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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan Internet saat ini sudah semakin  pesat dimana banyak 

dari aktivitas yang kita lakukan terhubung dengan internet. Berdasarkan 

data dari WeAreSocial diketahui bahwa pengguna internet di dunia saat ini 

mencapai 4.54 Miliar pengguna aktif internet menurut data dari (Kemp, 

2020). Sementara Indonesia sendiri saat ini berada pada peringkat keempat 

di dunia dengan jumlah pengguna internet aktif terbanyak di dunia sebesar 

199.16 juta orang sebagai pengguna aktif internet berdasarkan (Clement, 

2020).  

 

 

 Gambar 1 1 Perkembangan Aktivitas Digital Tahun 2020 
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Peningkatan pengguna aktif internet saat ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti dari sisi perangkat. Salah satu perangkat yang 

terhubung dengan internet dan digunakan oleh banyak orang adalah 

smartphone, dengan menggunakan perangkat tersebut masyarakat akan 

mudah terhubung dengan internet dan dapat melakukan berbagai aktivitas 

hanya dengan internet dan juga perangkat smartphone (Era.id, 2018). 

Berdasarkan data dari statcounter (2020) Smartphone memiliki market 

share terbesar untuk perangkat yang terhubung dengan internet jika 

dibandingkan dengan Desktop, Tablet, dan juga console. Menurut data dari 

peningkatan pengguna aktif internet sendiri dipengaruhi oleh berbagai 

faktor seperti penggunaan internet saat ini dimana berbagai macam 

aktivitas dapat digunakan dengan menggunakan internet.  Saat ini 

Masyarakat dapat menggunakan fitur perbankan, berbelanja online, dan 

juga aktivitas lainnya dimana dengan menggunakan internet sudah dapat 

menyelesaikannya tanpa harus datang langsung (Rybacka, 2018).  
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Gambar 1 2 Desktop vs Mobile vs Table vs Console Worldwide Market Share 2015-2020 

 

Perkembangan internet tersebut juga berasal dari kemajuan dari 

internet yang semakin meluas. Dari banyaknya pengguna internet tersebut 

maka banyak bermunculan startup digital dimana kehadirannya 

mempermudah aktivitas masyarakat karena dapat mengatasi permasalahan 

yang ada di kehidupan masyarakat (detikNews, 2016). Perkembangan 

Startup yang terlihat salah satunya pada industri pendidikan dimana 

beberapa startup pada sektor pendidikan mendapatkan suntikan dana dari 

investor (Ryza, 2019). Menurut Daniel tumiwa Chairman of Next 

Indonesia Unicorn, Mengatakan bahwa startup di sektor pendidikan akan 

meningkat dikarenakan fokus pemerintah dalam peningkatan kualitas 

sumber daya dan juga dapat meningkatkan sektor Pendidikan di Indonesia 

juga (Jatmiko, 2019).  Terdapat berbagai macam startup pendidikan yang 

menyediakan fasilitas bimbel online seperti beberapa contoh bimbel online 

menurut Rizka (2020) yaitu seperti Ruangguru, Quipper, Rumah Belajar, 
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Kelas Kita, Bimbel Smarrt, Kelas Kita, Zenius, Apta School. Dari ke-

delapan Bimbel online yang berada di Indonesia menurut artikel dari 

Indozone, mayoritas menargetkan untuk pelajar Sekolah Dasar sampai 

Sekolah Menengah Atas. Untuk Quipper tidak menerima layanan untuk 

Sekolah Dasar. Bimbel Smarrt hanya melayani untuk Sekolah Menengah 

Atas. Sementara Apta memberikan fasilitas untuk CPNS, PPPK, dan 

Sekolah Kedinasan. Dari beberapa layanan bimbingan online yang 

disebutkan hanya Kelas Kita saja yang menerima layanan bimbingan 

belajar secara online untuk Mahasiswa dengan menyediakan beberapa 

materi perkuliahan. 

