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2.1  Tinjauan Pustaka  

 Menurut sebuah riset dimana diteliti oleh (Sidharta, 2015) dengan judul 

“Pengaruh Kepuasan Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan 

Konsumen Terhadap Sikap Serta Perilaku Konsumen Pada E-Commerce” 

bahwa pertumbuhan terhadap transaksi online di Indonesia mengalami 

peningkatan yang kilat, hal ini disebabkan dengan di terimanya perkembangan 

teknologi dan bertambah luasnya daerah yang bisa menjangkau akses internet 

sehingga orang-orang mulai melirik transaksi online. Dengan gadget dan internet 

yang berkembang seperti sekarang ini memudahkan orang-orang untuk 

mengakses dan mencari informasi perihal suatu produk atau jasa yang ingin 

diketahuinya ditambah dengan banyaknya perusahaan komersil maupun non-

komersil yang mulai menggunakan media online ini untuk menambah 

penghasilan. 

Riset dengan judul “Pengaruh Percaived Ease of Use dan Percaived 

Usefulness Terhadap Kepuasan Pengguna Transaksi Go-Pay (Studi Kasus 

Gojek Transaksi Go-Pay di Kota Madiun)” Menjelaskan bahwa sebagai sarana 

transportasi online Go-Jek tentunya memberikan kemudahan dari sudut 

penggunaan aplikasinya ini didukung dengan hadirnya mata uang elektronik Go-

Jek itu sendiri, Go-Pay. Kemudahan tadi dibagi atas dasar persepsi 

kebermanfaatan (Percaived Usefulness) bila mana fitur dan kelebihan dalam 

penggunaan uang elektronik ini dalam bertransaksi menghasilkan manfaat pagi 

penggunanya, persepsi kemudahan menggunakan (Perceive Ease of Use) yang 

bila mana fungsinya semakin memudahkan pengguna maka semakin tinggi 

kepuasan yang dihasilkan dan tingakat penerimaan (Acceptance) terhadap 

penggunaan uang elektronik itu sendiri. Hasil konsultas pada riset ini adalah thitung 

> ttabel batas signifikasi 5% sebesar 2,998 > 1,986 ), pengaruh positif perceived 

ease of use terhadap penggunaan aplikasi Gojek dengan fiturnya Go-Pay, yang 

ditunjukkan dengan nilai Fhitung > Ftabel batas signifikasi 5% sebesar (17,575 > 

3,09). (Putri, Utomo, & Murwani, 2018). 
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Menurut riset yang dibuat oleh (Wibowo & Suryoko, 2017) dengan judul 

“Pengaruh Persepsi Manfaat, Tarif dan Kepercayaan Terhadap Keputusan 

Penggunaan Produk E-Money (Studi Kasus Pada Pengguna Layanan Go-

Pay di Kota Jakarta)” bahwa pertumbuhan dalam penggunaan uang non-tunai di 

Indonesia masih terbilang kurang maksimal. Riset ini sendiri difokuskan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan uang elektronik Go-Pay dari persepsi manfaat, 

tarif dan kepercayaan khususnya daerah Ibukota Jakarta. Tipe riset ini 

menggunakan Explanatory Research jumlah responden yang dijadikan sampel 

sebanyak 100, Teknik pengambilan sampelnya sendiri didasari oleh non-

probability sampling disertai pendekatan accidental sampling. Dalam metode 

analisis riset ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, 

koefisien korelasi, koefisien determinasi, analisis regresi linier sederhana, analisis 

regresi linier berganda, dan uji signifikansi (uji t dan uji f) SPSS versi 16.0. 

sebagai aplikasi yang digunakan dalam riset ini. Variable persepsi manfaat masuk 

dalam kategori tinggi pada riset ini. Nilai thitung (4,106) > ttabel (1,984) koefisien 

korelasi 0,383 dan koefisien determinasi 14,7%. Variable tarif masuk dalam 

kategori tinggi. Nilai thitung (4,348) > ttabel (1.984). koefisien korelasi 0,402 dan 

koefisien determinasi 16,2%. Variabel kepercayaan masuk pada kategori tinggi. 

