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ABSTRACT:
Smartphone usage in supporting business needs and daily activities of the general society, making
the developers and makers of software to create user-friendly applications, so that anyone is able
to easily download and use it. The presence of online transportation applications which can be
easily installed on a Smartphone, like the Go-Jek, Grab and Uber, has become a phenomenon in
the general people to be interesting for creating a research. The purpose of this research is to
recognize what factors that will influence general people in accepting and the use of online
transportation applications, especially in Jakarta Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi
(Jabodetabek ). Here, it is conducted the research by analyzing of using a model of the Unified
Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) This model analyzes four constructs that
influences it, those are: the performance of expectations, effort expectancy, social influence, and
facilitating condition. While for the moderation, it is used is gender, age, voluntariness, and
experience. For the method of data analysis, it uses quantitative descriptive technique of nonprobability sampling. It is sampling judgment and SPSS 17. Based on the results of test which is
done, it is known what factors that will influence the acceptance and use of online transportation
especially in the region of Jabodetabek. The result of this research, it is expected to provide
feedback to the manager of online transportation applications, so it is able to make improvements
in developing the online transport applications in the future.
Keywords : Online Transportation, UTAUT, and SPSS 17
PENDAHULUAN
Penggunaan Smartphone dalam mendukung
kebutuhan bisnis dan kegiatan sehari-hari
masyarakat umum, membuat para pengembang
dan pembuat software menciptakan aplikasi yang
userfriendly sehingga siapa saja dapat dengan
mudah mendownload dan menggunakannya.
Hadirnya aplikasi transportasi online yang dapat
dengan mudah diinstall pada Smartphone, seperti
Go-Jek, Grab dan Uber, telah menjadi fenomena
di masyarakat umum menjadi hal yang menarik
untuk dibuat sebuah penelitian. Kebutuhan akan
keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan
transportasi umum dan trend smartphone di
lingkungan masyarakat menjadi pendukung utama
fenomena hadirnya transportasi online saat ini.
Pada penelitian Dasgupta et al (2007:51) telah
dilakukan uji coba penerimaan dan penggunaan
teknologi informasi untuk
Computer Aided
Software
Engineering
(CASE)
dengan
menggunakan Teori Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology (UTAUT).
Dengan mengumpulkan dan menganalisa data
dari 85 siswa mengenai penerimaan dan
penggunaan teknologi CASE dengan metode
UTAUT, menunjukkan bahwa harapan kinerja
dan pengaruh sosial mempengaruhi niat perilaku
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untuk menggunakan alat CASE sementara
ekspektasi usaha tidak. Hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa kondisi memfasilitasi,
kecemasan komputer dan sikap terhadap
penggunaan teknologi berpengaruh terhadap niat
untuk menggunakan CASE.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan
penerimaan aplikasi transportasi online seperti
