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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  

ADOPSI E-PAPER DI KALANGAN MAHASISWA 
 
 
 

Abstraksi 
 

Riset adopsi teknologi menarik diteliti karena dari sejumlah penelitian 
menunjukan hasil beragam. Adopsi teknologi pada kasus industri media di era 
global information society memberikan gambaran persaingan yang semakin ketat, 
tidak saja dari aspek kuantitas tapi juga kualitas. Oleh karena itu, ketatnya 
persaingan di industri media memungkinkan terjadinya fluktuasi yang 
berpengaruh terhadap pertumbuhan perkembangan industri media. Fakta lain 
perkembangan industri media adalah minat baca dan juga ketersediaan informasi 
yang melimpah sehingga memungkinkan memilih - memilah informasi yang ada 
sesuai pemenuhan kebutuhan. Metode penelitian: metode penelitian dengan alat 
analisis SEM melibatkan 200 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta mewakili karakteristik generasi milenial 
dengan pemilihan sampel acak melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian: 
model yang dibangun dalam penelitian ini menguatkan teoritis TAM dalam adopsi 
teknologi yang ditunjukan dengan signifkansi variabel kemanfaatan dan 
kemudahan penggunaan terhadap sikap, variabel kemudahan penggunaan 
terhadap variabel kemanfaatan, dan variabel kemanfaatan terhadap niat adopsi dan 
juga variabel sikap terhadap niat adopsi. Kesimpulan: variabel kemudahan 
penggunaan, kemanfaatan, dan juga sikap merupakan faktor pendukung terhadap 
sukses adopsi e-paper sehingga sukses faktor dari adopsi ini perlu dieksplorasi 
lebih lanjut untuk memperkuat keberhasilan adopsi di bidang lainnya. 
 
Kata kunci: adopsi, e-paper, niat 
 
 

Abstract 
 
Research diversity on technology adoption makes this interesting, not least in the 
media industry in the era of global information society which displays intense 
competition in quantity and quality. The tight competition in the media industry 
allows fluctuations that affect the growth of the media industry. Another fact 
about the media industry is the interest in reading and the availability of 
abundant information that allows many choices of information as needed. 
Research Methods: This study used a SEM analysis tool involving 200 students of 
the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Surakarta. 
They represent the characteristics of the millennial generation through the 
selection of random samples by distributing questionnaires. Research Results: the 
model built in this study reinforces TAM's theory of technology adoption, 
represented by the significance of expediency and ease of use of variables toward 
attitudes, ease of use variables toward expediency and expediency variables 
toward adoption intentions and attitudes variables toward adoption intentions. 
Conclusion: ease of use, expediency and attitude are the supporting factors for 
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the successful adoption of e-paper. The success factors of this adoption need to be 
explored further to strengthen the success of adoption in other fields. 
 
Keywords: adoption, e-paper, intention 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 

Riset keperilakuan adopsi teknologi menarik diteliti karena dari sejumlah 

penelitian menunjukan hasil beragam (Bauerová, dan Klepek, 2018; Chen, et 

al., 2017; Sondakh, et al., 2017; Pool, et al., 2016; Tira, et al., 2016; Wirtz dan 

Göttel, 2016). Adopsi teknologi pada industri media di era global information 

society memberikan gambaran tentang persaingan yang semakin ketat, tidak 

saja dari aspek kuantitas tapi juga kualitas. Oleh karena itu ketatnya persaingan 

di industri media saat ini memungkinkan terjadinya fluktuasi yang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan perkembangan industri media. Fakta lain perkembangan 

industri media adalah minat baca dan ketersediaan informasi yang melimpah 

sehingga memungkinkan konsumen memilih dan memilah informasi yang ada 

sesuai pemenuhan kebutuhannya (Weber, 2012; Hassan, et al., 2015; Hassan, 

et al., 2015; Huang, et al., 2015; Olley dan Chile, 2015).  

Perkembangan industri media tidak bisa terlepas dari peran teknologi 

sehingga transformasi keperilakuan dari pembaca media juga terkait dengan 

proses revolusi dan evolusi dari teknologi yang melingkupi eksistensi media 

(Ahmad dan Buyong, 2017; Kakol, et al., 2017; Orso, et al, 2017). Fakta ini 

memberikan gambaran tentang bagaimana perkembangan industri media yaitu 

di satu sisi sebagai bentuk dari product form competition, sementara di sisi lain 

ada kepentingan terhadap generic competition. Oleh karena itu, perkembangan 

industri media bersifat dualisme yaitu di satu sisi industri media cetak saat ini 

mengalami penurunan, bahkan beberapa diantaranya tidak mampu bertahan, 

sementara di sisi lain perkembangan e-paper semakin pesat seiring perubahan 

keperilakuan pembaca dan dukungan perkembangan internet yang aksesnya 

semakin mudah dan tarifnya semakin murah. 

