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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Transaksi ekonomi telah berevolusi berabad-abad lamanya dan dapat dikatakan 

sangat pesat baik dalam kegiatan transaksinya maupun faktor pendukungnya (Fikri, 

Nurseto dan Ngadiyono, 2014). Dulunya transaksi ekonomi belum secanggih seperti 

saat ini. Awalnya masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu 

selanjutnya berubah menjadi tukar menukar barang, kemudian berlanjut ke tahap 

uang logam dan sampai ke tahap uang kertas. 

Namun di era modern seperti saat ini pemakaian alat pembayaran tunai seperti 

uang kartal memang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan uang giral. Hal 

tersebut terjadi karena kendala dalam hal efisiensi dan biaya pengadaan serta 

pengelolaan yang mahal. Belum lagi memperhitungkan inefiensi dalam waktu 

pembayaran.  Menyadari ketidaknyamanan dan inefisiensi memakai uang kartal, 

Bank Indonesia berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun  

masayarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran non tunai atau Less Cash 

Society (Bank Indonesia, 2015). 

Perkembangan teknologi informasi dan  ilmu pengetahuan  di Indonesia yang 

semakin pesat membawa perubahan terhadap berbagai sektor. Salah satunya disektor 

keuangan yang menghadirkan pembayaran non tunai. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah transaksi pembayaran secara cepat dan aman. 
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Bank Indonesia pertama kali menerbitkan izin tentang e-money pada 2009 

melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009. Data Bank Indonesia 

mencatat, jumlah uang elektronik yang beredar pada 2016 sebanyak 51,3 juta kartu. 

Sementara volume transaksi melalui e-money mencapai 683,2 juta kali dengan nilai 

Rp 7,1 triliun. E-money diluncurkan agar semakin banyak masyarakat yang dapat 

mengakses layanan keuangan dari perbankan.  

(sumber : http://marketeers.com/penggunaan-e-money-di-indonesia/ diakses pada 14 

Maret 2018 pukul 10.24)  

E-money bertujuan untuk memudahkan manusia dalam melakukan segala macam 

transaksi ekonomi di kehidupannya terutama untuk transaksi berskala mikro. 

Keuntungan-keuntungan yang ditawarkan e-money menjadi suatu hal positif yang 

berdampak pada minat untuk menggunakan fasilitas e-money tersebut. Minat berarti 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu (Syah, 2010:133). 

Pada tahun 2014, Bank Indonesia bekerja sama dengan  pemerintah  

mencanangkan program baru yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan 

tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan 

penggunaan non tunai baik di kalangan masyarakat, pelaku bisnis maupun di 

lembaga-lembaga pemerintah. 

(sumber : http://www.nontunai.com/kenali/mengenal-gnnt/ diakses pada 14 Maret 

2018 pukul 9:54) 

http://marketeers.com/penggunaan-e-money-di-indonesia/
http://www.nontunai.com/kenali/mengenal-gnnt/
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Seringnya terjadi kemacetan atau antrian yang panjang dan memakan waktu yang 

lama dalam proses pengembalian uang sehingga menyebabkan penumpukan 

kendaraan di gerbang masuk Pelabuhan Tanjung Emas, hal ini menjadi latar belakang 

peluncurang E-Port Card oleh PT Pelindo 3 Cabang Tanjung Emas. Sistem E-Port 

Card diasumsikan dapat mengurangi kemacetan saat memasuki gerbang Pelabuhan 

Tanjung Emas. Efisiensi waktu menjadi pertimbangan untuk terus mengembangkan 

dan meningkatkan penggunaan transaksi non tunai melalui E-Port Card. 

Pada Agustus 2017, PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas mulai menerapkan 

gerakan non tunai yang diwujudkan dalam bentuk E-Port Card yang sebelumnya 

dipelopori oleh Pelabuhan Tanjung Perak.  PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan Pelindo III merupakan salah satu BUMN yang 

bergerak di bidang jasa kepelabuhan. Pelindo 3 memiliki tanggung jawab dan 

wewenang untuk mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di tujuh provinsi, yaitu Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa 

Tenggara Timur.  

