
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kehadiran teknologi informasi idealnya memudahkan berbagai pekerjaan 

dan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam kenyataannya tidak semua sistem 

informasi yang digunakan bisa dirasakan mudah oleh pengguna. Suatu contoh, 

aplikasi teknologi informasi yang akan dibahas adalah sistem reservasi online. 

Terkadang sistem informasi yang ada justru tidak mendukung aktivitas. Bukan 

karena sistem informasi yang dipakai tersebut tidak baik, tetapi bisa jadi lebih 

pada penggunanya yang tidak bisa mengoperasikan dengan baik. Akibatnya, 

penggunaan sistem informasi tersebut tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. 

Ada banyak model yang dikembangkan oleh para peneliti untuk mengukur 

penerimaan sistem informasi oleh pengguna. Technologi Acceptance Model 

(TAM) adalah salah satunya. TAM yang dikembangkan oleh Davis (1989) dan 

terdiri dari lima variabel yaitu: persepsi kemudahan penggunaan, persepsi 

kebermanfaatan, sikap terhadap pengguna sistem informasi, intensitas perilaku 

pengguna sistem informasi, penggunaan sistem informasi secara aktual 

(Jogiyanto, 2007). 

Davis (1989) menemukan dua variabel penting untuk menentukan 

penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi. Pertama adalah Faktor 

Persepsi Kemudahan Penggunaan (Ease of Use Perceived), hasil penelitian Davis 

(1989) menunjukkan jika tingkat kepercayaan individu bahwa penggunaan 

teknologi membuatnya lebih mudah menyelesaikan pekerjaan. Sementara Faktor 

Persepsi Kebermanfaatan (Usefulness Perceived) disini sejauh mana seseorang 

meyakini bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerjanya 

(Surachman, 2008). 

Dalam observasi yang dilakukan penulis pada CV. Maiga Indonesia, salah 

satu cabang dari PT. Medussa Multi Business Center Tour and Travel atau yang 

disingkat menjadi PT. MMBC Tour and Travel. Pada bulan Agustus 2012 

meluncurkan Sistem Reservasi MMBC Airline dengan konsep satu sistem, satu 
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sign in, satu deposit untuk booking dan issued semua Airline, secara real time dan 

online 24 jam. Sistem informasi ini juga termasuk sistem yang lengkap yang 

diberikan oleh PT. MMBC Tour and Travel yang sudah mencakup beberapa fitur 

reservasi online. Dari reservasi tiket pesawat, hotel, kereta api, bandara transport, 

dan bus travel. PT. MMBC Tour and Travel mengadakan sebuah training bagi 

yang sudah bergabung menjadi member dari MMBC Tour and Travel. Training 

ini dibuat dengan tujuan agar bisa menguasai semua fitur yang terdapat di dalam 

sistem reservasi online (SRO). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nina Fadilah Najwa (2016) 

dengan judul Analisis Penerimaan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu 

(SISKOHAT) Menggunakan Metode TAM, Permasalahan yang terjadi seperti 

kurangnya pemahaman dari pengguna terhadap penggunaan SISKOHAT Gen 2 

sesuai dengan faktor ease of use perceived dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi 

atau pelatihan tentang SISKOHAT. Sebanyak 70% pegawai belum pernah 

mendapatkan pelatihan sama sekali, sedangkan 90% responden tidak memiliki 

latar belakang pendidikan komputer, hanya 10% yang berasal dari latar belakang 

pendidikan komputer. Permasalahan selanjutnya mengenai kecepatan pengaksesan 

dan pengoperasian sistem yang tidak cepat sesuai dengan indikator pada 

usefulness perceived dan ease of use perceived. Faktor Kegunaan (Usefulness 

Perceived) dan faktor Kemudahan (Ease of Use Perceived) secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap penerimaan SISKOHAT Gen 2. Jadi, semakin 

meningkat kegunaan dan kemudahan SISKOHAT Gen 2, maka semakin 

meningkat penerimaan SISKOHAT Gen 2. 

Selanjutnya pada tahun 2014 penelitian yang dilakukan oleh Nurmaini 

Dalimunthe, dkk. Dengan judul Analisis Pengaruh Faktor Kemudahan dan 

Manfaat Terhadap Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Data Pokok 

Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. 

Permasalahan yang terjadi yaitu, banyak operator sekolah yang kurang memahami 

penggunaan Sistem Informasi Dapodikdas. Tidak ada akses untuk operator dinas 

dalam mengelola Sistem Informasi Dapodikdas. Sehingga jika ada operator 

sekolah yang melaporkan permasalahan sistem kepada pihak operator dinas maka 
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operator dinas sulit untuk memperbaiki sistem dan kesulitan dalam sinkronisasi 

(pengiriman data) ke pusat disebabkan jadwal sinkronisasi yang bersamaan 

dengan operator sekolah lain. Berdasarkan kendala diatas terlihat adanya 

permasalahan antara Sistem Informasi Dapodikdas dengan Operator Sekolah. 

Permasalahan ini akan mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap Sistem 

Informasi Dapodikdas tersebut. 

Pada CV. Maiga Indonesia, ada tiga level bisnis yang diberikan. Mulai 

dari yang paling bawah adalah agen, distributor dan cabang. Masing-masing dari 

level bisnis tersebut memiliki aturan yang berbeda. Untuk agen, dia tidak bisa 

mendaftarkan downline dibawah dia dan distributor hanya bisa mendaftarkan 

downline dibawah dia menjadi agen. Berbeda dengan cabang, bisa mendaftarkan 

downline dibawah dia menjadi agen, distributor dan cabang.  