Perkembangan teknologi yang kian pesat, kualitas layanan internet yang 

semakin mudah dan murah, ketersediaan piranti smartphone yang mendukung 

mobilitas individu serta kebutuhan terhadap informasi yang bersifat real time 

online berpengaruh terhadap perubahan perilaku membaca media (Hassan, et 
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al., 2015; Huang, et al., 2015; Olley dan Chile, 2015). Terkait ini maka riset 

keperilakuan adopsi e-paper menarik diteliti karena beberapa faktor yaitu: 

Pertama: Kajian sejumlah riset menunjukan hasil yang beragam sehingga 

ini menunjukan adanya research gap yang menarik untuk penelitian lanjutan 

(Ahmad dan Buyong, 2017; Hassan, et al., 2015; Huang, et al., 2015; Olley dan 

Chile, 2015; Chung, et al., 2012; Weber, 2012). 

Kedua: Tiras media cetak berkurang sebagai dampak berkembangnya 

media online dengan sajian informasi yang variatif dan menarik (Huang, et al., 

2015; Carpenter, 2010). 

Ketiga: Konsekuensi dari tiras yang menurun yaitu jumlah iklan di media 

cetak juga menurun sehingga berpengaruh terhadap pendapatan karena selama 

ini peran iklan penting bagi operasional media cetak. 

Keempat: Dampak lanjutan dari faktor penurunan tiras dan pendapatan 

iklan maka semakin banyak media cetak yang bangkrut, termasuk juga akibat 

kalah bersaing dengan media cetak lainnya (Weber, 2012). 

Kelima: Jumlah pembaca media cetak berkurang karena peralihan minat 

baca dari offline ke online yang didukung oleh ketersediaan informasi secara 

realtime online yang mudah dan murah (Olley dan Chile, 2015). 

Keenam: Perluasan area pembaca sehingga tidak ada lagi dikotomi antara 

koran lokal - nasional karena semua media bisa diakses di mana saja dan kapan 

saja sehingga koran bersifat tanpa batas ruang dan waktu. 

Ketujuh: Mobilitas individu semakin tinggi sehingga frekwensi membaca 

media cetak semakin berkurang dan di sisi lain perangkat smartphone semakin 

canggih dan murah serta didukung ketersediaan layanan internet yang semakin 

murah, mudah dan kecepatan akses (Hassan, et al., 2015). 

Kedelapan: Dilema industrialisasi media yang harus menerbitkan 3 edisi 

yaitu: cetak, online dan e-paper yang berpengaruh terhadap pengembangan 

divisi dan anggaran, sementara di sisi lain ada ancaman keterbatasan anggaran 

dan daya hidup karena keterbatasan iklan. 

Kesembilan: Sinergi delapan faktor diatas berpengaruh terhadap revolusi 

industri dan transformasi keperilakuan terhadap minat baca media cetak yang 

secara tidak langsung berpengaruh terhadap adopsi e-paper di era global 



4 
 

Realitas perkembangan industri media dan konsekuensi inovasi teknologi 

memberikan dampak revolusi - evolusi terhadap keperilakuan pembaca yang 

berpengaruh terhadap eksistensi media (Carpenter, 2010; Hassan, et al., 2015; 

Huang, et al., 2015). Perkembangan industri media tidak terlepas dari format 

cetak sebagai implementasi model offline, lalu ke format digital sebagai model 

online dan kemunculan edisi e-paper sebagai tuntutan pemenuhan kebutuhan 

informasi era global information society. Industri media saat ini menerbitkan 3 

edisi yaitu cetak (offline), edisi online dan e-paper. Realitas perkembangannya 

ternyata edisi cetak banyak yang kolaps dan akhirnya berganti ke edisi e-paper. 

Hal ini memunculkan sejumlah kajian dan karenanya rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: (1)Bagaimana pengaruh persepsian kemanfaatan terhadap 

sikap individu terkait niat adopsi e-paper?. (2) Bagaimana pengaruh persepsian 

kemudahan penggunaan terhadap sikap individu terkait niat adopsi e-paper? 

(3)Bagaimana pengaruh persepsian kemudahan penggunaan terhadap 

persepsian kemanfaatan terkait niat adopsi e-paper? (4)Bagaimana pengaruh 

persepsian kemanfaatan terhadap niat adopsi e-paper? (5)Bagaimana pengaruh 

sikap individu terhadap niat adopsi e-paper? 

  

 

2. METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian yaitu mahasiswa FEB UMS. Populasi dalam 

penelitian yaitu mahasiswa FEB UMS. Dasar pemilihan UMS karena UMS 

merupakan salah satu PTS terbaik yaitu peringkat 7 dari 14 PTS terbaik versi 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek Dikti 

(Republika, 27 Januari 2019), menjadi PTS terbaik nasional versi Jawa Pos 

Radar Solo Awards 2018 (Radar Solo, 31 Nopember 2018) dan menjadi PTS 

terbaik tahun 2017 versi Top Universities (brilio.net), dan juga menjadi ranking 

kedelapan perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi Lembaga Pemeringkatan 

Universitas dan Perguruan Tinggi Dunia Quacquarelly Symonds (QS) World 

University Ranking 2017/2018 (Suara Muhammadiyah, 10 Juni 2017).  