Dalam peluncuran E-Port Card, PT Pelindo 3 (Persero) Cabang Tanjung Emas 

menggandeng bank BNI dan bank Mandiri. Kartu uang elektronik ini dapat 

digunakan untuk para pengguna jasa kepelabuhan yang ada di dilingkungan kerja 

Pelindo 3 yaitu Semarang dan sekitarnya. Bentuk kerjasama tersebut merupakan 

sinergi BUMN yang dapat membantu pengembangan bisnis. Penggunaan E-Port 

Card diharapkan mampu mengurangi antrian saat pembayaran di gerbang masuk 

Pelabuhan. 
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Menurut laman kompas.com, pemerintah terus berupaya dalam pemberantasan 

pungli di Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV melalui penggunaan transaksi nontunai. 

Salah satu untuk menekan pungli yaitu dengan mengurangi transaksi tunai. Selain itu, 

ransaksi non tunai dapat mempermudah aktivitas pelaku usaha di sektor pelabuhan 

seperti jasa pengapalan  (shipping) atau forwarder dan  mengurangi antrian. 

Langkah awal dalam memperkenalkan E-Port Card yaitu melalui sosialisasi. 

Penggunaan istilah sosialisasi saat ini sedang popular digunakan berbagai lapisan 

masyarakat yang bermakna proses interaksi sosial tempat kita mengenal cara-cara 

berpikir, berperasaan, dan berperilaku sehingga dapat berperan serta secara efektif 

dalam masyarakat. Proses sosialisasi ini terjadi melalui interaksi sosial, yaitu 

hubungan antar manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh-mempengaruhi. 

Komunikasi yang berkaitan dengan proses sosialisasi merupakan komunikasi sosial. 

Komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi dilakukan untuk pemenuhan 

diri, untuk merasa terhibur, nyaman dan tenteram dengan diri sendiri dan juga orang 

lain (Mulyana, 2008:18). 

Berger dan Luckman (dalam Bungin, 2009:205) mengatakan, sosialisasi tidak 

pernah lengkap karena selalu ada tantangan untuk memelihara realitas, khususnya 

untuk memelihara hubungan realitas suyektif dan realitas obyektif. Selain itu, 

tercapainya atau tidak suatu kegiatan sosialisasi dapat dilihat dari efektif atau 

tidaknya suatu kegiatan sosialisasi. Konsep efektivitas sendiri menurut Daft (dalam 

Priansa & Garnida, 2013:10) merupakan konsep yang luas mencakup berbagai faktor 
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di dalam maupun di luar organisasi. Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana 

organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Sosialisasi E-Port Card merupakan salah satu kegiatan komunikasi dan jembatan 

informasi yang berperan aktif sebagai media informasi pembelajaran atau penyebaran 

pengetahuan mengenai E-Port Card. Pentingnya sosialisasi yang efektif dan 

berkualitas berpengaruh besar terhadap tingkat penggunaan E-Port Card oleh 

pengguna jasa pelabuhan. Selain itu, sosialisasi juga sangat penting dilakukan untuk 

menawarkan maanfaat dan kemudahan dalam menggunakan E-Port Card kepada 

pengguna jasa pelabuhan. 

Penyebaran informasi tentang E-Port card melalui upaya sosialisasi yang tepat, 

cermat, dan akurat juga perlu melihat kondisi dan situasi publik yang disasar agar 

maksud dan tujuan  berhasil diterima oleh publik yang menjadi sasaran. Aktifitas 

sosialisasi selalu melekat pada kegiatan komunikasi yang persuasif yang bertitik tolak 

pada usaha  membujuk tanpa melakukan upaya pemaksaan dalam menerima 

informasi. Adanya penyampaian informasi ditujukan untuk mengubah sikap 

seseorang atau sekelompok orang agar menerima program baru terkait penggunaan E-

Port card. 

