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BAB I 

PENGANTAR 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi berkembang dengan pesat seiring 

dengan berkembanganya jaman. Teknologi informasi ini sangat mencuri 

perhatian dan menjadi peluang berbagai Negara dalam menciptakan sebuah 

teknologi yang siap berkompetisi di berbagai pasar negara. Sejatinya 

teknologi informasi ini diciptakan untuk mempermudah manusia dalam 

aktivitasnya. Salah satu teknologi tersebut antara lain ialah smartphone. 

Indonesia merupakan negara yang menduduki posisi  5 besar pengguna 

smartphone dengan pengguna aktif sebanyak 47 juta. Smartphone merupakan 

ponsel pintar yang mampu menjalankan layaknya sebuah komputer (PC) 

dalam genggaman tangan. Ponsel pintar ini juga dapat menjalankan berbagai 

fitur dengan berbasis non-internet maupun internet. Dengan adanya 

smartphone dengan berbagai kecanggihan yang dimiliki mampu mengubah 

pola hidup penggunanya. Misalnya saja, para pengguna smartphone dapat 

mengetahui berita atau  informasi yang telah terjadi dalam hitungan detik saja 

dengan menggunakan aplikasi browsing bahkan sekarang ini telah beredar 

aplikasi online news yang dimana aplikasi tersebut dapat di unduh pada setiap 

smartphone. Hal tersebut dapat meminimalisir waktu sehingga pengguna 

dapat melakukan aktivitas lainnya dalam waktu bersamaan. Kehadiran 
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smarthphone sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi keberlangsungan hidup 

ditinjau dari aspek sosial.  

Lembaga riset Nielsen On Device Meter (ODM) pada februari 2014 

mencatat bahwa pengguna smartphone di Indonesia menghabiskan waktu 

rata-rata 140 menit per hari untuk menggunakan smartphone. Pengguna 

smartphone rata-rata aktif dengan rentang waktu antara 18.00 – 22.00 WIB. 

Media sosial Facebook menduduki peringkat teratas pengguna smartphone 

dengan persentase 70%, diikuti oleh Twitter 36% dan Google+ 11% 

(swa.co.id, 2014). Dengan hasil riset tersebut, dapat diketahui bahwa 

masyarakat Indonesia sebagian besar telah menggunakan smartphone dengan 

menggunakan 140  menit dalam sehari untuk beraktivitas dengan 

smartphonenya. Sehingga hal ini menunjukan bahwa sebagian masyarakat 

menjadikan smartphone menjadi kebutuhan. 

Perusahaan-perusahaan global perlahan-lahan telah mengembangkan 

bisnis melalui sistem teknologi informasi (TI), yang salah satunya ialah dalam 

bidang mobile commerce atau M-commerce. M-commerce merupakan sebuah 

transaksi jual-beli yang dilakukan secara nirkabel (internet) dengan 

menggunakan mobile device (ponsel, PDA, tablet) sebagai media sarananya. 

M-commerce sebuah fenomena baru yang dibentuk setelah adanya E-

commerce. E-commerce dan M-commerce memiliki persamaan sebagai 

transaksi yang dilakukan menggunakan jaring nirkabel, hanya penggunaan 

medianya yang menjadi perbedaan dari segi fisik.  
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M-commerce yang bersifat fleksibel dan praktis akan memudahkan 

para pengguna melakukan kegiatan transaksinya di mana saja dan kapan saja 

hanya dengan menggunakan smartphone yang dimiliki. Sehingga hal tersebut 

mempengaruhi intensi menggunakan M-Commerce bagi pengguna 

smartphone. Intensi menggunakan sendiri ialah keinginan untuk melakukan 

peilaku (Jogiyanto, 2007). 

Penggunaan M-commerce tidak sepenuhnya diadopsi oleh pihak 

konsumen karena munculnya berbagai persepsi. Resiko keamanan dalam 

menggunakan M-commerce merupakan persepsi yang muncul ketika 

pengguna dihadapkan kepada M-commerce. Hasil wawancara yang telah 

dilakukan kepada subjek yang telah menggunakan smartphone bahwa subjek 

tak melakukan transaksi seperti Mobile Bangking maupun online shopping. 

Subjek merasa menggunakan Mobile Banking tak semudah proses yang 

apabila dilakukan secara langsung dikarenakan pendaftaran Mobile Banking 

mengharuskan subjek untuk mendaftar pada bank sebelumnya. Begitu juga 

dengan online shopping, subjek tak merasa yakin apabila barang yang akan 

dibeli sesuai dengan yang diharapkan. Proses online shopping juga 

membutuhkan transaksi pembayaran dengan cara transfer sehingga subjek 

merasa bahwa tak praktis.  

Perbedaan persepsi antar individu merupakan faktor pengadopsian 

suatu sistem. Adanya perbedaan persepsi dalam kebermanfaatan dan persepsi 

dalam kemudahaan penggunaan terhadap intensi menggunakan M-commerce 
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juga menjadi penentu utama dalam penerimaan atau penolakan dari system 

teknologi tersebut. Perbedaan persepsi kebermanfaatan dan persepsi 

kemudahan pada suatu teknologi baru tidak dapat dipungkiri. Hal ini sangat 

wajar ketika teknologi baru diperkenalkan di khalayak umum.  

Persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan merupakan dua 

konstruk dari model penerimaan teknologi atau Technology acceptance model 

(TAM) oleh Davis. Davis (1989) menyebutkan bahwa persepsi 

kebermanfaatan (Perceived usefulness) merupakan tingkat keyakinan 

seseorang bahwa bila menggunakan suatu teknologi maka akan meningkatkan 

kinerja pekerjaan dalam dirinya. Sedangkan persepsi kemudahan (perceived 

ease of use) merupakan tingkat keyakinan seseorang bahwa dengan 

menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Hal ini menunjukan 

bahwa sebuah sistem teknologi sangat memudahkan pengguna dan mudah 

untuk dipelajari. Begitu juga dengan  sistem teknologi M-commerce. 

Persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan pada sistem M-

commerce akan berdampak dalam keinginan pengguna untuk menggunakan 

sistem M-commerce. Banyak aspek pada persepsi kebermanfaatan dan 

persepsi kemudahan yang menguntungkan ketika menggunakan sistem 

teknologi M-commerce. Fleksibel, praktis, hemat dalam waktu, di mana dan 

kapan saja dapat digunakan merupakan sebagian keuntungan dalam 

pengaplikasian M-commerce. Sehingga ketika persepsi kebermanfaatan dan 

persepsi kemudahan dilihat secara positif akan mempengaruhi keinginan 
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penggunaan M-commerce. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti apakah ada 

hubungan persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan 

terhadap intensi menggunakan M-commerce ? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui 

hubungan persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan terhadap intensi 

menggunakan M-commerce.  

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penilitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan masukan maupun sebagai referensi bagi penilitian selanjutnya di 

bidang ilmu psikologi khususnya psikologi sosial berkaitan dengan intensi 

menggunakan M-commerce dan persepsi kebermanfaatan serta persepsi 

kemudahan melalui pendekatan Technology Acceptence Model (TAM). 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

manfaat dan kemudahan dalam intensi menggunakan M-commerce. 
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D. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang berkaitan dengan perceived usefulness  pada TAM 

(Technology Acceptence Model) pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi 

terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu yang sudah 

dilakukan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut mengenai topik, subjek, 

teori maupun keaslian alat ukur. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya 

adalah : 

Penelitian Irmadhani dan Nugroho (2011) dengan judul “Pengaruh 

Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Computer 

self efficacy, terhadap Penggunaan Online Banking Pada Mahasiswa S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Negri Yogyakarta”. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penggunaan Online Banking, persepsi kemudahan 

penggunaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penggunaan 

online banking, computer self efficacy berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penggunaan online banking dan persepsi kebermanfaatan, persepsi 

kemudahan penggunaan dan computer self efficacy secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan online banking. 

Penelitian yang dilakukan Noviandini (2012) dengan judul “Pengaruh 

Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan 

Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-filing Bagi Wajib Pajak di Yogyakarta”. 

Hasil penelitian tersebut terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
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persepsi kebermanfaatan, kemudahan penggunaan, kepuasan penggunaan 

terhadap penggunaan e-filing. Di sisi lain  terdapat pengaruh positif 

kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan dan kepuasan pengguna 

secara bersama-sama terhadap penggunaan e-filing.  

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dwitasari dan Baridwan 

(2014) dengan judul “Faktor Determinan Minat Individu Menggunakan M-

commerce : Technology acceptance model Yang Dimodifikasi”. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan 

berpengaruh terhadap minat menggunakan M-commerce dan personal inovatif 

berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan. Sedangkan norma 

subjektif, persepsi kegunaan, mobile involvement, dan persepsi resiko tidak 

berpengaruh terhadap minat menggunakan M-commerce.  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, tema yang 

digunakan peneliti berbeda dengan tema yang digunakan peneliti-peneliti 

sebelumnya. 

1. Keaslian Topik 

Pada penelitian ini dimbil topik mengenai pengaruh persepsi 

kebermanfaatan dan persepsi kemudahan penggunaan terhadap 

penggunaan M-commerce. Topik penelitian ini berbeda dengan penelitian 

terdahulu, yaitu: 
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a. Penelitian Nugroho (2011) mengambil topik mengenai pengaruh 

persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan dan 

computer self efficacy, terhadap penggunaan online banking. 

b. Penelitian Noviandini (2012) mengambil topik mengenai pengaruh 

persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan 

kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan e-filing bagi wajib pajak. 

c. Penelitian Dwitasari dan Baridwan (2014) mengambil topik mengenai 

faktor determinan minat individu menggunakan M-commerce. 

2. Keaslian Subjek 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek mahasiswa 

merantau di Yogyakarta. Subjek ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu: 

a. Penelitian Nugroho dan Irmadhani (2011) subjek penelitiannya adalah 

mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 

b. Penelitian Noviandini (2012) subjek penelitiannya adalah Perusahan 

wajib pajak badan di Kantor Direktorat Jendral Pajak Yogyakarta. 

c. Penelitian Dwitasari dan Baridwan (2014) subjek penelitiannya adalah 

mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. 

3. Keaslian Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

penggunaan M-commerce, skala persepsi kebermanfaatan dan skala 

persepsi kemudahan penggunaan yang disusun penulis sendiri. Skala 
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penggunaan M-commerce disusun berdasarkan aspek M-commerce 

menurut Clarke, I dan Flaherty, T.B. (Mennecke, B. E dan Strader, T.J, 

2003) yang terdiri dari keadaan (ubiquity), kemudahan (convenience), 

lokasi (localization) dan personalisasi (personalization). Skala persepsi 

kebermanfaatan disusun berdasarkan aspek menurut Davis (1989) yaitu 

efektivitas kerja, produktivitas dan penghematan waktu serta pentingnya 

sistem terhadap pekerjaan. Begitu juga dengan persepsi kemudahan 

penggunaan yang disusun menggunakan aspek oleh Davis (1989) yaitu 

usaha fisik, usaha mental dan kemudahan sistem untuk dipelajari.  

 

 

 

 

 

 

 

 