Go-Jek, Grab dan Uber maka perlu dilakukan
pengujian terhadap penggunaan aplikasi ini,
sehingga nantinya akan diketahui faktor-faktor
apa saja yang mendukung keberhasilan aplikasi
transportasi online
dapat diterima oleh
masyarakat. Pada penelitian aplikasi transportasi
online ini, pengujian dilakukan menggunakan
model Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology
(UTAUT), Model ini akan
menganalisa empat faktor yang mempengaruhi
penerimaan aplikasi transportasi online yaitu
faktor harapan kinerja (performance expectancy),
harapan usaha (effort expectancy), pengaruh
sosial (social influence) dan kondisi memfasilitasi
(facilitating conditions). Keempat faktor yang
mempengaruhi dalam model UTAUT tersebut di
moderasi oleh Jenis kelamin (gender), umur
(age),
kesukarelaan
(voluntariness)
dan
pengalaman (experience). Untuk metode analisis
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data akan menggunakan deskriptif kuantitatif
dengan tehnik pengambilan sampel nonprobabilitas yaitu judgment sampling dan alat uji
statistik SPSS 17. Dengan adanya penelitian ini
akan diketahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan
aplikasi transportasi online, sehingga ke
depannya dapat memberikan masukan yang tepat
dan bermanfaat dalam pengembangan aplikasi
transportasi online dimasa yang akan datang.
BAHAN DAN METODE
Berdasarkan Venkatesh et al, (2003) Model
Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology (UTAUT) merupakan salah satu
model yang dapat digunakan untuk menjelaskan
penerimaan pengguna (user acceptance) dalam
bidang sistem informasi karena UTAUT
merupakan gabungan delapan model penerimaan
teknologi terkemuka yaitu:
1. Teori tindakan beralasan (Theory of
Reasoned Action / TRA)
2. Model penerimaan teknologi (Technology
Acceptance Model / TAM)
3. Model motivasional (Motivational Model /
MM)
4. Teori perilaku rencanaan (Theory of Planned
Behavior / TPB)
5. Model gabungan TAM dan TPB (A Model
Combining The Technology Acceptance
Model and Tthe Theory of Planned Behavior
/ TAM +TPB)
6. Model Pemanfaatan PC (Model of PC
Utilization / MPCU)
7. Teori difusi inovasi (Innovation Diffusion
Theory / IDT)
8. Teori kognitif social (Social Cognitive
Theory / SCT)
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menolong ia untuk
mendapatkan
keuntungankeuntungan
kinerja
di
pekerjaannya
2. Ekspektasi Usaha (Effort Expectancy)
Tingkat
kemudahan
terkait
dengan
penggunaan sistem
3. Pengaruh Sosial (Social Influence)
Tingkat dimana seorang individu merasa
bahwa orang-orang yang penting baginya
percaya sebaiknya dia menggunakan sistem
yang baru.
4. Kondisi
Memfasilitasi
(Facilitating
Conditions)
Tingkat kepercayaan seorang individu
terhadap ketersediaan infrastruktur teknik
dan organisasional untuk mendukung
penggunaan sistem
Keempat determinan tersebut mempunyai
peran penting dan memiliki pengaruh langsung
pada niat untuk berperilaku (behavioral intention)
dan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi
(use behavior). Kemudian keempat determinan
tersebut dimoderasi oleh jenis kelamin (gender),
umur (age), pengalaman (experience) dan
kesukarelaan (voluntariness).
Berdasarkan penelitian dengan model UTAUT
yang dilakukan oleh Sedana, dkk (2009) bahwa
model UTAUT dapat lebih disederhanakan sesuai
dengan kebutuhan.