PT Pelindo 3 (Persero) Cabang Tanjung Emas melakukan sosialisasi khususnya 

terhadap pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Emas untuk merealisasikan penggunaan 

E-Port Card dikarenakan pengguna kartu elektronik tersebut masih minim. Proses 

sosialisasi dilakukan  melibatkan tim Pemasaran dari Divisi Komersial. Pada 

sosialisasi ini dijelaskan mengenai manfaat, pemberlakuan, tempat pengisisan ulang 

(top up) serta bank yang bekerja sama dalam transaksi E-Port Card. Sosialisasi 
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dilakukan agar meningkatnya minat pengguna jasa kepelabuhan menggunakan kartu 

elektronik sebagai kemudahan dalam bertransaksi. 

Melihat kondisi setelah 5 bulan diadakan sosialisasi bahwa transaksi 

menggunakan E-Port Card di gerbang masuk Pelabuhan Tanjung Emas tercatat 

76,30%. Selain itu setelah kegiatan sosialisasi Pelindo 3 Cabang Tanjung Emas tetap 

memasang media luar ruang yang digunakan sebagai pengingat untuk senantiasa 

menggunakan E-Port Card ketika akan memasuki kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. 

Hal ini berarti kegiatan sosialisasi yang dilakukan belum mencapai 100% untuk 

semua pengguna jasa Pelabuhan Tanjung Emas menggunakan transaksi non tunai 

sepenuhnya. Namun hal tersebut, lebih baik dari pada sebelum sosialisasi penggunaan 

E-Port Card yaitu dapat mengurai antrian kendaraan saat memasuki kawasan 

Pelabuhan Tanjung Emas. 

Melalui latar belakang inilah peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas kegiatan 

sosialisasi E-Port Card yang dilakukan oleh PT Pelindo 3 (Persero) Cabang Tanjung 

Emas sehingga pengguna jasa kepelabuhan memiliki persepsi yang positif terhadap 

E-Port Card. Persepsi positif merupakan penggambaran segala pengetahuan terutama 

tentang E-Port Card (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang 

diteruskan dengna upaya pemanfaatnnya. Hal tersebut akan dilanjutkan dengan 

menerima dan mendukung sehingga dapat memunculkan keinginan untuk 

menggunakan kartu  tersebut di lingkungan kerja Pelindo 3 Cabang Tanjung Emas. 

Selain itu mengetahui unsur apa saja yang menjadi keberhasilan untuk mendorong 

minat pengguna jasa kepelabuhan untuk memiliki kartu elektronik tersebut. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana Efektivitas Sosialisasi Penggunaan E-Port Card Oleh PT Pelindo III 

Cabang Tanjung Emas Terhadap Persepsi dan Minat Menggunakan E-Port Card? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Efektivitas Sosialisasi Penggunaan E-Port Card Oleh PT 

Pelindo III Cabang Tanjung Emas Terhadap Pembentukan Persepsi dan Minat 

Menggunakan E-Port Card. 

1.4. Signifikansi Penelitian 

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan kegunaan 

sebagai berikut : 

1. Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmiah Ilmu 

Komunikasi, khususnya dalam melihat efektivitas sebuah kegiatan sosialisasi. 

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pelengkap penelitian sejenis yang 

terdahulu. 

2. Praktis 

Berdasarkan kegunaan praktisnya, penelitian ini dapat menambah wawasan 

peneliti, mengenai efektivitas sosialisasi kegiatan serta dapat menjadi 

masukan bagi PT Pelindo 3 Cabang Tanjung Emas Semarang dalam 

meningkatkan kegiatan sosialisasi terhadap program baru perusahaan. 
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1.5. Kerangka Teori 

1.5.1. Paradigma Penelitian 

Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan 

hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan 

jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, 

teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, 

dan teknik analisis statistic yang akan digunakan (Sugiyono, 2012:8). 

