
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Menurut data Badan Pusat Statistik Lampung diperoleh data jumlah penduduk di kota 

Lampung semakin padat dilihat dari peningkatan dari tahun 2017 dengan jumlah penduduk 

980.711 meningkat pada tahun 2018 menjadi 1.015.910. Semakin meningkatnya laju pertumbuhan 

ekonomi sebesar 6,07 persen pada tahun 2018 menyebabkan taraf hidup masyarakat kota 

Bandarlampung terus membaik beberapa tahun terakhir. Struktur perekonomian kota 

Bandarlampung didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang menyumbangkan 

produk domestik regional bruto sebesar 31,27 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 26,44 

persen (BPS Bandarlampung, 2017). Kedua sektor ini sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk 

dan daya beli masyarakat. Ini merupakan tanda positif yang dapat dimanfaatkan para pengusaha 

di kota ini.  

Terkait dengan kondisi ini maka berbagai jenis bisnis makanan dan minuman dapat 

dikembangkan di kota Bandarlampung. Martabak merupakan kuliner dengan cita rasa yang khas 

sehingga berhasil menarik pengunjung baik dari kota Bandarlampung maupun luar kota 

Bandarlampung untuk menikmati rasa martabak yang lezat. Pada tahun 2017 pihak martabak 

melakukan ekspansi penjualan di pinggir jalan dengan pertimbangan tempat tersebut ramai 

pengunjung sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualan. 

Martabak juga merupakan salah satu kuliner yang termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) 

yang menyajikan berbagai varian rasa martabak, martabak yang banyak di temukan di pinggir jalan 

di jalan Kimaja Wayhalim. Peluang usaha penyajian makanan di kota Bandarlampung diimbangi 

dengan kemampuan pihak pengelola dalam mecapai tujuannya, yaitu menghasilkan produk 



(menu) yang berkualitas, bercita rasa tinggi, eksklusif (unik), bersih, higienis, dan memenuhi 

selera konsumennya (Susanti, 2016). Persaingan antar pengusaha martabak di kota 

Bandarlampung cukup tajam yaitu ditandai dengan munculnya berbagai jenis martabak 

menyebabkan bertambahnya alternatif bagi konsumen dan bagi penjual martabak. Hal ini menjadi 

masalah karena banyaknya pesaing dan sulitnya mempromosikan martabak mereka.  

Perkembangan teknologi yang membuat para entrepreneur untuk memudahkan suatu 

usahanya untuk mudah dikenal tak terlepas dari aplikasi -  aplikasi yang ada di smartphone  yaitu 

Go-Food dan Grab-food. Aplikasi Go-Food dan Grab merupakan jasa mempromosikan sekaligus 

menjual produk usaha yang akan dijual dan memudahkan untuk memasarkan suatu produk yaitu 

Go-food dan Grab-food yang sekarang menjadi lahan bisnis para entrepreneur. Go-food  dan 

Grab-food merupakan fitur yang ada di Go-Foodjuga sebagai jasa mengantarkan makanan ke 

konsumen yang memesan di aplikasi tersebut. Gofood dan Grab-food ini juga sebagai alat promosi 

yang sekarang di pakai oleh parah usaha kecil menengah (UKM), dengan hanya mendaftarkan 

usaha apa yang akan dipromosikan sekaligus menjual diaplikasi Go-Food di fitur Go-food. 

Aplikasi ini juga mempermudahkan para konsumen untuk membeli makanan, karena aplikasi ini 

mempunyai berbagai menu makanan dengan harga terjangkau (Ratuwalangon, 2017). 

