
 

 
1  PENDAHULUAN 

 
 

Latar Belakang Masalah 
 
 Peran  teknologi saat ini telah berkembang semakin pesat dan menjadi 

bagian dalam kehidupan manusia. Begitu juga dalam aktivitas bisnis, teknologi saat 
ini banyak digunakan dan dikembangkan oleh suatu perusahaan. Williams dan 
Sawyer (2003) menyebutkan bahwa teknologi informasi sendiri diartikan sebagai 
teknologi yang menggabungkan komputasi yakni jaringan komputer dengan jalur 
komunikasi yang membawa data, suara, ataupun video. Menurut Roldan dan Millan 
(2000) Kebutuhan saat ini yang semakin kompleks telah menyebabkan perubahan 
di dalam lingkungan masyarakat. Hal tersebut dilihat dengan adanya perkembangan 
peralatan berteknologi canggih yang mampu membantu manusia dalam memenuhi 
kebutuhan hidup. Salah satu perkembangan teknologi yang terus mengalami 
perkembangan pesat adalah telepon seluler atau telepon genggam, karena dirasa 
telah memberi keuntungan kepada penggunanya.  

Winardi (2008) menyebutkan bahwa Inovasi merupakan salah satu bentuk 
pengelolaan perubahan (change management) yang dipilih oleh organisasi sebagai 
respon terhadap dinamika lingkungan bisnis. Inovasi merupakan suatu ide, perilaku, 
produk, informasi, dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima 
dan digunakan ataupun diterapkan dan dilaksanakan oleh seseorang dalam suatu 
lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan pada 
aspek kehidupan masyarakat guna terwujudnya perbaikan mutu hidup setiap 
individu dan seluruh warga masyarakat bersangkutan. Menurut Rogers (1983), 
pengadopsi potensial akan mengevaluasi inovasi yang didasarkan pada 
karakteristik inovasi yaitu keuntungan relatif (relative advantage), kompabilitas 
(compatibility), kompleksitas (complexity), triabilitas (triability), dan observabiltas 
(observability). Salah satu bentuk inovasi yang tengah dihadapi oleh para pengguna 
telepon seluler belakangan ini adalah sistem transportasi online berbasis mobile 

 PT. GO-JEK Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
dalam penyediaan jasa transportasi online berbasis mobile yang telah meluncurkan 
aplikasi GO-JEK.  Aplikasi GO-JEK merupakan suatu inovasi dalam hal 
penyediaan jasa layanan transportasi umum. Kehadiran sistem aplikasi ini telah 
menarik animo masyarakat yang dibuktikan dengan terus bertambahnya jumlah 
driver yang berpindah untuk bergabung dengan GO-JEK dengan menggunakan 
sistem aplikasi tersebut. Aplikasi ini menjadi suatu harapan bagi para tukang ojek 
sebagai suatu alat perpanjangan tangan di mana para tukang ojek dapat menjangkau 
jumlah konsumen yang lebih besar. Inefisiensi jasa ojek konvensional telah menjadi 
peluang bagi GO-JEK untuk berinovasi menciptakan suatu sistem berbasis aplikasi 
yang bertujuan untuk meningkatkan value dari layanan ojek. Pada implementasi 
dari aplikasi GO-JEK tentu akan terdapat banyak tantangan. Salah satu tantangan 
yang dihadapi adalah para pengguna dalam mengadopsi inovasi teknologi yang 
diciptakan oleh perusahaan. Menurut Udo (2010), tantangan perubahan teknologi 
telah menjadi isu klasik sejak lama, pendekatan secara sociotechnical yang 
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berfokus terhadap nilai sosial dengan melibatkan peran langsung pengguna sangat 
diperlukan. Semakin tinggi kecanggihan suatu teknologi maka akan semakin tinggi 
juga masalah yang muncul akibat dari adanya teknologi tersebut. Tidak jarang 
ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi seringkali 
tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna sistem tersebut 
sehingga sistem tersebut kurang memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja 
individual maupun organisasi. 

Pada implementasi suatu sistem informasi seringkali ditemukan kesalahan 
yang menyebabkan suatu kegagalan. Menurut Goodhue (1995) keberhasilan  sistem 
informasi suatu perusahaan bergantung pada bagaimana sistem itu dijalankan, 
kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang 
digunakan. Jogiyanto (2007) menyebutkan bahwa kegagalan pada implementasi 
suatu sistem informasi dapat dibedakan menjadi dua aspek; Aspek yang pertama 
adalah aspek teknis, yakni aspek yang berkaitan dengan sistem itu sendiri yang 
diukur melalui kualitas kinerja sistem informasi tersebut; Sedangkan aspek yang 
kedua adalah aspek non-teknis yang berkaitan dengan dengan persepsi pengguna 
sistem informasi tersebut yang menjadi tahap pengambilan keputusan apakah 
pengguna mau atau tidak mau menggunakan sistem informasi yang telah disediakan.  