Sumber : Sedana, dkk (2009)
Gambar 2. Model UTAUT Usulan Penelitian

Sumber : Venkatesh et al (2003)
Gambar 1. Model UTAUT
Berikut penjelasan determinan UTAUT dari
Gambar 1 diatas:
1. Ekspektasi
Kinerja
(Performance
Expectancy)
Tingkat kepercayaan seorang individu pada
sejauhmana penggunaan sistem akan
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Berdasarkan Gambar 2, maka dibuatkan
hipotesis penelitian berikut ini:
H1 : Performance expectancy berpengaruh
terhadap behavioral intention
H2 : Effort expectancy berpengaruh terhadap
behavioral intention
H3 : Social influence berpengaruh terhadap
behavioral intention
H4 : Facilitating
condition
berpengaruh
terhadap use behavior
H5 : Behavioral intention
berpengaruh
terhadap use behavior
H6 : Performance
expectancy,
effort
expectancy, social influence
secara
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H7 :

bersama-sama
berpengaruh
terhadap
behavioral intention
Facilitating condition dan behavioral
intention
secara
bersama-sama
berpengaruh terhadap use behavior

Variabel Penelitian
Menurut Sugiyono (2012:59) Variabel
penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai
dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai
variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.
Variabel adalah semua faktor yang mempunyai
nilai yang bervariasi atau berbeda. Nilai dari
variabel dapat berupa angka ataupun bukan
angka. Variabel independen adalah variabel yang
mempengaruhi suatu yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependen
(terikat)”.Variabel dependen merupakan variabel
yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat
karena adanya variabel independen (bebas).
Variabel atau Instrumen yang digunakan
dalam penelitian penerimaan dan penggunaan
aplikasi transportasi online dengan metode
UTAUT
ini terdiri dari variabel bebas
(independen) yaitu : Performance Expectancy
(PE), Effort Expectancy (EE), Social Influence
(SI) dan Facilitating Conditions (FC), sedangkan
untuk variabel terikat (dependen) adalah
Behavioral Intention (BI) dan Use Behavior (UB).
Variabel independen dikatakan mempunyai
hubungan terhadap variabel dependen jika
seseorang memiliki keyakinan akan mendapatkan
manfaat dari penggunaan aplikasi transportasi
online tersebut terhadap pekerjaan atau
kegiatannya sehingga menjadikan kinerjanya
semakin meningkat, sehingga minat pemanfaatan
teknologi informasi untuk penggunaan aplikasi
transportasi online akan semakin meningkat dan
perilaku penggunaan teknologi informasi menjadi
lebih baik.
Skala Pengukuran
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
yang akan membahas tentang sikap pengguna
aplikasi transportasi online seperti Go-Jek, Grab
dan Uber dalam penerimaan dan penggunaan
aplikasi transportasi online tersebut. Jenis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
data kuantitatif dimana data berupa angka yang
dapat dihitung, sedangkan skala pengukuran
pendapat responden menggunakan skala likert
dalam Sugiyono (2012:133) : yaitu angka 1
Sangat Tidak Setuju, 2 Tidak Setuju, 3 Netral atau
Biasa Saja, 4 Setuju, 5 Sangat Setuju.
Populasi dan Sampel
Berdasarkan (Sugiyono,2012:119) Populasi
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan
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karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk
dipelajari
dan
kemudian
ditarik
kesimpulannya dan Sampel adalah bagian atau
jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti
tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada
populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga
dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel
dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel
itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk
populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari
populasi harus betul-betul representative.
Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini
menggunakan teknik sampel non-probability
dengan teknik sampling purposive, dimana yang
menjadi sampel adalah mereka yang memiliki
pengetahuan tentang masalah yang dibahas dan
sesuai dengan persyaratan sampel yang
diperlukan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka
50 sampel dianggap sudah memadai untuk
memperoleh data penelitian yang representative
untuk mewakili suatu populasi. Mereka yang
menjadi responden dalam penelitian ini adalah
mereka yang menggunakan aplikasi transportasi
online minimal 3 kali dalam seminggu dan telah
menggunakan aplikasi selama minimal 6 bulan.
Berikut ini adalah profil responden pengguna
aplikasi transportasi online dalam penelitian ini :
a. Usia
Data usia responden yang didapatkan adalah
20% responden berusia 15 s.d 20 tahun, 80%
responden berusia > 20 tahun.
b. Jenis Kelamin
Dari data jenis kelamin responden yang
didapatkan adalah 75% responden berjenis
kelamin wanita dan 25% responden berjenis
kelamin pria
c. Pekerjaan
Dari pekerjaan responden yang didapatkan
adalah 43% responden pegawai, 37%
responden merupakan pelajar atau mahasiswa,
9% pedagang dan 11% lain lain
d. Intensitas menggunakan aplikasi transportasi
online
Data intensitas responden menggunakan
aplikasi transportasi online didapatkan bahwa
78% responden menggunakan aplikasi
transportasi online >4 kali dalam seminggu,
22% responden menggunakan aplikasi
transportasi online minimal 3 kali dalam
seminggu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dugaan
sementara
bahwa
Variabel
Performance expectancy berpengaruh terhadap
behavioral intention, Variabel Effort expectancy
berpengaruh terhadap Variabel behavioral
intention, Variabel Social influence berpengaruh
terhadap Variabel behavioral intention, Variabel
Facilitating condition berpengaruh terhadap
INF-71