Observasi yang dilakukan penulis fokus kepada distributor yang mendaftar 

kepada Maiga Indonesia. Setiap yang mendaftar menjadi distributor mendapatkan 

Login ID masuk ke SRO untuk mengakses semua menu dan fitur yang telah 

disediakan oleh MMBC Tour and Travel. Namun, dari hasil wawancara yang 

peneliti lakukan dengan beberapa distributor, masih ada kendala-kendala yang 

dialami oleh pengguna dalam penggunaan sistem. Berdasarkan hasil wawancara 

kepada beberapa Distributor dan Branch Manager, kendala yang ditemukan 

adalah: 

1. Banyak distributor yang kurang memahami penggunaan SRO. 

2. Distributor merasa rumit dalam menjalankan beberapa fitur/menu yang 

disediakan didalam SRO. 

3. Distributor merasa bosan karena merasa menghabiskan waktu yang lama 

untuk proses penarikan saldo. 

4. Jika distributor mengalami kendala saat pengoperasian (booking tiket, 

pembelian pulsa, topup¸deposit, dll), distributor harus mengisi Form 

Manual dan melaporkan permasalahan melalui email ke pihak IT dan 

harus menunggu untuk diproses. 

5. Loading website terkadang sangat lama dan terlalu banyak memakan 

waktu distributor pada waktu tertentu. 
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Berdasarkan kendala di atas, terlihat adanya permasalahan antara Sistem 

Reservasi Online dengan distributor. Permasalahan ini akan mempengaruhi 

penerimaan pengguna terhadap Sistem Reservasi Online tersebut. Serta masih 

banyak yang mengatakan kalau SRO tersebut belum efektif untuk 

penggunaannya, yang bisa menyebabkan distributor kehilangan banyak waktu dan 

kerugian financial karena harga tiket yang berbeda pada saat order dengan harga 

tiket pada saat booking. Kecepatan akses pada saat load sistem juga menjadi 

permasalahan yang sering terjadi. Pada saat booking tiket sering muncul notice 

yang mengatakan bahwa transaksi error dan pesan lainnya. Padahal, tidak semua 

pengguna internet memiliki koneksi internet yang stabil. Ada baiknya sistem yang 

digunakan bisa dipahami oleh distributor yang hendak menggunakan SRO 

tersebut. Perusahaan juga ikut mengalami kerugian waktu, karena permasalahan 

yang sama selalu datang dari distributor-distributor yang baru mendaftar. 

Hal ini mendorong penulis untuk menganalisa sejauh mana penerimaan 

pengguna terhadap SRO studi kasus pada CV. Maiga Indonesia dengan melihat 

faktor manfaat (Usefulness Perceived) dan faktor kemudahan (Ease of Use 

Perceived) yang ada dalam sebuah sistem informasi teknologi, sehingga 

kedepannya dapat dikembangkan sistem informasi yang lebih diterima oleh 

pengguna sistem informasi yang digunakan tersebut, maka penulis mengambil 

topik penelitian yaitu Analisis Penerimaan Pengguna Sistem Reservasi Online PT. 

MMBC Tour and Travel Menggunakan Technology Acceptance Model.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana penerimaan pengguna “sistem reservasi 

online dengan menggunakan TAM” pada CV. Maiga Indonesia. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, adapun batasan masalah dalam 

penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Analisis Sistem Reservasi Online  (SRO) menggunakan TAM (Technology 

Acceptance Model) dengan fokus pada faktor Persepsi Kemudahan 
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Penggunaan (Ease of Use Perceived) dan Persepsi Kebermanfaatan 

(Usefulness Perceived) sebagai variabel independen sedangkan 

Penerimaan Pengguna (Acceptance of IT) sebagai variabel dependen.  

2. Responden penelitian adalah Distributor dari CV. Maiga Indonesia. 

3. Sumber data primer didapatkan dari distributor, berupa jawaban terhadap 

pernyataan dalam kuesioner dan wawancara. 

4. Penghitungan data menggunakan aplikasi perhitungan IBM SPSS 

Statistics 20. 

5. Responden yang diambil berasal dari distributor yang terdaftar dari bulan 

Mei 2017 sampai Juli 2017 sebanyak 68 orang. 

6. Teori pengambilan sampel menggunakan teori nonprobability sampling 

yaitu sampel jenuh. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Penerimaan 

Pengguna terhadap Sistem Reservasi Online (SRO) menggunakan pendekatan 

TAM dengan variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan (Ease of Use Perceived) 

dan Persepsi Kebermanfaatan (Usefulness Perceived). 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Penerimaan Pengguna Sistem Reservasi Online (SRO) 

dari segi faktor Persepsi Kemudahan Penggunaan (Ease of Use Perceived) 

dan Persepsi Kebermanfaatan (Usefulness Perceived) pada CV. Maiga 

Indonesia. 

2. Sebagai bahan masukan bagi CV. Maiga Indonesia dalam meningkatkan 

layanan atau fitur pada Sistem Reservasi Online (SRO) untuk kedepannya. 
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1.6   Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dan teori-teori yang 

mendukung dalam melakukan analisis penerimaan sistem.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan bagaimana alur atau langkah-langkah dalam melakukan 

penelitian. Mulai dari tahap perencanaan sampai pada penulisan 

laporan.  

BAB IV  ANALISIS DAN HASIL 

 Bab ini menjelaskan tentang pembahasan permasalahan yang telah 

dirumuskan dengan menggunakan landasan teori yang mendukung dan 

disajikan secara rinci. 

BAB V PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. 