Dari berbagai macam startup yang menyediakan bimbingan belajar 

yang sudah disebutkan diatas, terlihat bahwa masih sedikit adanya fasilitas 

bimbingan belajar online yang dikhususkan untuk mahasiswa. Tutee.id 

merupakan startup yang menghadirkan bimbingan belajar untuk 

mahasiswa. Start-up ini berdiri pada akhir tahun 2019 yang menyediakan 

jasa bimbingan belajar atau bantuan belajar untuk mahasiswa yang ingin 

mempelajari lebih lanjut materi dari perkuliahan yang akan diajar oleh 

senior atau alumni langsung dari kampus tersebut. Tutee merupakan 

sebuah wadah dimana mahasiswa yang ingin belajar tambahan diluar 

perkuliahan akan difasilitasi dengan mencari tutor yang dapat membantu 

pembelajaran lebih dalam lagi. Tutee sebagai pihak yang menghubungkan 

mahasiswa yang membutuhkan bimbingan belajar dengan tutor yang ada 

di kampus sehingga menjadi solusi penghubung dari kedua pihak tersebut. 
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Bagi mahasiswa yang ingin belajar dengan menggunakan tutee dapat 

memilih jadwalnya dan juga tutor nya sehingga mahasiswa dapat 

mengakses lebih mudah dengan menyesuaikan jadwal mereka. Tutee.id 

telah bekerjasama dengan beberapa kampus dan sudah pertama kali 

membuka kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk menghadirkan 

kelas tutor pertamanya. Saat ini Tutee sudah bekerjasama dengan 46 

Universitas dan juga memiliki lebih dari 300 tutor yang siap dalam 

membantu mahasiswa yang ingin belajar lebih dalam lagi. Tutee juga 

membuat sebuah forum diskusi melalui group chat yang bertujuan untuk 

membantu mahasiswa ketika terdapat kebingungan dalam mengerjakan 

soal-soal, sehingga dapat membagikan soal tersebut ke group chat, 

sehingga para tutor akan mencoba mengarahkan bagaimana penyelesaian 

dari soal tersebut. Tutor yang bekerja sama dengan Tutee.id merupakan 

mahasiswa atau alumni yang sudah menempuh perkuliahan minimal 

selama dua tahun di universitas yang telah bekerjasama dengan Tutee.id. 

Sehingga bagi pelajar yang ingin mendalami pelajaran perkuliahan, maka 

akan dapat diajarkan langsung oleh senior ataupun alumni dari satu 

universitas yang sama dengan pelajar tersebut.  
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Gambar 1 3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1 dan Triwulan 2 Tahun 

2020 

 

Saat ini seluruh negara di dunia mengalami krisis pandemi yang 

disebabkan karena adanya virus covid-19. Pandemi ini mengakibat 

mayoritas sektor di Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan hingga 

pertumbuhan negatif menurut Menteri Bidang Koordinasi Bidang 

Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Akibat dari Pandemi Covid-19 

ini mengakibat seluruh aktivitas harus menyesuaikan dengan kondisi dan 

juga beradaptasi. Masyarakat dalam kondisi tentunya akan merubah trend 

yang dulunya tidak lakukan, namun karena aktivitas yang terbatas maka 

masyarakat akan mencari celah dan melakukan aktivitas diluar kebiasaan 

yang biasa dilakukan selama pandemic sehingga tentunya akan merubah 

pola pikir konsumen. Hal tersebut tentunya dapat dimanfaatkan oleh 

startup dalam membantu kebutuhan konsumen dalam beradaptasi dari 

kondisi pandemic ini (Schroeder, 2020). Salah satu sektor yang mengalami 
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dampak berat akibat pandemi ini adalah sektor pendidikan dimana semula 

beraktivitas tatap muka dikelas namun sekarang harus secara daring. 

Kegiatan belajar mengajar tentunya dirasakan lebih berat tidak hanya oleh 

pelajar namun juga guru atau dosen yang mengajar dimana semua pihak 

diharuskan beradaptasi dalam kondisi seperti ini (Sumanrti, 2020). 

Menurut Li & Lalani (2020) sebanyak 1.2 miliar pelajar harus belajar dari 

rumah dan juga sistem edukasi berubah menjadi menggunakan e-learning. 

Dikarenakan penyebaran Pandemi Covid-19 yang semakin luas, 

maka saat ini sektor pendidikan diharuskan untuk melakukan aktivitas 

belajar mengajar secara online. Kebijakan tersebut juga berlaku dengan 

Tutee.id yang sebelumnya menyediakan layanan bimbingan belajar secara 

langsung atau tatap muka. Akibat dari kondisi tersebut adalah proses 

pembelajaran akan dilakukan secara jarak jauh dengan akses daring dan 

tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara langsung karena 

kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah. Pelajar yang tidak termotivasi 

karena tidak ada keinginan belajar secara online dapat mengurangi 

efektivitas pemahaman pembelajaran (Weele, 2020). Menurut Greenhow 

(2020) kegiatan belajar mengajar dapat berhasil dengan cara proses 

pengajaran yang tepat sehingga pelajar dapat mampu berpikir secara 

kritikal berdasarkan kemampuan pelajar tersebut. 