Pemilihan mahasiswa FEB karena jumlahnya terbanyak kedua setelah 

FKIP dengan trend peningkatan jumlah kian meningkat yaitu peserta seleksi 

ujian masuk di FEB tahun 2016 sebanyak 2.459 orang, di tahun 2017 menjadi 
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2.554 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 2.760 orang dengan daya tampung 

450 mahasiswa. Akumulasi peningkatan animo maka jumlah mahasiswa FEB 

pada tahun 2016 1.852 orang, di tahun 2017 menjadi 1.890 orang dan pada 

tahun 2018 menjadi 1.869 orang (BAA Rektorat UMS).  

Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan purposive 

sampling dengan pertimbangan yaitu mahasiswa yang lulus mata kuliah 

metode penelitian memiliki persepsian sama terhadap pencapaian tujuan 

penelitian yaitu untuk menjawab niat adopsi e-paper dengan setting amatan 

kasus di Solo. Oleh karena itu pemilihan sampel diharapkan mewakili 

karakteristik end user yang berkompeten dengan e-paper. 

Variabel penelitian ini mencakup tentang teoritis TAM yang terdiri dari 

persepsian kemanfaatan, persepsian kemudahan penggunaan, sikap dan niat. 

Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup pembahasan tentang semua 

variabel yang menjadi acuan model TAM untuk menjawab tujuan riset adopsi 

e-paper. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab eksplorasi 

terhadap adopsi e-paper yaitu dengan survei terhadap 200 mahasiswa Program 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Asumsi yang mendasari karena kelompok mahasiswa mewakili tipe 

generasi milenial yang diidentifikasi sebagai individu melek teknologi internet 

dan familier dengan minat baca di dunia online. Selain itu, sesuai argumen dari 

Gasser, et. al. (2012) kelompok mahasiswa adalah representatif dari kelompok 

muda yang antusias terhadap perkembangan internet dan kebutuhan terhadap 

informasi sangat besar. 

Pemilihan sampel 200 mahasiswa adalah sesuai rekomendasi Maximum 

Likelihood dalam analisis SEM (Structural Equation Model). Selain itu, media 

e-paper yang menjadi acuan penelitian ini tidak dibatasi sehingga semua media 

e-paper bisa menjadi pertimbangan menjawab rumusan masalah terkait adopsi       

e-paper sesuai setting amatan kasus di Solo.  
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengujian goodness of fit model menunjukan bahwa keseluruhan 

model bersifat moderat sedangkan yang fit yaitu RMSEA dan RMR seperti 

terlihat pada tabel 1 sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Hasil uji goodness of fit model 

KRITERIA HASIL CUT OFF KET 
χ2 chi square 2299.397 Kecil  
χ2 sig.probly .000 ≥ 0,05  
CMIN/DF 6.181 ≤ 2,00 Moderat 
GFI 0,610 ≥ 0,90 Moderat 
RMSEA 0,163 ≤ 0,80 Fit 
RMR 0,048 Kecil Fit 
AGFI 0,544 ≥ 0,90 Moderat 
TLI 0,640 ≥ 0,90 Moderat 
CFI 0,670 ≥ 0,90 Moderat 

 

Tahapan selanjutnya dari analisis SEM adalah pengujian hipotesis. 

Penelitian ini mengajukan 5 hipotesis dengan mengacu pendalaman kajian 

teoritis yang ada serta identifkasi temuan sejumlah riset sebelumnya dan 

dari hasil pengujian menunjukan hasil bahwa semua hipotesis terdukung 

(signifikan dan positif) seperti terlihat pada tabel 2 sebagai berikut:  

 

Tabel 2 Hasil Pengujian Hipotesis 
 

Hipotesis Variabel Estimate S.E. C.R. P Keterangan 
H1 AT <--- PU .189 .100 1.896 .058* Signifikan 
H2 AT <--- PE .450 .130 3.459 *** Signifikan 
H3 PU <--- PE .564 .104 5.417 *** Signifikan 
H4 IT <--- PU .161 .071 2.272 .023** Signifikan 
H5 IT <--- AT .198 .056 3.561 *** Signifikan 

     Ket: *** signifikan pada α = 1%  
   ** signifikan pada α = 5% 

                 * signifikan pada α = 10% 
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   Persepsi       
Kemanfaatan      H4 (0,161; 5%)  

 
                        H1 (0,189; 10%) 

                
                    Sikap                                        Niat Adopsi       
      H3 (0,564; 1%)   H5 (0,198; 1%) 
                                                         
                           H2 (0,450; 1%)      
     Persepsi         
  Kemudahan 

                                                Gambar 1 Hasil Uji Hipotesis 
 

 

Pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa persepsi kemanfaatan 

berpengaruh positif signifikan terhadap sikap positif individu. Hasil ini secara 

tidak langsung menguatkan argumen tentang pengaruh persepsi kemanfaatan 

dari model TAM dan juga mendukung temuan sejumlah riset sebelumnya yang 

menegaskan bahwa persepsi kemanfaatan berpengaruh positif terhadap adopsi 

teknologi (Çelik dan Yılmaz (2011; Akturan dan Tezcan, 2012; Elangovan dan 

Gupta, 2015; Hanggono, et al., 2015; Butt, et al., 2016; Tira, et al., 2016; Pool, 

et al., 2016; Wirtz dan Göttel, 2016; Chen et al., 2017; Sondakh, 2017; 

Bauerová dan Klepek, 2018).  