Nilai thitung (4,486) > ttabel (1,984). Koefisien korelasi 0,413 dan koefisien 

determinasi 17,0%. Variabel kepuasan penggunaan masuk dalam kategori tinggi. 

Nilai fhitung (17,617) > ftabel (2,70). Hasil dari riset ini menyimpulkan bahwa 

persepsi manfaat, tarif dan kepercayaan dalam menggunakan uang elektronik Go-

Pay ini berpengaruh terhadap keputusan penggunaan.  

Dalam riset yang dilakukan (Nur & Fitriani, 2019) dengan judul 

“Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Minat Konsumen Sistem 

Pembayaran Gopay Pada Layanan Gojek” menjelaskan bahwa Technology 

Acceptance Model adalah salah satu model yang memprediksi dan menjelaskan 

bagaimana dapat sebuah teknologi diterima dan digunakan oleh pengguna dalam 

memudahkan pekerjaannya secara individual. Ada dua faktor yang mempengaruhi 

hubungan suatu teknologi dengan penggunanya. Yang pertama faktor persepsi 

kegunaan “usefulness” dan faktor berikutnya adalah faktor persepsi kemudahan 

dalam penggunaan teknologinya “ease of use”. Kepuasan dalam penggunaan 
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suatu teknologi terhubung oleh seberapa bermanfaat teknologi itu sendiri dan 

dampak yang dihasilkan dari penggunaan teknologi tersebut. Sebabnya, kepuasan 

dalam penggunaan suatu teknologi akan mempengaruhi sikap dan niat untuk 

menggunakan teknologi tersebut. 

Riset yang berjudul “Efektifitas Penggunaan Strategi Pembelajaran 

Ekspositori Berbantuan Marcomedia Flash 8 Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMA N 1 Penyabungan Utara” 

menyimpulkan bahwa pengumpulan data penting dalam sebuah penilitian karena 

tujuan dari data adalah pemahaman yang lebih dalam terhadap kerangka teori dan 

menyebutkan bahwa teknik cluster sampling adalah teknik pengumpulan data 

yang mana datanya diambil dari populasi yang berbeda dan memiliki unsur 

golongan, tempat, suku atau asal daerah (Lubis & Boy, 2017).  

 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Penulis, Tahun Judul Kesimpulan 

Sidharta  & -Suzanto, 

2015 

Pengaruh Kepuasan Transaksi Online 

Shopping dan Kepercayaan Konsumen 

Terhadap Sikap Serta Perilaku 

Konsumen Pada E-Commerce 

Pada riset ini penulis 

menyimpulkan bahwa kini 

media online layak dilirik 

sebagai media yang dapat 

menghasilkan. 

Putri, Utomo, & 

Murwani, 2018 

Pengaruh Percaived Ease of Use dan 

Percaived Usefulness Terhadap 

Kepuasan Pengguna Transaksi Go-Pay 

(Studi Kasus Gojek Transaksi Go-Pay di 

Kota Madiun) 

Pada riset ini penulis 

menjadikan referensi variable 

dalam riset sebelumnya untuk 

digunakan oleh riset penulis. 

Wibowo & Suryoko, 

2017 

Pengaruh Persepsi Manfaat, Tarif dan 

Kepercayaan Terhadap Keputusan 

Penggunaan Produk E-Money (Studi 

Kasus Pada Pengguna Layanan Go-Pay 

di Kota Jakarta) 

Riset ini memiliki bukti berupa 

manfaat, tarif dan kepercayaan 

mempengaruhi keputusan 

pengguna yang mana menjadi 

latar belakang masalah 

penulis. 

Nur Fitriani, 2019 Technology Acceptance Model (TAM) 

Terhadap Minat -Konsumen Sistem 

Pembayaran Gopay Pada Layanan 

Gojek 

Pada riset ini penulis 

menjadikan riset sebelumnya 

sebagai dasar penentuan 

metode apa yang akan dipakai. 
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Lubis & Boy, 2017 Efektifitas Penggunaan Strategi 

Pembelajaran Ekspositori Berbantuan 

Marcomedia Flash 8 Terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa SMA N 1 

Penyabungan Utara 

Pada riset ini penulis 

menjadikan riset sebelumnya 

sebagai dasar penentuan teknik 

sampling apa yang akan 

dipakai 

 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Transportasi Online Gojek 

 Gojek merupakan sebuah aplikasi transportasi berbasis online yang 

memanfaatkan media internet sebagai penghubung antara aplikasi dengan user. 