Namun semenjak adanya aplikasi GoFood dan GrabFood memudahkan penjual martabak 

untuk mempromosikan martabaknya dengan mudah dan konsumen pun menjadi mudah untuk 

mendapatkan informasi martabak dan memesan martabak tidak perlu lagi datang ke lokasi tinggal 

pesan melalui aplikasi  yang sangat praktis. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan pada  penelitian ini penulis akan mengajukan judul 

“Analisis Penerimaan Konsumen Terhadap Aplikasi Go-food dan Grab-food  menggunakan 



TAM”. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan masyarakat terhadap 

aplikasi go-food dan Grab-food terkait dengan martabak dikota Bandarlampung. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil suatu rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana respon konsumen terhadap applikasi online dalam mempermudah pemesanan 

suatu produk makanan antara go-food dan grab-food. 

2. Aplikasi online yang seperti apa yang diminati oleh konsumen dalam melakukan pemesanan 

makanan. 

1.3. Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul laporan skripsi, penulis membatasi pembahasan laporan skripsi ini agar 

tidak menyimpang dari objek pembahasan yang diinginkan. 

1) Pembahasan hanya kuliner martabak di Bandarlampung. 

2) Area penelitian diwayhalim jalan kimaja dengan  3 toko martabak yaitu martabak21, 

martabak 888, dan martabak Damang 

1.4. Tujuan Penelitian 

Mendeskripsikan karakteristik pembelian martabak di Bandarlampung khususnya pada area 

jalan kimaja wayhalim dengan aplikasi pembelanjaan onlne. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang dilakukan sebagai berikut:  

1) Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian 

selanjutnya. 

2) Bagi penyelenggaran usaha kuliner, penelitian ini diharapkan dapat membantu menyebarkan 

informasi mengenai kuliner di jalan Kimaja Wwayhalim. 



3) Bagi Masyarakat dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan 

informasi mengenai kuliner martabak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan pustaka 

Tinjauan pustaka pada penellitian ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

Berikut daftar literatur yag digunakan: 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

 

2.1.1 Tinjauan terhadap literatur 01 

 Penelitian ini dilakukan di Martabak Air Mancur Bogor di cabang Jl.Sudirman 64 dan di 

cabang Jl. Raya Pajajaran dengan mengunakan 100 responden (50 responden di cabang Jl. 

Sudirman dan cabang Jl. Pajajaran). Data yang digunakan yaitu data primer berupa kuesioner dan 

wawancara dengan pengelola dan data sekunder berupa literatur. Metode yang digunakan yaitu 

Nomor 

Literatur 
Penulis Tahun Judul 

Literatur 01 San Sary 2017 Analisis Prilaku Konsumen 

Martabak Air Mancur Bogor 

Literatur 02 Grace Masengi 2014 Analisis Keuntungan Rumah Makan 

EL-Shadai di Kawasan Wisata 

Kuliner “Wakke Manado” 

Literatur 03 Surya afranius dkk 2014 Pembengunan Aplikasi Wisata 

Kuliner Berbasis Mobile 

Geographic Inforation System. 

Literatur 04 Iha Haryati Hatta 2014 Analisis Pengaruh Inovasi, 

Pengambilan Resiko, Otonommi, 

dan Reaksi Proaktif Terhadap 

Kapabilitas Pemasaran UKM 

Kuliner Daerah di Jabodetabek. 

Literatur 05 Rachmawati 

Setyaningsih 

2018 Faktor-fakrot yang mempengaruhi 

Pemanfaatan Go-food. 



analisis deskriptif untuk mengetahui karakteristik konsumen dan proses keputusan pembelian, 

analisis angka ideal untuk mengetahui sikap konsumen dan analisis importance-performance 

untuk mengetahui pelaksanaan Maratbak Air Mancur melalui atribut produk martabak. Hasil 

pembahasan yang dilakukan yaitu konsumen Martabak Air Mancur di cabang Jl. Sudirman dan di 

cabang Jl. Pajajaran mempunyai kuantitas laki-laki dan kuantitas perampuan yang sama dengan 

tingkat usia 16 sampai 35 tahun. Sebagian besar pendidikan terakhir konsumen di cabang Jl. 

Sudirman adalah SMU dan pendidikan terakhir sarjana pada konsumen di cabang Jl. Pajajaran. 