Persepsi tentang kemanfaatan pada dasarnya mengacu kepentingan dari 

adopsi teknologi, termasuk juga dalam kasus adopsi e-paper sehingga terjadi 

perbedaan dari sebelum menerima adopsi dan setelah terjadi adopsi, terutama 

dalam bentuk peningkatan kinerja individu. Pemahaman ini memberikan suatu 

gambaran bahwa dengan adopsi e-paper maka individu mendapatkan manfaat 

yang lebih jika dibandingkan dengan model layanan media konvensional yang 

bersifat tradisional dan offline. Oleh karena itu, dari urgensi terhadap persepsi 

kemanfaatan maka end user bisa melakukan dua pilihan yaitu pertama: reaktif 

terhadap perubahan yang ada sehingga bersifat menunggu terhadap terjadinya 

perubahan dalam bentuk tuntutan adopsi teknologi yaitu pada kasus ini e-paper 

dengan semua konsekuensinya. 

Perilaku reaktif dibalik tuntutan adopsi e-paper memberikan tantangan 

terhadap individu untuk melakukan eksplorasi terhadap kemanfaatan yang bisa 
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didapat dari adopsi e-paper. Oleh karena itu, hal ini bisa dilakukan dengan cara 

melakukan pencarian secara mandiri atau mendapatkan informasi kemanfaatan 

dari pihak lain, terutama yang sudah mendapatkan manfaat dari adopsinya. Di 

satu sisi, ada kepentingan terhadap perilaku edukasi kemanfaatan suatu adopsi 

e-paper meskipun di sisi lain end user juga berkepentingan untuk mendapatkan 

kemanfaatan dengan mengacu pertimbangan personalnya karena pada dasarnya 

setiap individu memiliki pertimbangan kepentingan yang berbeda dari adopsi. 

Kedua: proaktif dalam melihat peluang adopsi e-paper. Pilihan bersikap 

proaktif sangat tergantung dengan seberapa besar tingkat kepentingan dibalik 

adopsi e-paper yang ada. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepentingan 

dari suatu teknologi maka kebutuhan terhadap penggunaan dari kemanfaatan 

yang ada juga akan semakin tinggi sehingga memacu individu untuk menerima 

adopsi, termasuk juga dalam kasus adopsi e-paper. Hal ini memberikan suatu 

gambaran bahwa inovasi dari perkembangan teknologi sangat diharapkan bisa 

memberikan peningkatan kemanfaatan terhadap end user sehingga kepentingan 

terhadap adopsinya berdampak positif terhadap peningkatan kinerjanya. 

Teknologi berbasis online di era global dengan berbagai kemungkinan 

interaksi secara realtime online tidak bisa lagi dihindari dan karennaya dewasa 

ini hampir semua pelaku usaha dan individu berkepentingan terhadap aksesnya 

untuk mendukung kegiatan usaha dan interaksi sosial. Fakta ini juga didukung 

oleh mobilitas individu yang semakin tinggi sehingga tuntutan terhadap semua 

layanan berbasis online sudah menjadi kebutuhan yang vital. Artinya, layanan 

e-paper di era kekinian menjadi layanan yang tidak bisa lagi diabaikan. Hal ini 

tidak saja terkait dengan fakta ketatnya persaingan, baik dalam bentuk generic 

competition tapi juga product form competition. Selain itu, konsekuensi dibalik 

tereduksinya daya tarik edisi cetak memberikan tantangan terhadap penciptaan 

model media baru yang lebih menjanjikan dan menarik bagi konsumen. Terkait 

hal ini maka eksistensi media dalam bentuk e-paper adalah pilihan yang logis. 

Aspek lain yang juga menarik dicermati dari pengaruh positif persepsi 

kemanfaatan dari adopsi e-paper adalah semakin jamaknya penggunaan model 

layanan berbasis online di hampir semua bentuk layanan sehingga model klasik 

yang masih bersifat offline, manual dan tradisional mulai ditinggalkan karena 

tidak lagi mendukung efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Oleh karena itu, 



9 
 

beralasan jika media cetak mulai ditinggalkan dan kini beralih ke edisi e-paper 

yang lebih menjanjikan bagi pemasukan iklan, hemat biaya produksi karena 

tidak lagi menggunakan kertas, dan tentunya memberikan kemanfaatan kepada 

pembaca atau end user serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Hal 

ini sekaligus tidak mendukung temuan riset Chen et al (2017) dan Shroff, et al., 

(2011) yang menyatakan bahwa persepsi kemanfaatan tidak berpengaruh pada 

kasus adopsi teknologi. 

Pengujian hipotesis kedua dari riset ini menegaskan faktor utama selain 

persepsian kemanfaatan yang dibangun dalam model TAM adalah kemudahan 

penggunaan. Hasil pengujian menunjukan persepsian kemudahan penggunaan 

berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini memberikan gambaran persepsi 

kemudahan penggunaan merupakan variabel yang mendukung model TAM 

dan sekaligus mendukung temuan sejumlah riset sebelumnya (Shroff, et al., 

2011; Hanggono, et al., 2015; Butt, et al., 2016; Pool, et al., 2016; Tira, et al., 

2016; Wirtz dan Göttel, 2016; Chen et al., 2017; Sondakh, 2017; Bauerová dan 

Klepek, 2018). 