KNIT-2 Nusa Mandiri

ISBN: 978-602-72850-1-9

Variabel use behavior, Variabel Behavioral
intention berpengaruh terhadap Variabel use
behavior, Variabel Performance expectancy,
effort expectancy, social influence
secara
bersama-sama berpengaruh terhadap Variabel
behavioral intention Variabel Facilitating
condition dan behavioral intention secara
bersama-sama berpengaruh terhadap Variabel use
behavior akan dibuktikan dengan beberapa
pengujian.

Variabel
Performance Expectancy (PE)

Effort expectancy (EE)

Social influence (SI)

Facilitating condition (FC)

Behavioral intention (BI)

Use Behavior (UB)

Uji Reliabilitas dan Validitas
Pengujian reliabilitas dan validitas dilakukan
untuk mengurangi kemungkinan mendapatkan
jawaban salah, Perhitungan uji reliabilitas dan uji
validitas dilakukan dengan menggunakan r tabel
dimana data dinyatakan valid jika t hitung > r
tabel.

Tabel 1 . Uji Reliabilitas dan Validitas
Kode Item
CI-TC
PE1
,559
PE2
,479
PE3
,692
PE4
,652
EE1
,481
EE2
,757
EE3
,680
EE4
,731
SI1
,797
SI2
,523
SI3
,689
SI4
,571
FC1
,416
FC2
,635
FC3
,237
FC4
,622
BI1
,625
BI2
,686
BI3
,754
UB1
,659
UB2
,736
UB3
,642

Alpha
,762

,829

,797

,772

,826

,831

Sumber : Data diolah (2016)
1.

Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui
nilai Kolmogorov-Smirnov dari tiap variabel
independen performance expectancy, effort
expectancy, social influence dan facilitating
condition atas variabel dependen behavioral
intention.
Tabel 2.One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
50
Normal
Mean
.0000000
Parametersa,b
Std. Deviation
1,50603700
Absolute
,104
Most Extreme
Positive
,101
Differences
Negative
-,104
Kolmogorov-Smirnov Z
,737
Asymp. Sig. (2-tailed)
,650
a. Test distribution is Normal.
Sumber : Data diolah (2016)
Uji normalitas untuk mengetahui nilai
Kolmogorov-Smirnov
dari
tiap
variabel
INF-72

independen
Facilitating
Conditions
dan
Behavioral Intention atas variabel dependen Use
Behavior, jika hasil menunjukkan bahwa nilai
signifikansi >0.05 maka dapat disimpulkan bahwa
residual telah memenuhi asumsi distribusi normal.
Tabel 3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
50
Normal
Mean
.0000000
Parametersa,b
Std. Deviation
1,74534040
Absolute
,126
Most Extreme
Positive
,083
Differences
Negative
-,126
Kolmogorov-Smirnov Z
,888
Asymp. Sig. (2-tailed)
,409
a. Test distribution is Normal.
Sumber : Data diolah (2016)
2.

Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas merupakan keadaan
dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari
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residual pada model regresi. Untuk mendeteksi
ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada
titik-titik pada scatterplots regresi, maka tidak
terjadi masalah heteroskedastisitas akan dilakukan
uji heteroskedastisitas
variabel independen
performance expectancy, effort expectancy dan
social influence atas variabel dependen
behavioral intention Jika titik-titik menyebar
dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah
angka 0 pada sumbu Y.
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Uji heteroskedastisitas variabel independen
Facilitating Conditions dan Behavioral Intention
atas variabel dependen Use Behavior.

Sumber : Data diolah (2016)
Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas UB
3.