Paradigma penelitian yang digunakan paradigma positivisme, merupakan 

dasar konseptual dari metode kuantitatif. Paradigma positivisme adalah 

sebuah proses linier atau proses sebab akibat yang mencerminkan upaya 

pengirim pesan untuk mengubah pengetahuan penerima pesan yang pasif 

(Ardianto, 2009:41). Jadi paradigma positivisme ini memandang proses 

komunikasi ditentukan oleh pengirim (source-oriented). Berhasil atau 

tidaknya sebuah proses komunikasi bergantung pada upaya yang dilakukan 

oleh pengirim dalam mengemas pesan menarik perhatian penerima ataupun 

mempelajari sifat dan karakteristik penerima untuk menentukan strategi 

penyampaian pesan. 

1.5.2. State Of The Art 

Tabel 1.1. State Of The Art 

Judul 

Penelitian 

Studi Tentang Efektifitas Dalam Sosialisasi Kartu 

Tansa Penduduk Elektronik (e-KTP) Di Kelurahan 
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Sempaja Selatan Kota Samarinda 

Peneliti  Andi Dahlia Nurul Maulida, Fisip, Unmul (2013) 

Jenis Penelitian Kualitatif 

Hasil Penelitian Efektifitas diukur berdasarkan pencapaian tujuan, 

integrasi, dan adaptasi yang mana dalam kegiatan 

tersebut dapat dikatakan belum efektif 

 

Tabel 1.2. State Of The Art 

Judul 

Penelitian 

Minat Penggunaan Produk E-Money di Kalangan 

Mahasiswa Yogyakarta (Analisis Faktor Pengaruh 

Berdasarkan Perspektif TAM dan TPB) 

Peneliti  Ahmad Ma’ruf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta (2016) 

Jenis Penelitian Kuantitatif, deskriptif dan eksploratif 

Hasil Penelitian Hasil penelitian ini mendapati bahwa minat perilaku 

(behavioral intention to use) penggunaan produk e-

money dipengaruhi oleh sikap terhadap penggunaan 

teknologi (attitude toward using) dan kontrol perilaku 

persepsian (perceived behavioral control). Kontrol 
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persepsian memiliki pengaru paling besar terhadap 

minat perilaku menggunakan teknologi 

 

Tabel 1.3. State Of The Art 

Judul 

Penelitian 

Peranan Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Fitur 

Layanan, Motivasi dan Kepercayaan Terhadap 

Keputusan Pembelian (Studi Pada Pengguna E-Money 

di Indonesia) 

Peneliti  Christian Chandra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Udinus (2016) 

Jenis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif 

Hasil Penelitian Hasil studi menunjukkan bahwa keputusan 

menggunakan e-money paling kuat dipengaruhi oleh 

motivasi yang dicerminkan dari rasa bangga ketika 

menggunakan e-money untuk bertransaksi dan 

membuat mereka merasa lebih dihormati oleh orang 

lain. Persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan fitur 

layanan ditemukan tidak berpengaruh terhadap 

keputusan menggunakan e-money 
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Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini meneliti 

tentang efektivitas sosialisasi E-Port Card yang dilaksanakan oleh PT Pelindo 

III (Persero) Cabang Tanjung Emas terhadap pembentukan persepsi dan minat 

menggunakan E-Port Card. 

1.5.3. Teori Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Komunikasi 

Berdimensi Ethos, teori tentang pembentukan persepsi dan teori tentang 

minat. 

1.5.3.1. Teori Efektivitas Komunikasi Berdimensi Ethos 

Menurut Kelman (dalam Hamidi, 2010 :74), dipandang dari 

komponen komunikan, komunikasi yang efektif akan terjadi jika 

komunikan mengalami : internalisasi (internalization), identifikasi-diri 

(self identification) dan ketundukan (compliance). 

Komunikan mengalami proses internalisasi, jika komunikan 

menerima pesan yang sesuai dengan sistem nilai yang dianut. 