Gojek merupakan salah satu bisnis pelayanan transportasi yang terkenal di 

Indonesia yang mana kehadirannya guna memaksimalkan kebutuhan masyarakat 

dan menjawab atas keluhan yang disebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan 

dalam penggunaan alat transportasi sehari-hari (Dharmawan & Sitorus, 2018). 

 Menurut (Oktaviana, Syah, & Abdillah, 2016) Dalam aplikasinya, Gojek 

memiliki beragam fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, 

Diantaranya: 

1. Go-Ride 

Fitur ini adalah fitur utama pada aplikasi Gojek yaitu fitur pemesanan 

jasa transportasi untuk kendaraan bermotor. 

2. Go-Car 

Sama dengan Go-Ride fitur ini untuk pemesanan jasa transportasi untuk 

kendaraan roda empat. 

3. Go-Food 

Fitur ini untuk pemesanan makanan dan minuman dengan menampilkan 

warung makan dan minum yang sudah terintegrasi dengan Gojek. 

4. Go-Mart 

Fitur yang satu ini adalah fitur untuk pemesanan belanja yang nantinya 

pengguna memesan beberapa barang lalu driver gojek akan 

membelikannya ke store atau minimart terdekat.  
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5. Go-Send 

Fitur ini adalah fitur untuk mengirim barang dengan menggukan jasa 

transportasi online Gojek. Cara kerjanya pengguna akan memesan 

dengan menggunakan fitur ini untuk mengirim suatu barang tertentu 

yang nantinya akan diantarkan oleh driver Gojek ketempat tujuan. 

6. Go-Pulsa 

Fitur ini adalah fitur untuk pemesanan pulsa dengan ditengahi oleh 

apikasi Gojek. 

7. Go-Massage 

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memakai jasa terapi dengan 

beragam pilihan masseur atau therapist sesuai keluhan pengguna. 

8. Go-Glam 

Atau singkatan dari glamour adalah fitur kecantikan yang disediakan 

oleh Gojek. 

9. Go-Tix 

Fitur ini digunakan untuk pemesanan tiket bioskop agar pengguna tidak 

perlu mengantri untuk mendapatkan tiket tersebut. 

10. Kupon 

Fitur ini disediakan Gojek untuk pengguna agar mendapatkan diskon 

tertentu dengan syarat yang berlaku. 

11. Chat 

Fitur ini untuk komukikasi antara driver dan pengguna dengan ditengahi 

oleh sistem berbasis chatting 

12. Inbox 

Fitur ini digunakan untuk penyimpanan pesan atau pemeberitahuan 

kepada pengguna ataupun driver. 

13. Tampilan Akun 

Tampilan akun sendiri merupakan bagian untuk menampilkan identitas 

pengguna dengan minimal agar tidak terjadinya hal yang tidak 

diinginkan nantinya. 
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2.2.2 Go-Pay 

Go-Pay adalah uang elektronik atau jenis pembayaran pada aplikasi 

Gojek yang memerlukan konversi uang tunai menjadi uang elektronik Go-Pay. 

Awalnya Go-Pay dikhususkan guna melakukan pembayaran pada aplikasi Go-Jek 

namun akhirnya dikembangkan agar bisa menjadi dompet digital secara umum. 