Pekerjaan yang dimiliki oleh sebagian besar konsumen di dua cabang tersebut adalah staf swasta 

dengan pendapatan lebih kecil dari Rp 1.000.000 dan lebih besar dari Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 

per bulan. 

2.1.2 Tinjauan terhadap literatur 02 

Penelitian ini adalah untuk menganalisis kelayakan restoran El-Shadai untuk mengetahui, 

secara rinci, profil kegiatan bisnis dan jumlah keuntungan yang dicapai setiap bulan, yang juga 

dapat diketahui apakah layak atau tidak. Bisnis Restoran Shadai di kawasan wisata kuliner 

"Wakeke Manado" harus dipertahankan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh 

dengan wawancara langsung kepada pemilik bisnis yang berisi daftar pertanyaan, dan data 

sekunder diperoleh dari lembaga pemerintah terkait dengan penelitian ini, yaitu kantor Kecamatan 

Wenang Utara.  

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, data yang 

dikumpulkan disajikan dalam bentuk tabel, dan kemudian menggunakan analisis laba bisnis, juga 

dilanjutkan dengan analisis Return of Cost Ratio untuk menganalisis kelayakan bisnis restoran El-

Shadai.  



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan bisnis restoran El-Shadai memiliki 

laba sebesar Rp. 13.829.942 setiap bulan, dengan rasio biaya R / C sebesar 1,33. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa bisnis kuliner dikategorikan layak untuk dijalankan karena nilai R / C 

lebih dari 1. Ini menunjukkan bahwa setiap Rp. 1 dari biaya produksi yang dikeluarkan oleh 

manajer restoran dapat memberikan pengembalian sebagai penghasilan sebesar Rp. 1,33. Ini 

berarti total pendapatan lebih besar dari total biaya produksi dan aktivitas bisnis kuliner ini masih 

memiliki untung setiap bulan. 

2.1.3 Tinjauan terhadap literatur 03 

Penelitian ini adalah Pembangunan Aplikasi Wisata Kuliner Sumbar Berbasis Mobile 

Geographic Information System. Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) merupakan salah satu daerah 

tujuan wisata yang ada di Indonesia. Selain keindahan alam, Sumbar juga dikenal karena memiliki 

kuliner yang kaya dan beragam. Banyak wisatawan yang datang ke Sumbar untuk sekedar 

mencicipi makanan khas daerah yang ada. Namun, wisatawan masih kesulitan untuk menemukan 

tempat makan yang bagus, dekat dari lokasi wisata, dan mencari informasi terkait dengan wisata 

kuliner di Sumbar.  

Untuk itu, dibangun aplikasi wisata kuliner Sumbar berbasis Mobile GIS. Paper ini 

melaporkan pembangunan aplikasi kuliner tersebut. Aplikasi wisata kuliner ini dibangun melalui 

beberapa tahap, yaitu tahap analisis sistem, tahap perancangan sistem, tahap implementasi dan 

tahap pengujian. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, Basic4Android dan 

Google Maps. Database yang digunakan adalah PostgreSQL fitur spasial PostGIS. Fungsi spasial 

yang digunakan meliputi ST_Distance_Sphere, ST_Centroid, ST_GeomFromText, st_x, st_y, dan 

st_contains. Setelah aplikasi selesai dibangun, aplikasi diuji dengan cara black box test 

menggunakan data wisata kuliner Sumbar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil pengujian 



aplikasi sama dengan hasil pengujian dengan cara manual/diharapkan. Dengan demikian aplikasi 

yang dibangun telah benar. 

