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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Banyak pemikiran – pemikiran yang awalnya tidak mungkin di lakukan semua 

dapat dilakukan dengan adanya teknologi. Pada kehidupan manusia saat ini tentu 

sudah tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya teknologi.  Teknologi adalah 

pengembangan dan penerapan peralatan atau sistem untuk mempermudah setiap 

persoalan yang di hadapi sehari-hari (Maryono, 2008). Internet selalu bergerak 

beriringan dengan perkembangan teknologi.  Teknologi sudah menjadi gaya hidup 

masyarakat modern yang menginginkan semua serba cepat dan aman. Saat ini kita 

dapat melakukan transaksi tanpa harus repot pergi ke bank, itu yang kita kenal 

dengan istilah E-Payment. 

E-Payment adalah sistem pembayaran yang mengunakan fasilitas internet 

sebagai sarana perantaranya. E-Payment berungsi untuk memangkas trasnsaksi 

manual yang cenderung bersifat lama (Margaret, 2004). Pada tahun 1970, E-

Payment di luncurkan menggunakan kartu kredit. Namun mengalami banyak 

kendala dikarenakan masalah keamanan. Sehingga banyak orang yang khawatir 

untuk melakukan transaksi. 

Pada tahun 2000 lahir perusahaan sebagai pihak ke-3 untuk menjembatani 

antara pengguna dengan perbankan. Paypal adalah perusahaan yang menyediakan 

jasa transfer uang melalui internet. Paypal lahir untuk mengurangi resiko yang 

dialami dalam E-Payment. Sehingga, pengguna lebih aman mempercayakan data 
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pribadinya pada 1 pihak untuk melakukan transaksi dari pada harus menginputkan 

data pribadi mereka setiap melakukan transaksi di tempat yang berbeda. 

Peneliti mencoba menganalisis adopsi Paypal sebagai pihak ke-3 E-

Payment dengan menggunakan kerangka teori Technology Acceptance Model 

(TAM). TAM dipilih karena dianggap sebagai model yang cocok untuk 

menganalisis faktor -  faktor yang berpengaruh terhadap adopsi oleh 

penggunanya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan 

masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Faktor apa saja yag mempengaruhi adopsi Paypal sebagai pihak ke-3 

dalam melakukan transaksi? 

b. Bagaimana hungungan antara faktor – faktor yang mempengaruhi 

adopsi Paypal sebagai pihak ke-3 dalam melakukan transaksi? 

c. Hubungan mana yang berpengaruh secara signifikan terhadap adopsi 

Paypal sebagai pihak ke-3 dalam melakukan transaksi? 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

- Penelitian ini hanya mencakup mengenai penggunaan Paypal. 
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- Peneliti menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) 

dalam melakukan analisis adopsi Paypal sebagai pihak ke-3 dalam 

melakukan transaksi. 

- Peneliti membagikan kuesioner pada lingkup pengguna (Pembeli) 

Paypal di Indonesia dengan metode random sampling. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang yang ada, tujuan penulis sebagai berikut: 

- Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi 

Paypal sebagai pihak ke-3 dalam melakukan transaksi. 

- Untuk mengetahui hubungan antara faktor - faktor yang mempengaruhi 

adopsi Paypal sebagai pihak ke-3 dalam melakukan transaksi. 

- Untuk mengetahui hubungan mana yang mempengaruhi sacara 

signifikan terhadap adopsi Paypal sebagai pihak ke-3 dalam melakukan 

transaksi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan penulis mengenai penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

- Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman bagaimana melakukan 

penelitian ini. 

- Bagi Pengguna Paypal, dapat mengetahui faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi pengguna di Indonesia terhadap Paypal sebagai pihak 

ke-3 dalam melakukan transaksi. 
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1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

1. Memahami secara mendalam Paypal. 

2. Studi literatur mengenai teori Technology Acceptance Model (TAM) 

yang dibutuhkan untuk meneliti adopsi Paypal sebagai pihak ke-3 

dalam melakukan transaksi. 

3. Menentukan sampel dari populasi penduduk Indonesia. 

4. Merancang kuesioner dan disebarkan kepada sampel yang telah 

ditentukan. 

5. Menganalisis Paypal sebagai pihak ke-3 dalam melakukan transaksi 

dari data yang di dapatkan. 

6. Membuat kesimpulan hasil analisis. 

7. Membuat laporan penelitian. 

1.7 Sistematika Penelitian 

Penulisan laporan tugas akhir ini tersusun dalam 5 (lima) bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi pelaksanaan, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II Landasan Teori 

Landasan Teori menjelaskan mengenai teori - teori yang digunakan 

sebagai dasar dalam penelitian ini.  
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BAB III Metode Penelitian 

Langkah – langkah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian 

ini. 

BAB IV Analisa Data 

Hasil pengolahan dari kuesioner yang telah disebarkan. Melakukan 

analisis data dan melakukan pembahasan terhadap hasil kuesioner yang telah 

dikumpulkan. 

BAB V Tentang Hasil Uji 

Penjelasan dan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan SPSS 

dan AMOS. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dari hasil analisis mengenai adopsi Paypal sebagai pihak ke-3 

dalam melakukan transaksi dan memberikan saran oleh peneliti untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 
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1.8  Company Profile 

CAN 8 adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa bisnis 

konsultan yaitu berupa menyediakan jasa layanan survei dan analisis yang 

dibutuhkan sebagai bahan pengambilan keputusan perusahaan. Berdiri 

pada tahun 2015 perusahaan ini bertujuan untuk melakukan analisis 

pesaing, analisa website dan aplikasi, pemetaan untuk bisnis kedepan, 

monitoring project perusahaan, dan analisa market.  Perusahaan ini 

berbasis di Surabaya, Indonesia. Adapun logo Perusahaan adalah seperti 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