Salah satu sektor pendidikan yang mengalami dampak akibat 

adanya Pandemi Covid-19 ini adalah bimbingan belajar yaitu Tutee.id. 

Tutee.id merupakan start-up yang berada pada lingkup bisnis bidang 
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pendidikan dengan mengadakan layanan bimbingan belajar online. 

Tutee.id memiliki konsep mempertemukan antara tutor dengan mahasiswa 

yang membutuhkan bimbingan belajar tambahan. Menurut hasil 

wawancara penulis dengan co-founder dari Tutee.id Samuel Widjaja, ia 

mengatakan bahwa sebelum adanya pandemi ini, Tutee.id melakukan 

aktivitas operasioanlnya secara offline dengan meminjam kelas-kelas di 

universitas yang sudah bekerjasama dengan Tutee.id. Namun akibat 

perkuliahan yang dilaksanakan dengan sistem online, Tutee.id tidak 

memungkinkan melaksanakan kegiatan operasionalnya seperti biasanya. 

Oleh karena itu Tutee.id harus melakukan pergeseran operasional yang 

semula secara offline sekarang menjadi online. Salah satu kendala dari 

pergeseran ini adalah dalam mendapatkan pendaftar Tutee.id. Samuel 

mengatakan bahwa salah satu kesulitannya adalah mendapatkan calon 

peserta yang mau menggunakan jasa bimbingan belajar online secara 

berbayar di tengah aktivitas perkuliahan secara online.  

Berdasarkan kondisi tersebut melihat adanya batasan dalam proses 

belajar mengajar dikarenakan kondisi Pandemi seperti ini membuat 

aktivitas belajar mengajar yang dilakukan oleh Tutee.id diharuskan 

menggunakan platform online. Menurut artikel dari Angdhiri (2020) 

Kegiatan belajar mengajar dinilai tidak efektif dikarenakan pelajar menilai 

pelajaran yang sulit akan terasa mudah jika ada teman yang membantu, 

namun karena sistem online mereka tidak merasakan adanya bantuan dari 

teman dalam menghadapi pelajaran. Menurut artikel dari Zhou (2020) 
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menemukan bahwa sebanyak lebih dari 50% mahasiswa merasa tidak puas 

dengan sistem pembelajaran secara online dikarenakan beberapa faktor 

seperti kurangnya keterlibatan antara mahasiswa dengan dosen. Menurut 

artikel dari (Burns, 2020) mengatakan bahwa terdapat 3 hal yang membuat 

bisnis bimbingan belajar tidak diminati, pertama kurangnya memastikan 

dalam menyediakan konten yang tepat. Kedua adalah pembelajaran dirasa 

tidak menyenangkan, dan terakhir adalah tidak ada hal yang mendorong 

dalam mengikuti atau menyelesaikan bimbingan belajar secara online. 

Berdasarkan beberapa artikel tersebut terdapat beberapa permasalahan 

dalam pembelajaran secara online yaitu seperti pembelajaran secara online 

dinilai tidak menyenangkan dan juga pembelajaran secara online kurang 

adanya keterlibatan antara mahasiswa dan juga tutor. Peneliti memilih 

Tutee.id sebagai objek penelitian dikarenakan Tutee.id merupakan salah 

satu startup yang bergerak dalam bidang pendidikan dan saat ini terkena 

dampaknya karena sebelum pandemi di Indonesia Tutee.id mengadakan 

kegiatan belajar mengajar secara tatap muka namun saat pandemi masuk 

ke Indonesia, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Co-

Founder dari Tutee.id, Samuel Widjaja mengatakan bahwa terdapat 

penurunan karena semula bersifat tatap muka namun saat ini harus 

dilakukan dengan sistem online yang membuat mahasiswa tidak memiliki 

ketertarikan karena pembelajaran kuliah sudah bersifat online dan 

mengikuti bimbingan belajar secara online juga. Oleh karena itu peneliti 

ingin mengetahui apakah dalam perubahan sistem tersebut, pelajar 
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khususnya mahasiswa dapat menerima dan menggunakan jasa bimbingan 

belajar dari tutee.id walaupun kondisi secara online. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari beberapa penjelasan yang sudah diberikan di latar belakang 

dapat disimpulkan bahwa keberadaan pandemi membuat aktivitas harus 

dibataskan salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu 

seluruh sekolah dan universitas tidak diperbolehkan membuka kelas 

(Kemendikbud, 2020). Akibat dari sekolah dan juga perguruan tinggi 

mengalami pembelajaran dengan sistem daring, maka kegiatan belajar 

mengajar yang dilakukan oleh kursus atau bimbingan belajar juga harus 

dilakukan secara online. 