2.1.4 Tinjauan Terhadap Literatur 04 

Penellitian ini membahas Usaha makanan dan minuman tradisional untuk meningkatkan 

daya saingnya menghadapi tantangan antara lain banyaknya muncul produk pesaing dari luar, dan 

perubahan selera makan generasi muda. UKM kuliner daerah harus dapat berusaha meningkatkan 

kemampuan bersaing melalui pemahaman terhadap inovasi, berani beresiko, otonomi dan proaktif 

yang nantinya dapat berpengaruh terhadap peningkatan Kapabilitas Pemasaran. Orientasi 

Kewirausahaan yang terdiri dari inovasi, berani beresiko, otonomi dan proaktif sedangkan 

Kapabilitas Pemasaran yang diamati oleh penelitian ini melalui tujuh dimensi, yaitu kapabilitas 

produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan bukti fisik. Penelitian terhadap 200 UKM 

kuliner daerah di Jabodetabek yang diambil secara acak sederhana menemukan bahwa inovasi, 

berani beresiko, dan otonom memiliki pengaruh positif terhadap Kapabilitas Pemasaran UKM 

kuliner daerah di Jabodetabek. Sedangkan Proaktif memiliki pengaruh negatif terhadap kapabilitas 

pemasaran. Kapabilitas Pemasaran lebih digambarkan oleh kapabilitas promosi, kapabilitas orang, 

kapabilitas proses, dan kapabilitas tempat. 

2.1.5 Tinjauan terhadap literatur 05 

Penelitian ini dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh mulai merebaknya penggunaan layanan 

pesan antar makanan melalui ojek online atau biasa disebut Go-Food. Objek dalam penelitian ni 

adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Dengan metode penelitian kualitatif berupa 

penyebaran kuesioner ke 185 orang mahasiswa-mahasiswi aktif UII dari berbagai fakultas dan 

jurusan. Penelitian ini menggunakan teknik random sampling dalam menentukan sampel. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Go-



Food di kalangan mahasiswa UII. Dengan menentukan lima variabel independen yang 

mempengaruhi pemanfaatan layanan Go-Food, variabel-variabel independen dalam penelitian ini 

berupa sikap penggunaan, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, kegunaan serta 

kemudahan penggunaan. Kemudian diperoleh hasil bahwa variabel sikap penggunaan dan norma 

subjektif berpengaruh signifikan terhadap pemanfaatan Go-Food, untuk ketiga variabel lainnya 

yaitu kontrol perilaku pesepsian, kegunaan serta kemudahan penggunaan tidak signifikan. 

2.2 Analisis Technology Acceptance Model (TAM)  

Technology Acceptance Model (TAM), diperkenalkan pertama kali oleh Davis pada tahun 

1989. TAM dibuat khusus untuk pemodelan adopsi pengguna system informasi. Menurut Davis 

(1989) yang dikutip oleh Ratih Wijayanti (2016), tujuan utama TAM adalah untuk mendirikan 

dasar penelusuran pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap (personalisasi), dan 

tujuan pengguna komputer. TAM menganggap bahwa dua keyakinan variabel perilaku utama 

dalam mengadopsi sisitem informasi, yaitu persepsi pengguna terhadap manfaat (perceived 

usefulness) dan persepsi pengguna terhadap penggunaan (perceived ease of use). Perceived 

usefulness diartikan sebagai tingkat di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem 

tertentu dapat meningkatkan kinerjanya, dan perceived ease of use diartikan sebagai tingkat 

dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tidak diperlukan usaha apapun (free of 

effort). perceived ease of use juga berpengaruh pada perceived usefulness yang dapat diartikan 

bahwa jika seseorang merasa system tersebut mudah digunakan maka sistem tersebut berguna bagi 

mereka. 

Berbagai penelitian dilakukan untuk mempelajari proses integrasi teknologi semenjak 

tahun 1970-an. Beberapa model telah dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor 

yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer, diantaranya yang tercatat 

dalam berbagai literatur dan referensi hasil riset bidang teknologi informasi, seperti Theory of 

Reasoned Action (TRA), Theory of Planned Behavior (TPB), dan Technology Acceptance Model 

(TAM). Model TAM yang dikembangkan oleh Fred D. Davis (1989) merupakan salah satu model 

yang paling banyak digunakan dalam penelitian TI karena model ini lebih sederhana dan mudah 

diterapkan. Model TAM diadopsi dari model Theory of Reasoned Action (TRA), yaitu teori 

tindakan beralasan yang dikembangkan oleh Fishbe dan Ajzen (1975). 