Pada tahun 2017 bapak Nadiem Makarim mengatakan “tahun 2018 adalah 

tahunnya Go-Pay, Go-Pay akan keluar dari ekosistem Gojek” pernyataan ini 

membenarkan fakta bahwa sekarang, Go-Pay dapat digunakan untuk berbagai 

jenis pembayaran (Damianus Andreas, 2017). Di Indonesia sendiri Go-Pay adalah 

satu uang elektronik terpopuler, pada tahun 2018 uang elektronik Go-Pay menjadi 

uang yang paling banyak digunakan dalam bertransaski disbanding uang 

elektronik lainnya. Data ini didasari oleh survei yang dilakukan oleh YouGov 

Indonesia dengan 1.531 responden dan 80% diantaranya memilih Go-Pay sebagai 

alat bertransaksi non-tunai. Go-Pay saat ini digunakan untuk 3 jenis pembayaran; 

pembayaran khusus untuk layanan Gojek, pembayaran khusus merchant, 

kemudian penggunaan Go-Pay sebagai media pembayaran didalam dan diluar 

Gojek. Cara menggunakan layanan Go-Pay yang terbilang mudah yaitu dengan 

cara mengkonversikan uang tunai kedalam uang non-tunai menggunakan jasa 

bank-bank yang sudah bekerja sama, menukarkan uang tunai kepada driver, atau 

menggunakan layanan convenience store seperti Alfamart, Indomart dan lainnya 

(Seskolana, 2019). 

Kampanye gerakan penggunaan cashless diawali pada tanggal 14 

Agustus 2014. Saat itu, direktur utama Bank Indonesia menyampaikan ke 

masyarakat secara luas bahwa alangkah bijaknya jika masyarakat mulai sadar 

akan pentingnya penggunaan cashless dan mengurangi transaksi secara tunai. Hal 

ini ditujukan untuk mengenalkan dan meningkatkan kepedulian masyarakat akan 

kehadiran transaksi ala non-tunai atau cashless kemudian mengembangkan 

aktifitas transaksi ala non-tunai agar nantinya masyarakat semakin paham dengan 

penggunaan cashless tersebut. Gopay yang memegang peranan penting dalam hal 

finansial pada Gojek terbukti mampu mendongkrak pendapatan perusahaan 

tersebut sebesar 260 juta Rupiah dan tentu, menjadikannya batu lompatan pada 

era digital seperti sekarang ini khususnya, di Indonesia (Raharja, 2019). 
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2.2.3 Populasi 

Populasi berarti menyatakan nama orang, tempat atau benda. Dalam 4 

makna yang berbeda populasi juga memiliki arti seluruh jumlah penduduk atau 

masyarakat pada suatu wilayah, sejumlah orang atau pribadi individual dengan 

ciri serupa, jumlah manusia atau mahluk hidup lainnya pada satu ruang tertentu 

atau sekelompok orang atau benda (obyek) yang dijadikan dasar dalam 

mengambil suatu sampel. intinya, populasi adalah suatu kumpulan obyek yang 

memenuhi syarat tertentu guna membantu dalam menyelesaikan sebuah riset 

(Izkyla, 2019).  

 

2.2.4 Teknik Penarikan Sampel  

Dalam sebuah riset diperlukan adanya pembuktian yang membenarkan 

bahwa ide pokok dari riset itu terbukti adanya misal, kita ingin membeli 

1kilogram ikan dipasar tapi apakah untuk menentukan ikan yang kita beli masih 

segar kita perlu mengecek seluruh ikan yang ada dilapak penjual? Tidak, karena 

kita hanya perlu mengecek salah satu ikan dari jenis ikan yang kita inginkan 

dengan cara menyentuh bagian badannya, melihat warna matanya, warna mata 

ikan yang merah menyatakan ikan tersebut sudah tidak segar. Dari sini dapat 

dipahami bahwa sampel yang digunakan dalam pembuktian sebuah riset tidak 

diambil dari seluruh populasi yang ada melainkan sebagaiannya saja. Menurut 

(Bungin, 2014) secara umum, teknik penarikan sampel dibagi menjadi 2, yaitu :  

1. Rancangan Sampel Probabilitas 

Rancangan penarikan sampel ini adalah rancangan yang menyatakan 

bahwa setiap sampel yang dikutip memegang peluang yang serupa untuk 

dijadikan sampel dari unit populasi yang ada. Tidak adanya tindakan diskriminatif 

terhadap 1unit populasi dengan populasi lainnya. kesetaraan kesempatan yang 

serupa untuk menjadi sampel merata, maka perlu dilakukannya random dalam 

penentuan sampel. Dengan makna lain rancangan penarikan sampel ini disebut 

sebagai “sampling acakan”. Sampel yang dihasilkan tetap menjadi sampel yang 

representatif. Teknik-teknik yang terdapat pada jenis rancangan penarikan sampel 

ini diantaranya: 
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a. Populasi Area 