Persepsian tentang kemudahan memberikan gambaran yang jelas terkait 

dengan kepentingan adopsi teknologi pada umumnya dan kasus e-paper pada 

khususnya. Oleh karena itu, adopsi e-paper menjanjikan kemudahan dibanding 

model media cetak yang konvensional dan masih bersifat tradisional - offline. 

Kemudahan yang dimaksud adalah bisa diakses di mana saja dan kapan saja 

tanpa harus terkendala oleh ruang dan waktu. Selain itu, e-paper dengan model 

layanan berbasis internet memungkinkan individu untuk menikmati dan juga 

membacanya secara kontinu, apalagi jika dikaitkan dengan mobilitas individu 

di era kekinian yang semakin tinggi. 

Pemahaman tentang kemudahan pada dasarnya juga mengacu realitas 

media cetak yang harus terbit dalam beberapa lembaran sehingga tidak praktis 

untuk dibawa. Bandingkan dengan media edisi e-paper yang tidak lagi tersedia 

dalam bentuk lembaran tapi bisa diakses di mana saja dan kapan saja tidak lagi 

mengenal batasan ruang dan waktu sehingga sangat memberikan kemudahan 

untuk dibaca. Fakta ini juga didukung oleh akses internet yang semakin mudah 

dan murah, selain juga ketersediaan wifi di berbagai area publik sehingga fakta 
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ini sangat mendukung terhadap adopsi e-paper karena menjanjikan kemudahan 

dalam membaca untuk mendapatkan keterbaruan informasi kapan saja. 

Pendalaman terhadap persepsian kemudahan pada dasarnya tidak hanya 

sekedar mudah untuk dibaca tetapi juga mudah untuk dibawa dan juga diakses 

sehingga individu tidak mendapatkan kesulitan untuk meng-update informasi 

yang kini telah menjadi bagian penting dari perkembangan global information 

society. Artinya, kemudahan terhadap adopsi e-paper tidak bisa lagi diabaikan 

dan karenanya industrialisasi media harus melihat prospek dan juga tantangan 

adopsi e-paper untuk mengantisipasi berbagai dampaknya di masa depan.  

Salah satu dampak yang perlu dicermati terkait kemudahan akses media 

e-paper adalah tuntutan layanan gratis, sementara di sisi lain tidak selamanya  

e-paper harus tersedia secara gratis karena media cetak juga berbayar. Artinya, 

transformasi dari ketersediaan secara gratis perlu dipertimbangkan dengan cara 

berbayar sehingga daya tarik dari e-paper tetap menjanjikan bagi industrialisasi 

media terutama dikaitkan dengan biaya produksi dan kepentingan industri yang 

lainnya. Oleh karena itu meskipun ketersediaan akses informasi di era kekinian 

cenderung bersifat terbuka tetapi bukan berarti kemudian akses terhadap media  

e-paper bersifat gratis. Hal ini secara tidak langsung memberikan pilihan bagi 

individu untuk mendapatkan akses informasi secara gratis secara online lewat 

internet atau berbayar dengan membaca e-paper. Pilihan ini tentu memberikan 

dampak terhadap perkembangan industrialisasi media, terutama media e-paper. 

Temuan dari riset ini menguatkan argumen tentang persepsi kemudahan 

dalam adopsi teknologi pada umumnya dan kasus adopsi e-paper khususnya. 

Oleh karena itu, hal ini tidak mendukung hasil riset Akturan dan Tezcan (2012) 

pada kasus adopsi mobile banking di Turki yang menegaskan bahwa persepsian 

kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap individu.  

Pengujian hipotesis ketiga penelitian menguatkan argumen bahwa dua 

variabel utama dari model TAM adalah persepsian kemanfaatan dan persepsian 

kemudahan penggunaan, di sisi lain bahwa persepsian kemudahan penggunaan 

berpengaruh positif terhadap persepsian kemanfaatan. Temuan ini menegaskan 

model TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara persepsian kemudahan 

penggunaan dan persepsian kemanfaatan terhadap sikap dan juga persepsian 

kemudahan penggunaan terhadap persepsian kemanfaatan, selain persepsian 
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kemanfaatan terhadap niat (Davis, 1989). Hasil ini menguatkan dari sejumlah 

temuan sebelumnya tentang pengaruh persepsi kemudahan terhadap persepsi 

kemanfaatan (Shroff, et al., 2011; Sajjad, 2013; Hanggono, et al., 2015; Pool, 

et al., 2016; Chen et al., 2017; Sondakh, 2017; Bauerová dan Klepek, 2018). 