Dalam penelitian ini dibatasi pada 9 konstruk yaitu personalisasi (Personalization) 

terhadap persepsi pengguna manfaat (perceived usefulness), computer self efficacy terhadap 

persepsi pengguna manfaat (perceived usefulness), computer self efficacy terhadap persepsi 

pengguna kemudahan dalam penggunaan (perceived ease of use), kepercayaan terhadap persepsi 

pengguna manfaat (perceived usefulness), kepercayaan terhadap persepsi pengguna kemudahan 

dalam penggunaan (perceived ease of use), persepsi pengguna kemudahan dalam penggunaan 

(perceived ease of use) terhadap persepsi pengguna manfaat (perceived usefulness), personalisasi 

(Personalization) dan computer self efficacy dan kepercayaan terhadap persepsi pengguna manfaat 

(perceived usefulness), personalisasi (Personalization) dan computer self efficacy dan kepercayaan 

terhadap persepsi pengguna kemudahan dalam penggunaan (perceived ease of use), personalisasi 



(Personalization) terhadap persepsi pengguna kemudahan dalam penggunaan (perceived ease of 

use) (Ratih Wijayanti, 2016). 

Variabel behavioral intention dan perceived credibility tidak diteliti karena kedua variabel 

ini tidak memiliki hubungan yang terlalu besar atau tidak signifikan (Sri Maharsi, 2015). Menuru 

Davis (1989), tujuan utama TAM adalah untuk mendirikan dasar penelusuran pengaruh faktor 

eksternal terhadap kepercayaan, sikap (personalisasi), dan tujuan pengguna komputer. TAM 

merupakan salah satu model penelitian yang digunakan untuk memprediksi adopsi teknologi 

informasi. Davis (1989) adalah penemu pertama model tersebut, ia menggunakan model TAM 

pada adopsi email system dan file editor di perusahaan IBM Canada. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa PEU dan PU memiliki korelasi nyata dengan penggunaan kedua sistem 

tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, PEU dan PU merupakan persepsi yang sangat 

penting dalam memperkirakan proses adopsi teknologi informasi oleh individu maupun 

perusahaan. Davis hanya menyatakan bahwa PEU mempengaruhi proses adopsi secara tidak 

langsung melalui PU karena PU lebih bersifat instrumental yang mengakibatkan teknologi baru 

lebih bermanfaat. 

Gefan dan Straub (2000) sebagaimana yang dikutip oleh Ratih Wijayanti (2016) 

menyatakan bahwa peranan PEU sebenarnya lebih kompleks dimana PEU mengukur penilaian 

easy of use dan easy of learning dari pengguna teknologi informasi. Jadi, PEU berkenaan dengan 

motivasi pengguna teknologi yang didasarkan pada penelitian aspek intrinsik dari penggunaan 

teknologi tersebut, misalnya sebagai penghubung (interface) dan proses dalam penggunaan 

teknologinya. Padahal aspek ekstrinsik dari teknologi informasinya diketahui melalui PU. Dalam 

banyak kasus, hal ini merupakan alasan mengapa teknologi baru diadopsi. Maka PU-lah yang 

berpengaruh langsung terhadap teknologi informasi. 
 

2.3 Pengertian Konsumen 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,maupun makhluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dapat dikelompokkan yakni konsumen antara dan 

konsumen akhir. Konsumen antara distributor, agen, dan pengecer. Mereka membeli barang bukan 

untuk dipakai,  melainkan untuk diperdagangkan. Sedangkan pengguna barang adalah konsumen 

akhir. Yang dimaksud konsumen akhir adalah konsumen akhir memperoleh barang atau jasa bukan 

untuk dijual kembali, melainkan untuk digunakan, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, 

orang lain dan makhluk hidup lain (Tatik Suryani 2016:12). 