Teknik ini adalah teknik yang mementingkan area tempat riset asal 

peneliti mengetahui batas-batas area tersebut. Penarikan sampel dengan teknik ini 

umumnya digunakan dengan mengetahui pembatas area seperti pembatasan 

sistem pemerintahan. Jika riset yang dilakukan mengenai koperasi di Sumatra 

maka pembagian areanya didasari daerah kerja masing-masing. 

b. Stratified Sampling 

Teknik digunakan apabila calon populasi menunjukkan sifat berstrata. 

Dasarnya teknik ini digunakan apabila unit strata memiliki kriteria yang jelas 

untuk menentukan anggota unit yang jelas, jumlah unit yang berstrata harus 

diketahui dengan pasti. Misalnya, jumlah siswa-siswi pada suatu sekolah 

menengah berada diangka 300. Dan setiap angkatannya diisi oleh 100 siswa-

siswi. Setelah mengetahui jumlah keseluruhan populasi maka persoalan 

berikutnya adalah menentukan jumlah masing-masing perwakilan dari setiap unit 

berstrata untuk dijadikan sampel riset. 

c. Cluster Sampling 

Teknik ini digunakan apabila calon sampel dari penelitian menunjukkan 

elemen komponen khusus seperti agama, golongan, suku dan Bahasa. Apabila kita 

melakukan riset mengenai pendapat masyarakat secara umum mengenai persatuan 

dan kesatuan bangsa Indonesia maka populasi yang akan dijadikan sampel 

dibedakan dari cluster suku atau asal daerah. Contoh, masyarakat Indonesia 

berasal dari daerah masing-masing seperti; Medan, Bandung, Palembang, 

Pontianak, Kediri, Surabaya dan Padang. riset yang dilakukan dengan teknik ini 

bukan untuk mengumpulkan pendapat-pendapat dari sampel secara individual 

melainkan berasal dari cluster itu sendiri. 

2. Rancangan Sampel Non-Probabilitas 

Rancangan penarikan sampel ini tidak dilakukan dengan cara 

menggunakan hokum probabilitas dengan artian, bahwa memungkinkan adanya 

unit populasi yang tidak mempunya kesempaan yang sama dalam cakupan calon 

sampel pada sebuah riset. Dibutuhkan perlakuan khusus dalam penggunaan 

rancangan penarikan sampel ini, seperti kejelian dalam menilai sifat-sifat tertentu 
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sehingga dapat diputuskan teknik pengambilan sampel apa yang akan digunakan. 

Berikut jenis-jenis teknik penarikan sampel yang terdapat pada rancangan ini: 

a. Mengundi Unit-Unit Populasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengundi sampel-sampel yang akan 

digunakan dalam sebuah riset. Namun teknik ini dapat mempersulit riset apabila 

populasi riset yang akan diteliti memiliki skala yang besar. Jika populasi yang 

akan diteliti masih berjarak ratusan-ribuan maka teknik ini masih mungkin 

digunakan. 

b. Pengambilan Sampel Sistematis 

Teknik ini dilakukan yaitu dengan mengambil unit populasi secara 

sistematis dari atas kebawah namun, pengambilan angka awal tetap dilakukan 

dengan acak. Agar kemudian tidak terjadinya angka berkelipatan dengan jarak 

terlalu besar atau bahkan terlalu kecil 

c. Purposive Sampling 

Teknik ini dipakai apabila suatu riset lebih mementingkan tujuan dari 

riset itu sendiri daripada sifat-sifat populasi dalam menentukan sampelnya. Orang 

yang akan menggunakan teknik ini harus memahami karakterisktik populasi. 

Didasari oleh pandangan yang mendalam kepada calon populasi, maka elemen 

populasi ini disebut sebagai “kunci” yang kemudian diambil sebagai sampel. 