Sinergi antara persepsi kemudahan dan kemanfaatan memberikan suatu 

gambaran bahwa adopsi teknologi, termasuk juga dalam kasus adopsi e-paper 

tidak hanya mengacu kepentingan kemudahan tetapi esensi kemudahan harus 

juga bersinergi dengan kemanfaatan dari adopsinya. Oleh karena itu, persepsi 

kemudahan semata tidak menjamin terhadap sukses adopsi jika tidak mampu 

memberikan aspek kemanfaatan dari proses adopsi. Artinya, keberhasilan dari 

adopsi teknologi harus mempertimbangkan aspek kemudahan dan kemanfaatan 

terutama dikaitkan dengan kepentingan individu untuk menerima adopsi suatu 

teknologi, termasuk juga dalam kasus ini yaitu adopsi e-paper. 

Urgensi antara kemudahan dan kemanfaatan dari adopsi teknologi tidak 

bisa terlepas dari kepentingan perkembangan era online yang memungkinkan 

semua layanan berbasis online sehingga tidak saja dapat memberikan jaminan 

kemudahan dalam penggunaanya tapi juga sekaligus jaminan kemanfaatan dari 

layanan yang tersedia. Oleh karena itu, sukses dari adopsi teknologi tidak bisa 

mengabaikan kepentingan terhadap persepsian kemudahan dan kemanfaatan. 

Temuan ini sekaligus menguatkan asumsi bahwa model TAM memadukan dua 

variabel penting untuk mendukung teoritis adopsi teknologi yaitu persepsian 

kemudahan dan juga persepsian kemanfaaatan. Meski demikian perkembangan  

model TAM memungkinkan memadukan variabel lainnya secara sistematis.  

Konsistensi temuan variabel kemudahan dan kemanfaatan dalam model 

TAM secara tidak langsung menegaskan bahwa kepentingan terhadap proses 

adopsi maka perlu adanya edukasi secara berkelanjutan terhadap kemudahan 

dan juga kemanfaatan dari suatu adopsi teknologi, termasuk juga dalam kasus 

ini adalah adopsi e-paper. Artinya, end user perlu mempertimbangan adanya 

aspek kemudahan dalam penggunaan suatu adopsi teknologi dan juga jaminan 

kemanfaatan dari proses adopsinya. Jika salah satu dari keduanya tidak mampu 

dirasakan oleh end user maka sukses dari proses adopsinya akan terancam.  

Temuan peran sinergi persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan dari 

model TAM ternyata tidak mendukung hasil riset Chen et al (2017) yang 
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menjelaskan bahwa pada kasus mobile game di Cina ternyata aspek persepsian 

kemudahan tidak berpengaruh terhadap kemanfaatan dalam model TAM. Hasil 

ini secara tidak langsung menjelaskan adanya realitas keberagaman hasil yang 

berpengaruh terhadap research gap yang menarik bagi riset lanjutan, tidak saja 

dalam kasus adopsi teknologi secara umum, tetapi juga kasus adopsi e-paper. 

Pengujian hipotesis keempat penelitian ini menegaskan bahwa persepsi 

kemanfaatan berpengaruh positif terhadap niat dan hal ini menguatkan temuan 

sejumlah penelitian sebelumnya (Sajjad, 2013; Pool, et al., 2016; Chen et al., 

2017; Bauerová dan Klepek, 2018). Oleh karena itu, berbagai inovasi di bidang 

teknologi pada dasarnya harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan hal 

ini tidak hanya menyangkut kepentingan end user bertipe high tech, tetapi juga 

end user bertipe high touch karena keduanya membutuhkan adopsi teknologi 

untuk mendukung kinerjanya. Hal ini menegaskan bahwa eksplorasi terhadap 

semua tuntutan inovasi di berbagai bidang teknologi, termasuk proses adopsi 

yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan terbesar. Artinya 

kemanfaatan yang dirasakan dan diperoleh end user menjadi acuan dari sukses 

adopsi teknologi, termasuk juga dalam kasus ini adalah adopsi e-paper. 

Persoalan dibalik aspek kemanfaatan adalah bagaimana individu atau end 

user berkepentingan terhadap manfaatnya. Artinya, jika individu atau end user 

berkepentingan terhadap adopsi teknologi, dalam kasus ini adopsi e-paper 

maka individu dimungkinkan untuk melakukan eksplorasi secara aktif sehingga 

dapat diketahui kemanfaatan dari suatu adopsi teknologi yang ada. Begitu juga 

sebaliknya, jika individu tidak berinisiatif terhadap kemanfaatan dari suatu 

inovasi teknologi maka korporasi berkepentingan menyampaikan proses 

edukasi kepada publik pada umumnya dan juga individu - end user pada 

khususnya sehingga terbangun persepsian positif terhadap kemanfaatan yang 

ada dari suatu adopsi teknologi. 

Perkembangan informasi yang ada dan era digitalisasi saat ini memberi 

peluang yang sangat besar untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada 

publik terkait perkembangan teknologi dengan berbagai fungsinya. Artinya, hal 

ini menjadi tantangan bagi korporasi untuk bisa menyampaikan informasi ke 

publik tentang berbagai temuan, inovasi dan kemanfaatan dari teknologi yang 

ada secara sistematis dan berkelanjutan sehingga muncul apresiasi dari publik 
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dan pada akhirnya terbangun persepsian positif yang kemudian memicu niat 

untuk adopsi. Oleh karena itu, sikap proaktif terhadap perkembangan teknologi 

dan juga tuntutan inovasi untuk adopsi memberikan prospek terhadap adopsi di 

era global dan juga relevansinya terhadap adopsi e-paper dalam kasus ini. 