 Budiyanto (2009) menyebutkan bahwa terdapat enam elemen penting guna 
menentukan kesuksesan implementasi dari suatu sistem informasi. Elemen tersebut 
yaitu kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), 
Penggunaan (use), Kepuasan Pengguna (user satisfaction), dampak individu 
(individual Impact) dan dampak organisasi (organizational impact). Namun 
DeLone dan McLean (2003) kembali mengembangkan terorinya mengenai 
kesuksesan suatu sistem informasi dengan menambahkan elemen kualitas servis 
(service quality) dan menggabungkan dampak individu serta dampak organisasi 
menjadi manfaat bersih (net benefit). 

Menurut Gatian (1994) Suatu inovasi perlu mempertimbangkan penerimaan 
dari pengguna, dalam hal ini adalah tukang ojek yang menjadi sasaran pengguna 
aplikasi. Gelderman (1998) menyebutkan bahwa pengembangan serta inovasi 
terhadap suatu teknologi akan menjadi kurang dimanfaatkan dan ditinggalkan oleh 
pengguna apabila penerimaan terhadap teknologi tersebut terbatas dan tidak 
memiliki kecepatan yang cukup untuk diadopsi, sehingga tingkat adopsi di 
kalangan calon pengguna applikasi tersebut akan sangat rendah. Keinginan dan 
kecepatan pengguna untuk mau mengadopsi suatu inovasi teknologi akan 
memengaruhi sejauh mana suatu teknologi tersebut akan bertahan (Grigoroudis et 
al. 2008). Menurut Ignatius (2013) dalam implementasi suatu sistem diperlukan alat 
ukur yang mampu menilai kualitas dari sistem teknologi yang saat ini telah berjalan, 
dikarenakan kualitas sistem yang buruk akan menyebakan suatu inovasi akan 
ditinggalkan oleh pengguna sistem tersebut. Oleh karena itu menjadi hal yang 
menarik bagi peneliti untuk menganalisis adopsi inovasi sistem informasi aplikasi 
GO-JEK.  

 
Rumusan Masalah 

 GO-JEK merupakan suatu bentuk inovasi dalam hal penyediaan jasa 
layanan transportasi umum. Inefisiensi jasa ojek konvensional telah menjadi 
peluang bagi GO-JEK untuk berinovasi menciptakan suatu sistem berbasis 
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aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan value dari layanan ojek. Suatu inovasi 
perlu mempertimbangkan penerimaan dari pengguna, dalam hal ini adalah tukang 
ojek yang menjadi sasaran pengguna aplikasi. Pengembangan serta inovasi 
terhadap suatu teknologi akan menjadi kurang dimanfaatkan dan ditinggalkan oleh 
pengguna apabila penerimaan terhadap teknologi tersebut terbatas dan tidak 
memiliki kecepatan yang cukup untuk diadopsi, sehingga tingkat adopsi di 
kalangan calon pengguna aplikasi tersebut akan sangat rendah. Selain itu, dalam 
suatu aplikasi seringkali ditemukan bahwa teknologi yang ada menjadi tidak tepat 
atau tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal (Seddon dan Kiew 1996). Sehingga 
diperlukan suatu alat ukur yang mampu menilai kualitas sistem informasi yang telah 
berjalan. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan pertanyaan: 
 

1. Bagaimanakah adopsi inovasi para driver  terhadap aplikasi GO-JEK? 
2. Bagaimanakah kesuksesan sistem informasi aplikasi driver GO-JEK yang 

digunakan oleh para driver GO-JEK? 
3. Bagaimanakah pengaruh kesuksesan sistem informasi Aplikasi driver GO-

JEK terhadap adopsi inovasi? 
 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah 
dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk: 

   

1. Menganalisis pengaruh karakteristik inovasi terhadap adopsi inovasi pada 
aplikasi driver GO-JEK 

2. Menganalisis model kesuksesan sistem informasi Aplikasi driver GO-JEK 
yang digunakan oleh para driver GO-JEK 

3. Menganlisis pengaruh kesuksesan sistem informasi Aplikasi driver GO-JEK 
terhadap adopsi inovasi? 

 
Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
 

1. Memberikan informasi mengenai kualitas dan hasil kinerja dari aplikasi GO-
JEK yang saat ini sedang berjalan. 

2. Memberikan masukan kepada perusahaan, yakni PT. GO-JEK Indonesia 
dalam pengembangan aplikasi GO-JEK driver selanjutnya. 

 
Ruang Lingkup Penelitian 

 
Penelitian ini akan menganalisis adopsi inovasi pada aplikasi GO-JEK. Pada 

penelitian ini adopsi inovasi akan dikombinasikan dengan model kesusksesan 
sistem informasi. Dengan kombinasi keduanya diharapkan dapat diketahui 
faktorfaktor yang memengaruhi pengguna dalam menerima suatu inovasi. 