Misal, seseorang ingin meniliti tingkat efektivitas penggunaan smartphone diera 

digital seperti sekarang ini maka, seluruh pengguna smartphone akan menjadi unit 

populasi. Didasari oleh asumsi bahwa hanya pengguna smartphone yang lebih 

mengetahui tingkat efektifitas dalam penggunaan smartphone itu sendiri. 

Pada riset penulis menggunakan teknik cluster sampling dikarenakan 

populasi yang luas terdiri dari 2 tempat yang berbeda yakni; Universitas 

Internasional Batam dan Universitas Batam. 

 

2.2.5 Rumus Slovin 

Ialah satu rumus perhitungan yang dimanfaatkan beberapa peneliti saat 

penghitungan sampel dari jumlah populasi yang banyak agar nantinya bisa 

mewakili populasi tersebut dengan syarat perilaku pada populasi yang diteliti 
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tidak memiliki kepastian. Rumus slovin digunakan agar dapat menduga proporsi 

populasi (Markumah, Triyono, & Sasongko, 2019). 

Berikut rumus slovin: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

2.2.6 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

SPSS ialah perangkat lunak dimana disebut sebagai PASW karena 

lisensinya telah dibeli oleh perusahaan IBM pada tanggal 28 Juli 2009 dengan 

harga sebesar US $1.2 miliar. Perangkat ini dikhususkan untuk menganalisa 

benda statistik. Penggunaan perangkat lunak ini didasari bahwa perangkat ini 

merupakan perangkat penghitung statistik terpopuler didunia, bahkan di 

Indonesia. Dikatakan juga bahwa perangkat lunak ini lebih unggul daripada excel, 

perangkat lunak dari Microsoft. Hal ini dikarenakan user interface yang dimiliki 

oleh SPSS lebih ramah, penggunaannya yang mudah dan simple. Sebagai sampel 

saat ingin melakukan suatu penghitungan kita hanya perlu menjalankan beberapa 

bagian dari aplikasi ini sesuai dengan apa yang diinginkan misal, hendak menguji 

validitas maka kita hanya memilih tab-tab yang terhubung kepada bagian uji 

validitas dan tampilan seperti apa yang kita inginkan, menampilkan bobot 

komponen dari tabel extraction atau sebagainya. Penggunaan yang mudah ini 

disebabkan apapun hal yang ingin kita tampilkan masing-masing sudah memiliki 

bagian. (A. Nasution, 2018). 

 

2.2.7 Google Form 

 Google Form ialah suatu komponen layanan Google yang termasuk pada 

Google Docs. Aplikasi ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan seperti; 

mahasiswa, guru, karyawan atau dijadikan sebagai bahan mengisi kekosongan 

suatu acara dengan membuar kuis menggunakan layanan Google ini. Fitur-fitur 

yang tersedia cukup lengkap diantaranya; quiz, form dan survey online. Perihal 

penyebaran hal yang sudah dibuat pada Google Form pun mudah dilakukan 

karena dapat disebarkan secara online, kepada sekumpulan orang tertentu atau 

bahkan disebar ke publik secara luas. Ada pilihan read only (hanya dapat dibaca) 
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atau editable (dapat diedit) jadi memungkinkan pemakai Google Form 

menentukan bagaimana form yang mereka buat dapat dilihat oranglain (Batubara, 

2016). 

 

2.2.8 Quick Respons (QR) Code Indonesian Standard 

 QRIS adalah standar yang regulasinya baru diterbitkan oleh Bank 

Indonesia baru-baru ini. QRIS adalah standar QR Code untuk pembayaran 

menggunakan uang elektronik. Setiap penyedia atau penyelenggara jasa sistem 

pembayaran berbasi QR wajib mengaplikasikan QRIS untuk pembayaran 

menggunakan uang elektronik. Penggunaan QRIS termasuk kedalam visi sistem 

pembayaran Indonesia (SPI) 2025. Bank Indonesia merancang nama QRIS 

didasari oleh tema (UNGGUL), universal, gampang, untung dan langsung. QRIS 

lahir atas kerja sama Bank Indonesia dengan ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran 

Indonesia) dan menggunakan standar internasional EMV Co., dimana lembaga ini 

yang menyusun standar internasional QR Code sebagai sistem pembayaran 

(Fitriya, 2019). 