 

2.4 Definisi Go-Food 

Menurut Fahri (2016), Gofood merupakan layanan Gojek yang melayani food delivery 

service di Indonesia. Layanan ini diselenggarakan sebagai sesuatu kegiatan promosi yang mana 

diketahui sebagai kegiatan menginformasikan tentang suatu produk yang disajikan oleh distributor 

ataupun produsen tertentu, dalam hal ini adalah penyaji kuliner. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh Go-Food adalah memberikan informasi serta pengenalan terhadap produk kuliner. Hal 

tersebut merupakan pencapaian sasaran dalam penggunaan public relations.  

Gofood berusaha mempromosikan kekayaan kuliner khas Indonesia, tercatat lebih 37.000 

restaurant yang bermitra dengan Go-Food. Linier dengan GO-FOODyang mencitrakan diri 

sebagai perusahaan anak negeri, Go-Food sebagai layanan dari GO-FOODberusaha membantu 

promosi dan penjualan makanan produk anak negeri. Pengembangan dari layanan ini tidak hanya 



dari jasa antar beli makanan, yakni juga membantu mempromosikan usaha masyarakat kecil, 

seperti pedagang kaki lima yang kita ketahui tidak semua mempunyai jasa delivery makanan. Di 

sisi lain Go-Food berusaha hadir sebagai perangsang pertumbuhan konsumen. Hal ini juga 

difungsikan sebagai solusi atas masalah-masalah konsumen yang ditemukan dalam evaluasi 

terhadap pasar. Salah satu masalah yang muncul berkaitan dengan food delivery service adalah 

pengaruh mobilitasmasyarakat sebagai konsumen. Kecenderungan masayarakat kota yang 

memiliki mobilitas tinggi, keterbatasan waktu, dan kebutuhan yang tinggi akan makanan kini 

mampu tertatasi dengan adanya Go-Food. Standar pelayanan yang tinggi dan ketepatan dalam 

delivery service selalu dijunjung untuk memuaskan para pelanggan. Hal ini dilakukan oleh GO-

FOODmelalui layanan Go-Foodnya sebagai bagian dari kegiatan marketing public relations. 

Berikut ini cara melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi Go-food : 

1. Silahkan buka aplikasi Go-Food, kalau belum punya silahkan langsung download di play store. 

2. Setelah itu anda pilih menu GO-FOOD. 

 

 
 

Gambar 2.1 Menu Utama Aplikasi Gojek 

 

 



3. Silahkan anda klik menu pencarian "Makan apa hari ini?". 

 

 
 

Gambar 2.2 Menu Pencarian Makanan 

 

 

4. Silahkan Anda masukkan nama makanan yang mau anda pesan lalu klik nama 

makanan nya, usahakan pilih yang dekat km nya agar ongkir nya lebih murah. 

 



 
 

Gambar 2.3 Pencarian Restoran Martabak 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Setelah itu anda akan di bawa kehalaman pembelian, silahkan anda klik tombol 

    "+" untuk menambah kan makanan ke pesanan, kakau mau veli dua bungkus maka klik tombol 

plus nya sampai 2 angka demikian seterusnya, lalu anda klik "panah perkiraan harga". 

 

 

 
 

Gambar 2.4 Pesan Martabak 

 

 

 

 

 

 

 



6. Setelah itu anda akan di bawa kehalaman penotalan harga makanan dan ongkir 

nya, silahkan anda langsung klik menu "PESAN" dan tunggu proses pencarian Go-Food. 

 

 
 

Gambar 2.5 Tampilan Pesanan Makanan 

 

 

 

 

 

 



7. Kalau sudah selesai mendapatkan gojek nya, anda akan mendapatkan informasi 

data gojek nya seperti gambar di bawah ini, biasanya anda langsung di telfon sama tukang gojek 

nya sebelum tukang gojek nya memesan makanan anda. 