Komunikan merasa memperoleh sesuatu yang bermanfaat, pesan yang 

disampaikan memiliki rasionalitas yang dapat diterima. Internalisasi 

bisa terjadi jika komunikatornya memiliki ethos atau credibility (ahli 

dan dapat dipercaya), karenanya komunikasi bisa efektif. 

Identifikasi terjadi pada diri komunikan, jika komunikan merasa puas 

dengan meniru atau mengambil pikiran atau perilaku dari orang atau 

kelompok lain (komunikator). Identifikasi akan terjadi pada diri 
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komunikan jika komunikatornya memiliki daya tarik (attractiveness) 

karenanya komunikasi akan efektif. 

Bila teori ini divisualisasikan akan menjadi model sebagai berikut : 

Gambar 1.1. Model Komunikasi Efektif 

 

  

 

 

Sumber : Hamidi, 2010:75 

1.5.3.2. Pembentukan Persepsi 

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai banyak perbedaan 

antara satu dengan yang lain termasuk dalam melihat, menafsirkan dan 

mendiskripsikan sebuah objek. Setiap individu mempunyai pandangan 

masing-masing sesuai dengan pengetahuan dan tingkat pemahaman 

yang berbeda-beda. Hal tersebut membuat persepsi manusia berbeda-

beda terhadap suatu objek yang sama. Menurut Desiderato, persepsi 

adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan 

yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, 

jadi persepsi menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya 

melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori 

(Desiderato dalam Rakhmat, 2011:50). 

Dimensi Internalisasi 

Dimensi Identifikasi 

Dimensi Ketundukan 

Komunikasi Efektif 
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Persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak 

akurat, tidak mungkin kita berkomunikasi dengan efektif. Persepsilah 

yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan 

yang lain. 

Ada beberapa dimensi atau indikator yang diperhatikan dalam 

mengukur persepsi yang merupakan proses pemberian arti yang muncul 

sebagai hasil dari pengetahuan mereka terhadap suatu objek. Beberapa 

ukuran atau indikator dalam mengukur persepsi sebagai berikut : 

1. Attention (Perhatian) 

Attention adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian 

stimuli menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya 

melemah. Perhatian terjadi bila kita mengosentrasikan diri pada 

salah satu alat indera kita dan mengenyampingkan masukan-

masukan melalui alat indera yang lain (Desiderato dalam Rakhmat, 

2011:51). 

Faktor eksternal  dari penarik perhatian berupa stimuli, stimuli 

diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang meninjol antara 

lain gerakan, intensitas stimuli, kebaruan dan  perulangan.  

2. Interest (Ketertarikan) 

Interest adalah hal-hal yang lebih diperhatikan sehingga akan 

membuat seseorang lebih selektif dalam menanggapi atau 

menghayati suatu pesan. 

3. Motivation (Motivasi) 
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Motivation adalah suatu dorongan kehendak yang 

menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

4.  Expectation (Harapan) 

Expectation adalah harapan besar yang dibebankan pada 

sesuatu yang dianggap akan mampu membawa dampak yang baik 

atau lebih baik.  

Pada dasarnya persepsi manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai 

hal seperti kebutuhan hidup, kesiapan moral, suasana emosional dan 

latar belakang budaya. Terdapat dua hal yang menentukan persepsi 

yaitu: 

1. Faktor Fungsional 

Faktor ini berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-

hal lain termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor 

personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk 

stimulus, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons pada 

stimulus. 

2. Faktor Struktural  

Faktor ini berasal semata-mata dari stimulus fisik dan efek-efek 

saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. 
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1.5.3.3. Minat 

Menurut Crow and Crow (dalam Djaali, 2014:121) mengatakan 

bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong 

seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, 

kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

Ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu : 

1. Dorongan dari dalam individu 

Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan membangkitkan 

minat untuk membaca, belajar, menuntut ilmu, melakukan 

penelitian dan lain-lain. 

2. Motif sosial 

Motif sosial dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat 

untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.  