 

2.2.9 Demografi 

 Demografi disusun dengan didasari oleh Bahasa Yunani yaitu demos dan 

grafein, dimana artinnya ialah rakyat dan tulisan. Jadi demografi ialah tulisan atau 

gambaran suatu penduduk. Kemudian definisi yang dimiliki demografi 

berkembang seiring perkembangan zaman dan kebutuhan yang semakin 

meningkat. Konsep subbudaya sangat terkait dengan demografi karena mampu 

menggambarkan karakteristik suatu penduduk. Pada zaman perkembangan seperti 

sekarang ini demografi dapat dijadikan sebagai bahan yang penting untuk menilai 

karakteristik dan perilaku konsumen, dikarenakan demografi merupakan 

informasi yang mudah dijangkau dan relatif lebih mudah untuk mengindentifikasi 

segmentasi pasar (Adi, Sumarwan, & Fahmi, 2018). 

 

2.2.10 Technology Acceptance Model 

 Untuk mengukur tingkat diterimanya teknologi dapat dilakukan dengan 

beragam model diantaranya Theory of Reason Action, End-User Computing 
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Satisfaction, Task Technology Fit dan Technology Acceptance Model. 

Penggunaan model ini tidak lain untuk menentukan dan mengukur tingkat 

penerimaan terhadap suatu sistem informasi. Model ini dikemukakan Fred Davis 

pada tahun 1989 sedangkan TRA merupakan dasar teori model TAM, karena teori 

pada TRA didasari oleh premis anggapan dan praduga seseorang terhadap suatu 

hal yang dihadapinya maka akan menentukan sikap dan perilaku orang itu sendiri. 

Sementara model TAM berkembang bahwa persepsi kemudahan dan 

kebermanfaatan dapat mempengaruhi langsung ketertarikan terhadap penggunaan 

“Behavior Intension to Use” dan akan menunjukkan pemanfaatan yang 

sesungguhnya “Actual System Use” (Mambu, Jonathan, Rumawouw, & Liem, 

2019). 

Awalnya Technology Acceptance Model memiliki 2 variabel yakni 

Percaived Usefulness dan Percaived Ease of Use. Kemudian dilakukan pengujian 

permulaan yakni, uji validitas dan uji reliabilitas. hasilnya masing-masing variabel 

menghasilkan 10 macam indikator. 

Gambar 2.1 Faktor Analisa I 

  

 Berikutnya Davis et al. (1989) memperkecil indikator pertanyaan agar 

lebih praktis dan mudah dipahami. Analisa nya didapat dengan perhitungan 

korelasi antara; Percaived Usefulness, Percaived Ease of Use, dan Self-Reported 

Systm Usage. Tak lupa analisa regresi (Effect of Percaived Usefulness dan 

M. Imran Syah Alam P. Analisis Tingkat Penerimaan Uang Elektronik Gopay Sebagai Alat Transaksi (Studi Kasus: 
Mahasiwa Kota Batam) 
UIB Repository ©2020



18 

 

 Universitas Internasional Batam 

Percaived Ease of Use on Self-Reported Usage). Dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

Gambar 2.2 Faktor Analisa II 

 

Sampailah pada kesimpulan bahwa setelah dilakukannya riset indikator 

maka dapat disimpulkan, sistem yang sulit digunakan tentu tidak akan membawa 

kertetarikan dan penerimaan pada sistem itu. Namun jika melihat dari pernyataan 

“diterima nya suatu teknologi karena keadaan penggunanya” maka ini berasal dari 

aspek psikologis, karakter individual, kepribadian, kekhawatiran individual atas 

penggunaan suatu teknologi. Sedangkan tingkat penerimaan dari sistem itu sendiri 

dipengaruhi oleh jaringan komputer atau keadaan komputernya. Intinya, manfaat 

dan kemudahan penggunaan suatu sistem informasi akan berpengaruh terhadap 

sikap dan intensitas penggunaanya. Penjelasan dapat dipahami lebih lanjut, lihat 

gambar berikut. 