Salah satu startup yang mengalami dampak dari covid-19 ini adalah 

Tutee.id. Startup ini semula melakukan aktivitas belajar mengajar secara 

tatap muka, namun akibat dari pandemi ini harus dilakukan secara online. 

Menurut Co-Founder dari tutee.id salah satu kendala dari perubahan sistem 

ini adalah merubah sistem pembelajaran menjadi online.  

Salah satu model yang dapat mengukur apakah cocok atau tidaknya 

sebuah teknologi untuk digunakan adalah model Technology Acceptance 

Model (TAM). Menurut Malhotra et al., (2017) Technology Acceptance 

Model biasa digunakan untuk meramalkan reaksi dari seseorang terhadap 

penggunaan sebuah teknologi informasi. Keniatan dari seorang individu 

dalam menggunakan sebuah teknologi informasi dapat terukur dengan dua 
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komponen yaitu Perceived Usefulness atau bagaimana seorang individu 

melihat suatu teknologi bermanfaat atau tidak dan juga  Perceived Ease of 

Use yaitu tanggapan konsumen apakah teknologi tersebut mudah digunakan 

atau tidak. Tam sendiri mengalami perluasan bahwa menurut Davis et al., 

(1992) mengatakan bahwa keniatan seorang individu dalam menggunakan 

sebuah teknologi dapat terpengaruh oleh unsur interinsik seperti perceived 

enjoyment, yang merupakan pandangan ketika menggunakan sebuah 

teknologi dapat menyenangkan. Menurut Rogers dalam Cheng (2014) 

mengatakan bahwa Innovation Diffusion Theory atau IDT merupakan 

proses yang dilakukan dalam mengkomunikasi sebuah informasi dari 

sebuah inovasi dikomunikasikan dengan channel tertentu kepada 

masyarakat yang menggunakan. Salah satu atribut dari IDT sendiri adalah 

Compatibility yang merupakan pandangan bahwa sebuah inovasi selaras 

dengan kepercayaan, gaya hidup, nilai, pengalaman, dan juga kebutuhan 

saat ini. 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan juga teori TAM, 

penulis ingin mengetahui apakah Compatibility, Perceived Usefulness, 

Perceived Ease of Use, Perceived Enjoyment dapat mempengaruhi niat 

untuk menggunakan Tutee.id sebagai penyedia jasa bimbingan belajar mata 

kuliah yang dilakukan secara online. Melalui penelitian ini penulis ingin 

mengetahui apakah faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keinginan 

seseorang untuk menggunakan jasa bimbingan belajar mata kuliah secara 

online yang disediakan oleh tutee.id  
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Berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan oleh penulis 

diatas, maka rumusan pertanyaan penelitian akan disusun sebagai berikut :  

1. Apakah compatibility memiliki pengaruh terhadap perceived 

usefulness dalam mengevaluasi tutee.id bagi mahasiswa di 

Indonesia? 

2. Apakah compatibility memiliki pengaruh terhadap perceived 

ease of use dalam mengevaluasi tutee.id bagi mahasiswa di 

Indonesia? 

3. Apakah compatibility memiliki pengaruh terhadap perceived 

enjoyment dalam mengevaluasi tutee.id bagi mahasiswa di 

Indonesia? 

4. Apakah compatibility memiliki pengaruh terhadap intention to 

use dalam mengevaluasi tutee.id bagi mahasiswa di Indonesia? 

5. Apakah perceived ease of use  memiliki pengaruh terhadap 

perceived usefullness dalam mengevaluasi tutee.id bagi 

mahasiswa di Indonesia? 

6. Apakah perceived ease of use  memiliki pengaruh terhadap 

perceived enjoyment dalam mengevaluasi tutee.id bagi 

mahasiswa di Indonesia? 

7. Apakah perceived usefulness  memiliki pengaruh terhadap 

intention to use dalam mengevaluasi tutee.id bagi mahasiswa di 

Indonesia? 
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8. Apakah perceived ease of use  memiliki pengaruh terhadap 

intention to use dalam mengevaluasi tutee.id bagi mahasiswa di 

Indonesia? 