3. Faktor emosional 

Bahwa minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila 

seseorang mendapatkan kesuksesan pada suatu aktivitas akan 

menimbulkan perasaan senang dan hal tersebut akan memperkuat 

minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya bila seseorang 

mendapatkan kegagalan pada suatu aktivitas akan menghilangkan 

minat pada hal tersebut. 
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1.5.4. Hipotesis  

H1 : Jika kegiatan sosialisasi E-Port Card yang dilaksanakan PT Pelindo 

III (Persero) Cabang Tanjung Emas efektif maka berdampak positif 

terhadap pembentukan persepsi begitu juga sebaliknya. 

H2 : Jika kegiatan sosialisasi E-Port Card yang dilaksanakan PT Pelindo 

III (Persero) Cabang Tanjung Emas bersifat positif maka akan 

berdampak positif terhadap minat menggunakan E-Port Card begitu 

juga sebaliknya. 

1.5.5. Definisi Konseptual 

1.5.5.1. Efektivitas Sosialisasi 

Menurut Kelman (dalam Hamidi, 2010:74), komunikasi yang 

efektif akan  terjadi jika komunikan mengalami : internalisasi 

(internalization), identifikasi diri (self identification), dan 

ketundukan (compliance) 

1.5.5.2. Persepsi 

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan, jadi persepsi menafsirkan 

makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi tetapi 

juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori (Desiderato dalam 

Rakhmat, 2011:50). 
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1.5.5.3.  Minat 

Menurut Crow and Crow (dalam Djaali, 2014:121) 

mnegatakan, bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang 

mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan 

orang, benda, kegiatan, pengalaman yang dirangsang oleh 

kegiatan itu sendiri. 

1.5.6. Definisi Operasional 

1.5.6.1. Efektivitas Sosialisasi (X) 

Indikator : 

- Internalisasi berupa kredibilitas, yaitu memberikan 

pemahaman E-Port Card dari ahli yang terpecaya. 

- Identifikasi berupa atraksi, yaitu daya tarik dalam 

menyampaikan pesan mengenai E-Port Card. 

- Ketundukan berupa kekuasaan, yaitu menerima peralihan 

transaksi tunai dengan menggunakan E-Port Card. 

1.5.6.2. Pembentukan Persepsi (Y1) 

Indikator : 

- Attention (Perhatian) yakni pengetahuan, intensitas dan 

pemahaman mengenai E-Port Card. 

- Interest (Ketertarikan) yakni partisipasi dalam penggunaan 

E-Port Card. 
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- Motivation (Motivasi) yakni kesadaran mengenai 

penggunaan E-Port Card dan pentingnya informasi E-Port 

Card.  

- Expectation (Pengharapan) yakni manfaat dari penggunaan 

E-Port Card. 

1.5.6.3.  Minat Menggunakan (Y2) 

Indikator : 

- Dorongan dari dalam individu yakni perhatian yang lebih 

besar terhadap informasi E-Port Card. 

- Motif sosial yakni adanya perasaan senang dan tertarik 

terhadap E-Port Card. 

- Faktor emosional yakni adanya kemauan dan hasrat 

menggunakan E-Port Card. 

Gambar 1.2. Geometri antar variabel 
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1.6. Metodologi penelitian 

1.6.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dipakai adalah eksplanatori dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan kausal 

antar variabel yang diteliti dengan menampilkan tabulasi silang. 

1.6.2. Jenis dan Sumber Data 

1.6.2.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data 

pertama dilapangan. Sumber data ini bisa responden atau subjek 

riset, dari hasil pengisian kuesioner, wawancara, observasi 

(Kriyantono, 2008:42). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data yang dihasilkan dari menyebarkan kuesioner di 

kawasan  Pelabuhan Tanjung Emas. 

1.6.2.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 

atau sekunder (Kriyantono, 2008:42). Dalam penelitian ini data 

sekundernya didapatkan dari  buku, jurnal, skripsi, dan media 

online. 

