksi 

tersebut? (Acceptance). 

 

1.3    Batasan Masalah  

Agar tidak larinya inti dari permasalahan dalam riset ini maka, penulis 

merumuskan batasan masalah berikut: 

1. Riset yang disusun penulis ini diajukan dengan dasar fakta yang ada terjadi 

pada saat riset berlangsung, bersifat kuantitatif. 

2. Untuk mengetahui tingkat diterimanya uang elektronik Gopay oleh 

mahasiswa Kota Batam sebagai alat transaksi pada aplikasi Gojek merupakan 

tujuan dari dirancang nya riset ini. 

3. Metode yang digunakan pada riset ini didasari oleh model Technology 

Acceptance Model dengan pemakaian variabel-variabel berikut; Percaived 

Usefulness (persepsi kebermanfaatan), Percaived Ease of Use (Persepsi 

Kemudahan), dan Acceptance (Penerimaan) kemudian dianalisa dengan 

memanfaatkan media perangkat lunak yakni: SPSS versi 21. 
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4. Kuesioner yang dibagikan saat riset berupa kuesioner online dengan bantuan 

google form sebagai media dan mahasiswa aktif yang terdiri dari 2 kampus 

ternama di Kota Batam diantaranya; Universitas Internasional Batam dan 

Universitas Batam yang kemudian dijadikan sebagai responden. 

 

1.4 Tujuan Riset 

Didasari rumusan dan batasan masalah yang telah penulis jabarkan diatas, 

kemudian dapat diambil kesimpulan daripada tujuan dari riset ini ialah: 

1. Untuk mengetahui manfaat uang elektronik Gopay sebagai alat transaksi pada 

aplikasi Gojek bagi mahasiswa Kota Batam (Kebermanfaatan). 

2. Untuk mengetahui tingkat kemudahan bertransaksi pada aplikasi Gojek 

dengan menggunakan uang elektronik Gopay sebagai alat transaksinya 

(Kemudahan Penggunaan). 

3. Untuk mengetahui tingkat diterimanya uang elektronik Gopay oleh 

mahasiswa di Kota Batam (Penerimaan). 

 

1.5    Manfaat Riset 

Berikut adalah ragam kebaikan yang diinginkan penulis dari riset ini, 

diantaranya: 

1. Bagi Masyarakat 

Manfaat riset ini adalah untuk mengetahui tingkat diterimanya uang 

elektronik Gopay sebagai alat transkasi pada aplikasi Gojek bagi mahasiswa 

di Kota Batam. 

2. Bagi Akademisi 

Riset ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan referensi saat melakukan 

riset dengan tema yang sama. 

3. Bagi Penulis 

Riset ini dijadikan sebagai lahan bagi penulis untuk medalami ilmu dan 

pengetahuan yang dapat memperluas dan mengasah bagaimana cara berfikir 

dan menganilisis topik yang menjadi inti permasalahan. 
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1.6       Sistematika Penulisan  

Berikut ini adalah sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis 

dalam menyusun laporan pada riset ini:  

BAB I   PENDAHULUAN 

Bagian ini merupakan bab pertama dimana penulis menjabarkan 

mengenai latar belakang yang dijadikan asas permasalahan 

dalam riset ini. Dan kemudian dijabarkan rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan riset, manfaat riset beserta sistematika 

penulisan pada riset. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini adalah bab tinjauan pstaka yang berisi mengenai 

teori-teori sebagai pendukung serta mencantumkan riset 

terdahulu untuk dijadikan landasan pada saat penyusunn riset. 

BAB III  METODE RISET 

Bagian bab metode riset ini, terdapat penjabaran mengenai 

metode yang penulis gunakan kemudian menganalisa 

permasalahan dan penentuan alur riset. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini memuat mengenai hasil dan pembahasn, penulis 

membahas hasil uji serta hasil analisis dengan pemanfaatan 

perangkat lunak SPSS versi 21.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini menjelaskan implikasi riset dan saran, penulis 

menyimpulkan hasil uji dan hasil analisa yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya serta menyisipkan saran untuk peneliti 

berikutnya bila memiliki topik yang sekiranya serupa. 
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