Konsistensi hasil temuan tentang pengaruh kemanfaatan terhadap niat 

adopsi secara tidak langsung menguatkan argumen dari model TAM, meski di 

sisi lain hasil ini tidak mendukung riset Akturan dan Tezcan (2012) pada kasus 

adopsi mobile banking di Turki bahwa aspek kemanfaatan tidak berpengaruh 

terhadap niat. Selain itu, temuan riset ini juga tidak mendukung riset Sondakh 

(2017) terkait penggunaan layanan pajak online (e-SPT) di Manado dan Bitung 

sehingga keberagaman ini menjadi acuan research gap yang menarik bagi riset 

lanjutan terutama untuk kasus adopsi teknologi pada umumnya dan riset adopsi 

e-paper pada khususnya. 

Pengujian hipotesis kelima dalam riset ini menguatkan argumen tentang 

sukses adopsi ditentukan oleh bagaimana sikap individu terhadap adopsinya. 

Artinya, sikap positif berpengaruh terhadap niat adopsi sehingga jika terbangun 

sikap positif maka berpengaruh terhadap niat adopsi, begitu juga sebaliknya 

(Davis, 1989). Temuan riset ini secara tidak langsung menegaskan pentingnya 

membangun sikap positif individu menjadi faktor penting pendukung adopsi, 

tidak hanya dalam adopsi teknologi tapi juga kasus adopsi e-paper. Realitas ini 

memberikan gambaran riset keperilakuan kasus adopsi e-paper terkait dengan 

pengembangan sikap dan niat sehingga sinergi antara sikap dan niat merupakan 

identifikasi dari kunci keberhasilan adopsi seperti yang dikembangkan model 

TAM. Sejumlah hasil menguatkan argumen tersebut (Çelik dan Yılmaz, 2011; 

Akturan dan Tezcan, 2012; Hanggono, et al., 2015; Butt, et al., 2016; Pool, et 

al., 2016; Chen et al., 2017; Sondakh, 2017; Bauerová dan Klepek, 2018). 

Urgensi membangun sikap positif individu - end user dari kasus adopsi 

teknologi bisa dibentuk melalui persepsian kemudahan penggunaan dan aspek 

kemanfaatan dari adopsinya. Oleh karena itu, edukasi tentang kemudahan dari 

penggunaan suatu adopsi dan kemanfaatan yang ditimbulkan melalui adopsi 

harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya ini bisa dilakukan 

dengan proaktif dan juga reaktif, termasuk juga tentunya peran dan keterlibatan 

dari individu - end user terhadap semua inovasi di bidang teknologi yang ada. 
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Artinya sukses dari adopsi teknologi pada umumnya dan juga adopsi e-paper 

pada khususnya tidak bisa terlepas dari kepentingan membangun persepsian 

sikap positif sehingga berpengaruh terhadap niat adopsi, sementara di sisi lain 

kuatnya sikap positif individu dipengaruhi oleh aspek kemudahan dan persepsi 

kemanfaatan dari suatu proses adopsi. 

Konsistensi pengaruh sikap positif terhadap niat adopsi ternyata masih 

juga diperdebatkan karena temuan riset ini tidak selaras dengan hasil riset dari  

Shroff, et al., (2011) untuk kasus adopsi sistem e-portfolio yang melibatkan 72 

mahasiswa di Hong Kong Institute of Education karena hasilnya menunjukan 

hasil berbeda bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat. Temuan ini secara 

tidak langsung menguatkan adanya peluang research gap yang menarik untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 

 

4. PENUTUP 

Hasil riset menegaskan model TAM yang dibangun melalui sejumlah 

variabel yaitu persepsian kemanfaatan (perceived usefulness), persepsian 

kemudahan penggunaan (perceived easy of use), sikap (attitude) dan juga niat 

(intention to use) ternyata konsisten terhadap teoritis yang dibangun sehingga 

hal ini menguatkan argumen tentang model TAM dalam menjelaskan adopsi 

teknologi terutama dalam kasus adopsi e-paper. Oleh karena itu korporasi 

dan industrialisasi media pada khususnya perlu mencermati hal ini sebagai 

suatu acuan mendukung sukses adopsi e-paper. Hal ini penting jika dikaitkan 

dengan persaingan yang semakin ketat yaitu tidak saja dari bentuk generic 

competition, tetapi juga product form competition. Artinya, realitas era global 

information society dan dukungan era online serta realitas mobilitas individu 

yang kini semakin tinggi maka tuntutan adopsi e-paper tidak bisa diabaikan. 

Argumen yang mendasari tidak saja terkait kepentingan terhadap pemenuhan 

layanan end user, tetapi juga komitmen industrialisasi media untuk menjadi 

yang terbaik dalam upaya menyampaikan informasi dan berita kepada publik.  