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner 
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merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2010:142). 

1.6.4. Populasi dan Sampel 

1.6.4.1.  Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dpelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2012:61). Populasi dalam penelitian ini 

adalah  pengguna parkir kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. 

1.6.4.2.  Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi 

harus betul-betul representatif (mewakili) (Sugiyono, 2012:62). 

Dikarenakan populasi yang tidak diketahui jumlahnya secara 

spesifik maka pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

rumus  Wibisono sebagai berikut : 

n = (
𝑍𝛼 2.  𝜎   

𝑒
)2 

Keterangan :  

- n  : jumlah sampel 
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- 𝑍𝛼 2   : nilai table Z =0,05 

- 𝜎                : standar deviasi populasi 

- e  :tingkat kesalahan 

n = (
 1,96 (0,25)

0,05
)2 =96,04 

Dari perhitungan tersebut, penelitian ini mengambil sampel 

sebanyak 97 responden. 

1.6.5. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe nonprobability sampling, 

adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 

(Sugiyono, 2012:66). Teknik pengambilan sampel dengan purposive 

sampling, teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-

kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan riset. Sedangkan 

orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak 

dijadikan sampel. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah orang yang 

pernah parkir atau sedang parkir di Pelabuhan Tanjung Emas. 

1.6.6. Skala Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka 
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variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel (Sugiyono, 

2011:93). 

 

Tabel 1.4. Skala Likert 

 

Keterangan Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

1.6.7. Teknik Pengolahan Data 

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan adalah : 

- Editing 

Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, 

tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat 

pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. 

- Coding  
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Yaitu pemberian nilai berupa angka pada jawaban perrtanyaan untuk 

memperoleh data kuantitatif. 

- Tabulasi  

Yaitu pengelompokan data atas jawaban-jawaban dengan teratur dan 

teliti, kemudian dihitung dan dijumlahkan dan disajikan dalam bentuk 

tabel. Berdasarkan tabel tersebut akan dipakai untuk membuat data 

agar didapat hubungan atau pengaruh antara variabel-variabel yang 

telah ada. 

1.6.8. Teknik Analisis Data 

Menurut Maleong (dalam Kriyantono, 2008:165) analisis data sebagai 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Untuk keperluan analisis data, peneliti menggunakan teknik korelasi,rank 

Spearman dan analisis regresi linier sederhana yang dibantu oleh SPSS 20.  

Teknik korelasi rank Spearman digunakan untuk menguji hubungan dua 

variabel ordinal yang berisfat simetris, dan sumber data kedua variabel adalah 

berbeda. Nilai korelasi Spearman berada antara -1 ≤ r ≤ 1 (Martono, 

2016:145). 

Sedangkan teknik analisis regresi linier sederhana dilakukan untuk 

menunjukkan besar pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel 

terikat (Y). analisis regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi 
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seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen diubah-

ubah (Sugiyono, 2012:261). 

1.6.9. Validitas dan Reliabilitas 

1.6.9.1. Validitas 

Validitas merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiyono, 2012:172). Pengujian validitas 

dilakukan dengan teknik korelasi Pearson / Product Moment 

dengan taraf signifikansi 5%. Jadi, suatu kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut dengan nilai rhitung 

> rtabel .  

1.6.9.2. Reliabilitas  

Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan 

konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang 

sama. Makin kecil kesalahan pengukuran, maka makin reliabel alat 

pengukur dan sebaliknya. Untuk mengukur reliabilitas digunakan 

Cronbach Alpha. 

Tabel 1.5. Makna nilai Alpha Cronbach 

Nilai Makna 

0,00  – 0,19 Sangat rendah / tidak reliable 
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0,20 – 0,39 

0,40 – 0,69 

0,70 – 0,89 

0,90 – 1,00 

Rendah / tidak reliable 

Sedang 

Tinggi / reliabel 

Sngat tinggi / sangat reliable 

       Sumber : Martono, 2016 :8  

 