Analisis Regresi Linier Berganda
Sesuai dengan model UTAUT
usulan
peneliti maka analisis regresi linier berganda
Sumber : Data diolah (2016)
dilakukan untuk mengetahui pengaruh hubungan
Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas BI
antara
variabel
independen
performance
expectancy, effort expectancy dan social influence
atas variabel dependen behavioral intention.
Tabel 4. Coefficientsa
Model
Unstandardized
Standardized
t
Sig.
Collinearity
Coefficients
Coefficients
Statistics
B
Std. Error
Beta
Tolerance
VIF
(Constant) 7,612
3,178
5,542
,020
TTL PE
,084
,119
,105
704
,185
,915
1,093
1
TTL EE
,035
,080
,058
,391
,098
,914
1,094
TTL SI
,135
,088
,220
1,540
,030
,999
1,001
a. Dependent Variable: TTL BI
Sumber : Data diolah (2016)
Hasil berdasarkan nilai B pada tabel 4 diatas
sebagai berikut:
Y = (7,612 + 0,084 X1 + 0,035X2 + 0,135 X3
Konstanta sebesar 7,612, artinya jika artinya
jika performance expectancy ( X1 ), effort
expectancy ( X2 ), social influence ( X3 ) nilainya
adalah 0, maka behavioral intention nilainya
sebesar 7,612. Koefisien regresi variabel
performance expectancy ( X1 ) sebesar 0,084,
artinya jika varibel independen lain nilainya tetap
dan performance expectancy mengalami kenaikan
satu satuan nilai maka behavioral intention akan
mengalami kenaikan sebesar 0,084. Koefisien
bernilai positif artinya terjadi hubungan positif
antara performance expectancy dan behavioral
intention, jika nilai performance expectancy
semakin besar maka semakin besar pula nilai
behavioral intention. Koefisien regresi variabel
effort expectancy (X2) sebesar 0,035 artinya jika
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varibel independen lain nilainya tetap dan effort
expectancy mengalami kenaikan satu satuan maka
behavioral intention akan mengalami kenaikan
sebesar 0,035. Koefisien bernilai positif artinya
terjadi hubungan positif antara effort expectancy
dan behavioral intention, Jika nilai effort
expectancy semakin besar maka semakin besar
pula nilai behavioral intention. Koefisien regresi
social influence ( X3 ) sebesar 0,135 artinya jika
varibel independen lain nilainya tetap dan social
influence mengalami kenaikan satu satuan nilai
maka behavioral intention akan mengalami
kenaikan sebesar 0,135. Koefisien bernilai positif
artinya terjadi hubungan positif antara social
influence dan behavioral intention, semakin besar
nilai social influence maka semakin besar pula
nilai behavioral intention. Sama seperti analisa
diatas berikutnya akan dilakukan Analisis regresi
linier berganda, untuk melihat pengaruh
hubungan antara variabel independen Facilitating
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Conditions dan Behavioral Intention atas variabel
dependen Use Behavior.
KESIMPULAN
Akan dilakukan analisis lanjut untuk
menyimpulkan hasil dari penelitian ini, namun
dari kesimpulan
sementara hasil pengujian
memahami penerimaan dan penggunaan aplikasi
transportasi online ini menyimpulkan bahwa
faktor ekspektansi usaha (Effort expectancy) dan
pengaruh sosial (Social Influence) secara
bersama-sama mempengaruhi niat pemanfaatan
(Behavioral Intention) untuk menggunakan
aplikasi transportasi online dan sikap user yang
menerima penggunaan aplikasi transportasi online
dan niat user (behavioral intention) juga
mempengaruhi sikap user dalam menggunakan
aplikasi transportasi online. Kemudahan dalam
penggunaan
aplikasi
transportasi
online,
menjadikan siapaun dapat menggunakan tanpa
membutuhkan pelatihan khusus, Faktor sosial dan
lingkungan sekitar menjadi faktor
juga
mempengaruhi seperti keluarga, teman dan rekan
kerja serta jarak dan kondisi
lokasi yang
ditempuh.
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