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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

yang semakin pesat, tingkat pertumbuhan masyarakat di dunia terutama Negara 

Indonesia semakin tinggi. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk diikuti oleh 

bertambahnya permintaan masyarakat akan kebutuhan jasa transportasi. Kemajuan 

internet dan canggihnya telepon genggam zaman sekarang pun mempengaruhi gaya 

hidup masyarakat. Semua kecanggihan tersebut menjanjikan kenyamanan dan 

efisiensi yang memanjakan masyarakat. Dari fenomena tersebut lahirlah mobile 

application yang berfungsi sebagai portal layanan penyedia jasa transportasi. 

Go-Jek adalah salah satu mobile application yang saat ini sedang naik daun 

yang menawarkan jasa ojek untuk memenuhi permintaan masyarakat seperti: 

mencari angkutan ojek, berbelanja kebutuhan sehari-hari, jasa delivery makanan,  

jasa pengiriman paket dan layanan jasa lainnya. Fitur menarik dari Go-Jek ini 

adalah user dapat memantau sampai dimana pesanan atau driver Go-Jek berada. 

Sistem pembayaran untuk Go-Jek bisa menggunakan tunai maupun dengan cara 

top-up atau mengisi e-cash pada Go-Jek Credit. 

Pada awal bulan Juni tepatnya 5 Juni 2015 tahun lalu, Go-Jek secara resmi 

mulai memperlebar layanannya ke kota Surabaya. Masyarakat Surabaya masih 

terbilang awam dengan ojek, terlihat dengan layanan transportasi umum yang ada 

di Surabaya mayoritas adalah bemo dan taksi, tidak seperti kota Jakarta yang 

memiliki banyak ojek. Sehingga bisa dikatakan masyarakat Surabaya kebanyakan 
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agak ragu dan malu-malu untuk mencoba ojek. Tetapi tidak kalah banyak juga 

kelompok masyarakat yang penasaran akan popularitas Go-Jek di ibukota hingga  

akhirnya saat Go-Jek melebarkan sayapnya di kota pahlawan ini mereka sangat 

antusias untuk mencoba layanan ini. Tidak hanya di ibukota, Go-Jek juga 

memberlakukan program “Ceban Menjelang Ramadhan” pada kota Bandung dan 

Surabaya yang berakhir 17 Juni 2015 tahun lalu, sebagai perkenalan akan aplikasi 

Go-Jek kepada kedua kota ini. Program ini membuat para pengguna aplikasi Go-

Jek bisa memanfaatkan semua layanan Go-Jek dari antar jemput hingga food 

delivery dengan tarif Rp.15.000 saja. Sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, 

Surabaya pasti memiliki tingkat populasi masyarakat yang tinggi yang juga menjadi 

salah satu faktor penyebab padat dan macetnya jalan raya. Go-Jek memiliki 

keuntungan disini. Selain itu, sering munculnya Go-Jek dalam berita di televisi 

hingga media sosial yang mengungkit kontroversi. Go-Jek dinilai memiliki potensi 

besar dalam Indonesia. Kompetitor menganggap Go-Jek adalah sebuah ancaman 

untuk bisnis mereka.  

 Peneliti mencoba menganalisis adopsi Go-Jek sebagai sarana layanan 

transportasi dengan menggunakan kerangka kerja Technology Acceptance Model 

(TAM). Peneliti memilih menggunakan kerangka kerja TAM karena prinsip 

parsimony dalam mengembangkan model persepsi user terhadap adopsi suatu 

teknologi. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di sampaikan di atas, maka 

identifikasi masalah dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi aplikasi Go-Jek sebagai 

media penyedia layanan jasa transportasi di Surabaya? 

2. Bagaimana hubungan (hipotesis) antar faktor-faktor yang mempengaruhi 

adopsi aplikasi Go-Jek sebagai media penyedia layanan jasa transportasi di 

Surabaya? 

3. Hubungan mana yang mempengaruhi secara signifikan terhadap adopsi 

aplikasi Go-Jek sebagai media penyedia layanan jasa transportasi di 

Surabaya? 

1.3  Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ruang lingkup penelitian ini 

yaitu: 

1. Peneliti hanya menganalisis terhadap penggunaan aplikasi Go-Jek saja. 

2. Peneliti hanya menganalisis untuk area kota Surabaya saja dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data Purposive (Judgmental) Sampling. 

3. Peneliti menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) dalam 

melakukan analisis adopsi aplikasi Go-Jek sebagai media penyedia layanan 

jasa transportasi di Surabaya. 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi 

aplikasi Go-Jek sebagai media penyedia layanan jasa transportasi di 

Surabaya. 

2. Untuk mengetahui hubungan (hipotesis) antara faktor-faktor yang 

mempengaruhi adopsi aplikasi Go-Jek sebagai media penyedia layanan jasa 

transportasi di Surabaya. 

3.  Untuk mengetahui hubungan mana yang mempengaruhi secara signifikan 

terhadap adopsi aplikasi Go-Jek sebagai media penyedia layanan jasa 

transportasi di Surabaya. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

terkait, diantaranya yaitu: 

1. Bagi Perusahaan Go-Jek, dapat mengetahui faktor-faktor yang signifikan 

mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap adopsi aplikasi Go-Jek 

sebagai media penyedia layanan jasa transportasi di Surabaya. 

2. Bagi peneliti, mendapatkan ilmu dan pengalaman pada penyusunan tugas 

akhir ini, juga penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti 

lainnya untuk melakukan studi analisis menggunakan teori Technology 

Acceptance Model. 
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1.6  Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Berikut adalah metode-metode yang akan digunakan pada pembuatan tugas 

akhir ini: 

1. Memahami secara mendalam aplikasi Gojek beserta kegunaannya. 

2. Melakukan studi literatur mengenai TAM. 

3. Menentukan sampel dan populasi. 

4.  Membuat dan menyebarkan kuisioner kepada sampel yang telah ditentukan. 

5. Menguji dan menganalisis penggunaan aplikasi Go-Jek sebagai media 

penyedia layanan jasa transportasi di Surabaya dengan data kuisioner dan 

teori (TAM). 

6. Menafsirkan hasil analisis 

7. Membuat kesimpulan dari penelitian. 

1.7  Sistematika Penulisan Buku Tugas Akhir 

Sistematika pembahasan yang dibuat dalam tugas akhir ini disusun dalam 

beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum skripsi yang meliputi latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, serta metodologi dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang menjadi 

landasan pembuatan tugas akhir. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem aplikasi Go-Jek. Serta 

perancangan tampilan program. 

BAB IV ANALISIS DATA 

Bab ini memuat tentang data hasil dari kuisioner yang telah disebarkan.  

BAB V HASIL UJI 

Bab ini membahas tentang hasil pengolahan data menggunakan SPSS dan 

AMOS. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisis mengenai adopsi 

aplikasi Go-Jek sebagai media penyedia layanan jasa transportasi, dan 

memberikan saran-saran oleh peneliti untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

1.8  Company Profile 

 

PRO-File adalah perusahaan IT kreatif yang berdiri sejak tahun 2012. 

Perusahaan ini melayani jasa pembuatan produk IT seperti website hingga video 

company profile. PRO-File memberikan penawaran yang fantastis dan terjangkau. 

Dengan PRO-File pandangan masyarakat akan mahalnya globalisasi dan teknologi 

akan berubah, masyarakat menjadi lebih maju dan canggih. 

 