 
 

 

 

Gambar 2.6 Informasi Driver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5 Definisi Grab-Food 

Layanan Grab-Food pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 lalu dan tersedia dalam 

aplikasi Grab di bagian layanan pesan-antar. Para pelanggan dapat melihat berbagai pilihan menu 

makanan dari restoran terdekat. Di Indonesia, sebelumnya jumlah kota yang terjangkau layanan 

Grab-Food baru di 9 kota saja. Namun, Managing Director Grab-food Indonesia Ridzki 

Kramadibrata (2016) mengungkapkan kini Grab-Food sudah diperluas ke 26 kota setelah akuisisi. 

Grab-Food memiliki jumlah merchant lebih dari 30 ribu, yang memungkinkan para pelanggan 

memesan makanan dari restoran dalam jarak dari mulai yang terdekat dan para mitra pengemudi 

Grab-food akan mengantarkan pesanan tersebut ke lokasi yang diinginkan pengguna. Layanan 

pesan-antar makanan tersebut hadir untuk memberi kemudahan bagi para pecinta kuliner yang 

sibuk dan ingin mencoba hidangan populer dari restoran ternama di Jakarta – tanpa harus 

menembus kemacetan dan menunggu antrian. Para pengguna tersebut dapat melihat rangkaian 

menu penggugah selera dari restoran yang terletak paling dekat dengan mereka melalui aplikasi 

Grab-food.  

Hidangan yang disajikan berasal dari restoran-restoran seperti Bottega, PEPeNERO, Cut The 

Crab, dan Turkuaz, yang dipilih secara cermat sehingga pengguna memiliki beragam pilihan 

makanan dengan kualitas terbaik. Mulai dari Ayam Pesto Goreng Crispy, Phillycheese Steak 

hingga Aburi Salmon Sashimi, Grab-Food menawarkan berbagai variasi kelezatan fusion lokal 

dan comfort food dari berbagai negara. Cukup pesan makanan atau minuman yang terdaftar dalam 

rangkaian menu Grab-Food di aplikasi Grab, dan para pengendara Grab-Food yang terlatih akan 

segera menerima pesanan konsumen, menanganinya dengan baik dan mengantarnya selagi hangat. 

Berkat tas thermal Grab-Food yang didesain khusus, layanan Grab-Food akan memberikan 



pengalaman layaknya bersantap di restoran. Perluasan yang dilakukan Grab bukan hanya untuk 

Grab-Food, tapi juga layanan seperti pengiriman barang Grab-Express, Grab-Pay, dan juga 

memperkenalkan layanan keuangan bernama Grab-Financial. Langkah ekspansi ini menjadi salah 

satu bagian master plan Grab 4 Indonesia untuk menciptakan jutaan peluang penghasilan melalui 

ekonomi digital. Berikut ini cara melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi Grab-food : 

1. Buka aplikasi Grab-food, lalu pilih menu “Makanan“. 

 

Gambar 2.7 Pilih Menu Makanan 

2. Cari makanan yang ingin dipesan. 

   

Gambar 2.8 Cari Makanan Yang Ingin di Pesan 

3. Hasil pencarian tempat dan makanan yang ingin dipesan, selanjutnya klik pada gambar 

makanan yg ingin dipesan. 



 

Gambar 2.9 Tampilan Pencarian Makanan 

 

 

 

 

 



4.  Untuk memesan makanan, klik icon “+“. Jika sudah selesai, pilih tombol “Lanjutkan“. 

 

Gambar 2.10 Pemesanan Makanan 

 

 

 

 

 

 

 



5. Akan muncul harga makanan serta Biaya Pengantaran. Kalau sudah oke, lalu tinggal pilih 

tombol “Pesan“. 

