
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pendahuluan 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian tugas akhir, manfaat tugas akhir, nilai entrepreneurship, metodologi penelitian 

dan juga sistematika penulisan tugas akhir.  

1.2 Latar Belakang 

Fashlady adalah majalah fashion online (e-magazine) di Indonesia yang hadir dengan 

tagline Be Fashion’s Friend with Fashlady. Konsep dari Fashlady adalah tidak lagi 

menggunakan media cetak, tetapi menggunakan media internet. Dengan meningkatnya pengguna 

internet dan gaya hidup online, pengguna internet mengharapkan alternatif membaca majalah 

secara online.  

Menurut data dari Internet World Stats angka pengguna internet di Indonesia mencapai 

55 juta pengguna pada bulan Juni 2012 (sumber:http://internetworldstats.com/stats3.htm#asia 

diakses pada tanggal 12 Desember 2012). Angka ini merupakan pertumbuhan yang pesat 

(2750% atau 55 kali lipat) dibandingkan data pada tahun 2000. Tingkat penetrasi pengguna 

internet di Indonesia sudah mencapai 22,1% dari seluruh populasi. Angka pertumbuhan ini 

memberikan gambaran mengenai trend pertumbuhan pengguna internet di Indonesia sehingga 

muncul peluang bagi bisnis-bisnis online termasuk di dalamnya majalah online (e-magazine).  

Namun tingkat adopsi dari majalah online dibanding dengan majalah cetak masih sangat 

kecil yaitu 1,186 pengunjung dimana jumlah ini belum mengakomodir unique user sehingga 

jumlahnya diperkirakan ratusan. Sehingga, diperlukan adanya analisis adopsi teknologi untuk 

http://internetworldstats.com/stats3.htm#asia


mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengguna internet untuk membaca e-

magazine Fashlady.  

Diduga persepsi banyaknya jumlah pengguna e-magazine Fashlady yang berpengaruh 

terhadap persepsi kegunaan sehingga semakin banyak pengguna yang membaca e-magazine 

Fashlady akan menambah persepsi kegunaan. Hal ini dijelaskan oleh faktor Number of User 

(NOU) yang diteliti oleh Katz dan Shapiro (1986) dimana hasil studi mereka menyatakan ada 

keuntungan bagi konsumen ketika menggunakan produk yang sama.   

Faktor lain yang diduga secara signifikan mempengaruhi persepsi kegunaan adalah 

Information Quality (IQ) yang mempengaruhi dari sisi relevansi, akurasi dan ketepatan waktu. 

Hal ini didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Seddon dan Kiew (1997) bahwa 

informasi yang didapatkan dari e-magazine Fashlady akan meningkatkan persepsi kegunaan 

ketika informasinya relevan, akurat dan tepat waktu. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan yang disimpulkan oleh peneliti, masalah yang timbul 

adalah : 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adopsi e-magazine Fashlady  oleh 

penggunanya? 

2. Bagaimana hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi e-magazine 

Fashlady oleh penggunanya? 

3. Hubungan mana yang berpengaruh signifikan secara positif terhadap adopsi e-

magazine Fashlady? 

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah : 



1. Untuk penerapannya peneliti akan menggunakan aplikasi berbasis web  dan penggunanya 

sebagai obyek penelitian. 

2. Peneliti akan menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) sebagai landasan 

dalam melakukan penelitian. 

3. Jumlah populasi pengguna tidak diketahui secara tepat sehingga digunakan non-

probability sampling method. 

4. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah snowball technique. 

5. Kriteria wajib dari sample adalah pengguna yang sudah membaca e-magazine Fashlady, 

apabila tidak memenuhi kriteria ini maka akan dibuang dari sample. 

1.5 Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang ada tujuan dari penelitian ini adalah : 

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

Fashlady. 

2. Untuk merumuskan hubungan (hipotesis) antar faktor-faktor yang mempengaruhi 

adopsi e-magazine Fashlady terhadap pengguna.  

3. Untuk menghasilkan data empiris hubungan dari faktor-faktor mana yang signifikan. 

4. Untuk mengusulkan solusi yang perlu dirumuskan oleh management e-magazine 

Fashlady agar tingkat adopsinya meningkat. 

1.6 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Penelitian ini memberi manfaat bagi management e-magazine Fashlady sehingga ketika 

mengembangkan fitur aplikasi mereka harus mempertimbangkan faktor-faktor yang signifikan 

dalam adopsi teknologi. 



1.7 Nilai Entrepreneurship 

Dari aspek entrepreneurship peneliti melihat peluang untuk meneliti external variable 

lain yang berpengaruh  terhadap adopsi e-magazine baik Fashlady maupun e-magazine lain yang 

juga bermunculan seiring dengan semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia. 

1.8 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metodologi penulisan yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir adalah sebagai 

berikut: 

1. Study literatur mengenai teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dibutuhkan untuk 

menganalisis adopsi proses e-magazine Fashlady. 

2. Menentukan populasi dan sample. 

3. Membuat dan membagikan questionnaire. 

4. Melakukan persiapan data dan analisis pendahuluan. 

5. Melakukan pengujian dengan teknik analisis multivariat . 

6. Mengartikan (interpretasi) hasil pengujian data dan kesimpulan.  

1.9 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

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

penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

 Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penyusunan tugas akhir, metodologi penyusunan tugas akhir dan sistematika penyusunan 

tugas akhir. 

BAB II Landasan Teori 



  Pada bab ini akan diuraikan tentang terminologi yang digunakan dalam penelitian ini 

beserta dengan landasan teori yang berkaitan seperti Technology Acceptance Model (TAM) dan 

variabel eksternal yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, juga akan diuraikan mengenai 

teori yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan diuraikan tentang rumusan masalah, landasan teori tentang TAM, 

perumusan hipotesis, cara pengumpulan data, populasi serta sampel untuk penelitian ini, 

pengembangan instrumen penelitian, cara pengujian instrumen untuk penelitian, dan juga cara 

menganalisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV Hasil Analisa dan Pembahasan 

Pada bab ini akan diuraikan tentang persiapan data, analisis data dan juga pembahasan 

mengenai hasil kuisioner yang sudah dikumpulkan untuk melakukan penelitian ini. Uji 

normalitas, validitas dan juga reliabilitas akan dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif. 

Setelah pengujian dilakukan, peneliti akan menganalisis model teoritis yang sudah dicantumkan 

dalam bab 3 dengan menggunakan path analysis. Kemudian pada akhir dari bab ini juga akan 

dilakukan pembahasan terakhir terhadap model terakhir dari penelitian ini. 

BAB V Kesimpulan dan Saran  

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. 
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