Gambar 2.3 Technology Acceptance Model 
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 Model ini pun mengalami banyak perkembangan dan pembaruan yang 

dihasilkan oleh peneliti lain dengan merombak beberapa variabel. Misalnya 

Chuttur (2009) peneliti ini memodefikasi model TAM Davis dengan 

mengeleminasi variabel “Attitude Toward Using” kemudian peneliti lain Al-

Gahtani (2001) melakukan penggabungan variabel “Behavior Intention to Use” 

dan “Actual System Use” menjadi variabel baru yaitu “Acceptance” (Endang 

Fatmawati, 2015). Berikut contoh dua model penggabungan ini. 

Gambar 2.4 Model TAM I Gahtani 

 

Berdasarkan penjelasan yang sudah penulis jabarkan diatas maka penulis 

memutuskan untuk menggunakan model yang didesain oleh Gahtani (2001) untuk 

menentukan tingkat penerimaan dari permasalahan yang dibahas penulis pada 

riset ini dengan variabel-variabel seperti; persepsi kemudahan, persepsi 

kebermanfaatan dan penerimaan. 

Gambar 2.5 Model TAM yang Penulis Gunakan 
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1. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Percaived Ease of Use) 

Menggunakan Technology Acceptance Model untuk mengukur tingkat 

diterimanya suatu sistem didasari dan dihitung dari beberapa variabel sebagai 

penentu faktor apa yang mampu mempengaruhi penerimaan dan penggunaan 

sesorang terhadap suatu teknologi. Variabel pertama yang penulis gunakan 

adalah. H1: Persepsi Kemudahan (Percaived Ease of Use); PEOU didefinisikan 

sebagai penggunaan sistem oleh setiap individual dikarenakan keinginan untuk 

dapat meringankan beban mental dan fisik. Kesimpulan dari variabel ini adalah 

“semakin mudah penggunaan suatu sistem maka semakin mudah pula seseorang 

terbiasa atas penggunaannya” (Endang Fatmawati, 2015). diantaranya: 

a. Fleksibel, dengan kemudahan pengoprasian maka pengguna dapat 

dengan mudah menentukan teknologi apa yang akan dipakai. 

b. Kemudahan untuk dipahami dan dipelajari. 

c. Pengguna mudah membiasakan diri dalam penggunaan sistem. 

d. Kemudahan untuk digunakan. 

e. Jelas. 

f. Kemudahan untuk diingat. 

2. Persepsi Kebermanfaatan (Percaived Usefulness) 

Penggunaan teknologi didasari oleh manfaat yang dihasilkan, semakin 

bermanfaat semakin digunakan. Variabel berikutnya yang penulis gunakan adalah 

H2: Persepsi Kebermanfaatan (Percaived Usefulness); PU didefinisikan 

sebagai suatu variabel yang berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan seseorang. 
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Dari sekian banyak riset yang dilakukan mengenai PU dalam dunia perbankan, 

ditemukan bahwa secara positif PU adalah variabel yang berpengaruh terhadap 

kepuasan seseorang atau cutomer. Dimensi yang dikemukan oleh (Endang 

Fatmawati, 2015) yaitu:  

a. Dengan hadirnya teknologi dapat memudahkan pekerjaan sesorang. 

b. Manfaat, tentu dalam hal keseharian sangat dibutuhkan suatu teknologi 

yang memiliki manfaat baik bagi penggunanya. 

c. Suatu sistem dapat bermanfaat bagi penggunanya dan sesuai dengan 

kebutuhan si pengguna. 

 

3. Persepsi Penerimaan (Acceptance) 

Setelah memahami variabel kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan 

berikutnya adalah menentukan tingkat penerimaan. Karena sejatinya teknologi 

dapat diterima keberadaannya dengan mengetahui tingkat intensitas pengguna 

dalam pengoprasian sebuah sistem informasi secara aktual. Misal, sebuah 

teknologi secara berkala sering digunakan, diakses dan tercipta kepuasan dari 

penggunaan tersebut.  
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