Aspek teoritis yang bisa disimpulkan dari temuan riset ini yaitu model 

TAM yang dibangun menguatkan argumen dalam mendukung adopsi e-paper 

pada khususnya dan juga adopsi teknologi pada umumnya. Konsistensi hasil 

dari sejumlah variabel yang membangun model TAM secara tidak langsung 
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menguatkan argumen tentang validitas dan realiabilitasnya sehingga memberi 

peluang untuk pengembangan riset lanjutan. Hasil dari riset ini bagi industri 

media memberikan peluang dan sekaligus tantangan untuk pengembangan 

dan inovasi teknologi terutama untuk kasus adopsi e-paper. Hal ini menjadi 

penting sebab inovasi di era industrialisasi media semakin berkembang pesat, 

selain realitas mobilitas individu yang saat ini semakin tinggi serta dukungan 

ketersediaan internet yang kian mudah - murah juga perangkat smartphone 

yang mendukung eksistensi dan mobilitas individu atau end user. Artinya, 

realitas kebutuhan akses informasi, termasuk melalui e-paper menjadi sangat 

penting sebagai bagian dari era global information society. Dari penjelasan 

diatas maka kesimpulan yang disampaikan dari temuan penelitian ini yaitu: 

 

1. Persepsian kemanfaatan berpengaruh positif terhadap sikap individu 

terkait niat adopsi e-paper 

2. Persepsian kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap sikap 

individu terkait niat adopsi e-paper 

3. Persepsian kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap 

persepsian kemanfaatan terkait niat adopsi e-paper 

4. Persepsian kemanfaatan berpengaruh positif terhadap niat adopsi         

e-paper 

5. Sikap individu berpengaruh positif terhadap niat adopsi e-paper 

 

Hasil riset ini menguatkan argumen tentang teoritis model TAM dalam 

menjawab persoalan tentang adopsi teknologi pada umumnya dan juga kasus 

adopsi e-paper pada khususnya. Oleh karena itu konsistensi semua variabel di 

penelitian ini menjadi acuan tentang sukses faktor dalam adopsi e-paper. Hal 

lain yang juga menarik dicermati, meski temuan riset ini mendukung teoritis 

dari model TAM, namun ada sejumlah keterbatasan yang perlu dikaji, yaitu: 

pertama: asumsi normalitas dari data yang ada di riset ini menunjukan tentang 

ketidaknormalan. Padahal, asumsi normalitas merupakan aspek penting 

dalam riset yang menggunakan analisis SEM. Meski asumsi normalitas tidak 

mudah dalam kaitan dengan persepsian sehingga dapat diabaikan tapi 

normalitas data tetap penting dalam asumsi analisis SEM. Oleh karena itu, 
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ketidaknormalan data dari riset ini perlu dipertimbangkan dalam kepentingan 

riset lanjutan. 

Keterbatasan kedua dari riset ini adalah asumsi goodness of fit model 

yang bersifat moderat, meski ada dua asumsi yang bersifat fit yaitu: RMSEA 

dan RMR. Oleh karena itu keterbatasan ini menjadi acuan untuk riset lanjutan 

terutama mengacu asumsi sesuai rekomendasi analisis SEM. Selain itu, aspek 

keterbatasan ketiga dari riset ini adalah pemilihan responden dari kelompok 

generasi milenial yang diwakili oleh kalangan mahasiswa sebagai identifikasi 

kelompok high tech. Padahal ada pertimbangan kelompok high touch yang 

juga berkepentingan terhadap adopsi e-paper. Selain itu, pemilihan responden 

kelompok high tech pada dasarnya adalah mewakili pasar aktual, sementara 

kelompok high touch adalah pasar potensial dari adopsi e-paper. 

Keterbatasan keempat dari riset ini adalah pemilihan setting amatan di 

Solo. Meski karakteristik penduduk Solo beragam dengan berbagai mobilitas 

yang ada, namun secara umum karakteristik penduduk Solo tidak menjawab 

terhadap tuntutan keberagaman segmen pembaca e-paper. Padahal, era online 

memungkinkan segmen pembaca e-paper sangat beragam dan luas karena hal 

ini tidak bisa lagi dibatasi ruang dan waktu. Semua keterbatasan diatas secara 

tidak langsung menjadi acuan terhadap generalisasi hasil dari riset ini. 

Temuan riset ini dan penjabaran sejumlah keterbatasan yang ada secara 

tidak langsung menjadi acuan terhadap saran penelitian lanjutan. Oleh karena 

itu riset lanjutan perlu mencermati persoalan tentang normalitas data dan juga 

pemenuhan sejumlah asumsi dari analisis SEM, termasuk juga pertimbangan 

terhadap perluasan segmen yang menjadi responden terutama dikaitkan aspek 

cakupan potensi pasar dari adopsi e-paper. Selain itu temuan riset ini menjadi 

pertimbangan untuk pengembangan teoritis kasus adopsi teknologi dan kasus 

adopsi e-paper pada khususnya termasuk menjadi pertimbangan research gap 

untuk riset lanjutan, terutama dalam kasus adopsi teknologi pada umumnya 

dan juga adopsi e-paper pada khususnya. 
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