9. Apakah perceived enjoyment  memiliki pengaruh terhadap 

intention to use dalam mengevaluasi tutee.id bagi mahasiswa di 

Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan juga pertanyaan yang telah disebutkan, 

maka tujuan dibentuknya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis compatibility memiliki 

pengaruh terhadap perceived usefulness dalam mengevaluasi 

tutee.id bagi mahasiswa di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis compatibility memiliki 

pengaruh terhadap perceived ease of use dalam mengevaluasi 

tutee.id bagi mahasiswa di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis compatibility memiliki 

pengaruh terhadap perceived enjoyment dalam mengevaluasi 

tutee.id bagi mahasiswa di Indonesia. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis compatibility memiliki 

pengaruh terhadap intention to use dalam mengevaluasi tutee.id 

bagi mahasiswa di Indonesia. 
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5. Untuk mengetahui dan menganalisis perceived ease of use  

memiliki pengaruh terhadap perceived usefullness dalam 

mengevaluasi tutee.id bagi mahasiswa di Indonesia. 

6. Untuk mengetahui dan menganalisis perceived ease of use  

memiliki pengaruh terhadap perceived enjoyment dalam 

mengevaluasi tutee.id bagi mahasiswa di Indonesia. 

7. Untuk mengetahui dan menganalisis perceived usefulness  

memiliki pengaruh terhadap intention to use dalam 

mengevaluasi tutee.id bagi mahasiswa di Indonesia. 

8. Untuk mengetahui dan menganalisis perceived ease of use  

memiliki pengaruh terhadap intention to use dalam 

mengevaluasi tutee.id bagi mahasiswa di Indonesia. 

9. Untuk mengetahui dan menganalisis perceived enjoyment  

memiliki pengaruh terhadap intention to use dalam 

mengevaluasi tutee.id bagi mahasiswa di Indonesia. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi 

serta manfaat yang berguna untuk akademisi dan praktisi  yang akan 

dijelaskan sebagai berikut 

1.4.1. Manfaat Akademis 

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memiliki manfaat di 

dalam bidang  Pendidikan khususnya dalam bagaimana mempelajari serta 

menganalisa  terkait Technology Acceptance Model (TAM)  yang digunakan 

untuk meneliti Intention to use. Penulis juga berharap penelitian ini  

kedepannya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2. Manfaat Praktisi 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan 

referensi serta dapat  menjadi bahan pertimbangan dalam perumusuan 

keputusan strategis dalam sisi pemasaran dan positioning yang tepat untuk 

Tutee.id 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan  skripsi ini,   penulis membagi menjadi 5 bab, 

dimana setiap bab  saling berhubungan satu sama lain. Berikut adalah 

uraian sistematika penulisan skripsi ini :  

Bab 1 : Pendahuluan 

Pada bab ini berisikan latar belakang terkait dengan hal yang 

membuat penulis tertarik dalam membuat penelitian terkait dengan 
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penerimaan konsumen Indonesia khususnya pelajar mahasiswa terhadap 

jasa bimbingan belajar mata kuliah secara online dari Tutee.id, rumusan 

masalah yang didalamnya terdapat sebuah fenomena dan juga beberapa 

pertanyaan yang ditujukan untuk penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini. 

Bab 2 : Landasan Teori 

Bab ini berisikan konsep juga teori yang digunakan sebagai dasar 

dari penelitian ini dan juga definisi berdasarkan para ahli yang diambil dari 

jurnal-jurnal internasional yang digunakan dalam mengukur penelitian ini, 

yaitu  Compatibility, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, 

Perceived Enjoyment, dan Intention to Use. Dalam Bab 2 ini juga berisikan 

konsep yang akan melatarbelakangi hubungan antar satu variabel dengan 

variable yang lainnya. 

Bab 3 : Metodologi Penelitian 

Dalam Bab ini penulis membahas terkait gambaran objek penelitian secara 

umum, menjelaskan Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, 

prosedur dalam pengambilan data,  pemilihan  metode untuk pengolahan 

data,  batas waktu penelitian, dan teknik Analisa dengan menggunakan 

tools SEM yang akan digunakan sebagai Analisa serta menjawab 

pertanyaan peneliti. 

Bab 4 : Analisis dan Pembahasan 

Pada bagian ini didalamnya terdapat  profil dari responden, analisis 

deskriptif, Pembahasan dan penerapan dari hasil penelitian, serta penulis 
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juga akan memberikan pesan berupa  implikasi manajerial  dari hasil 

penelitian untuk perusahaan khususnya untuk Tutee.id. 

Bab 5 : Kesimpulan & Saran. 

Bagian terakhir ini akan membahas terkait dengan kesimpulan dan juga 

saran yang penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini dan dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. 