Gambar 2.11 Pesan Makanan 

6. Nantinya pengemudi Grab akan menghubungi untuk mengkonfirmasi pemesanan, serta 

mengantarkan makanan ke tempat kita sesuai lokasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Penelitian 

PROBLEM

Perlunya metode dalam membuat sistem 

pengajuan judul

Perlunya fasilitas untuk rekapitulasi pada 

laporan jumlah pembimbing

APPROACH

Prototype Model View Controller

IDENTIFICATION

Identifikasi prosedur pengajuan judul Identifikasi persyaratan pengajuan judul

PROPOSED

Menerapkan Metode Model View Controller dalam Sistem Informasi Pengajuan Judul Proposal Skripsi 

dan Tugas Akhir

VALIDATION

Metode pengujian black box

RESULT

Aplikasi pegajuan judul proposal skripsi dan tugas akhir berbasis web

          

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran 

 

3.1.1 Problem (Permasalahan) 

Analisis penerimaan konsumen terhadap Go-food dan Grab-food merupakan analisis yang 

dibutuhkan untuk mengetahuni apakah aplikasi ini dapat diterima oleh konsumen secara 

baik, diantaranya yaitu : 

Identifikasi Prilaku Konsumen berdasarkan (Pekerjaan, Usia, Jenis Kelamin) 

Aplikasi online seperti apa yang baik untuk melakukan 

pemesanan makanan 

Analisis TAM 

Menerapkan TAM pada Analisis penerimaan konsumen terhadap Go-food dan Grab-Food 

Penilaian pada aplikasi go-food dan grab-food 

Analisis penerimaan konsumen terhadap aplikasi Go-food dan Grab-Food menggunakan TAM 

 

Bagaimana mengetahui respon konsumen terhadap 

aplikasi Go-foof dan grab-food 



1. Bagaimana respon konsumen terhadap applikasi online dalam mempermudah 

pemesanan suatu produk makanan antara go-food dan grab-food. 

2. Aplikasi online seperti apa yang baik untuk melakukan pemesanan makanan. 

3.1.2. Approach (Pendekatan) 

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini terkait dengan masalah penerapan Analisis 

Technology Acceptance Model (TAM ). 

3.1.3. Identification (Identifikasi) 

Identifikasi yang dimaksud adalah identifikasi yang berkaitan dengan prosedur yang 

berjalan. Dan identifikasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi penjual martabak 

dan prilaku konsumen. Sehingga nanti nya mendapatkan data yang akurat. Identifikasi 

dilakukan untuk mengetahui yang menjadi target penjual martabak. Adapun identifikasi 

yang dilakukan adalah wawancara pada penjual martabak, konsumen.  

3.1.4. Proposed (Usulan) 

Proposed merupakan usulan-usulan yang akan dicapai pada penelitian ini. Adapun usulan 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah Menerapkan konsep Analisis Technology 

Acceptance Model. 

3.1.5 Validation (Validasi) 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian Expert Argument yaitu 

kegemaran meyakinkan orang lain tentang pandangan atau anutan. 

3.1.6 Result (Hasil) 

Hasil dari penelitian ini adalah Analisis penerimaan konsumen terhadap aplikasi Go-food 

dan Grab-Food menggunakan TAM yang diterapkan dengan metode analisis Technology 

Acceptance Model. 



3.2 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian dilakukan secara terencana, teratur dan sistematis untuk mencapai 

tujuan tertentu. Tahapan penelitian ini terbagi lagi menjadi beberapa sub bagian. Berikut adalah 

tahapan penelitian : 

Gambar 3.2 Tahapan Penelitian 

3.2.1 Studi Literatur dan Identifikasi 

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kumpulan jurnal yang masih 

berkaitan dengan aplikasi yang akan dibangun, kemudian dilanjutkan dengan 

mengidentifikasi masalah dalam lingkup penelitian. Pada tahap ini dilakukan kajian 
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Tahap I: Studi Literatur dan Identifikasi 
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Literatur 

- Jurnal 

Pengumpulan Data 
- Wawancara 

- Observasi 
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Tahap II: Analisis  

Analisis  Kuliner Analisis Prilaku 
Konsumen 

Tahap III: Identifikasi  

Identifikasi Kendala Yang dihadapi Penjual 
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i Tahap IV: Hasil dan Pembahasan 
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Tahap V: Penutup 
 

Kesimpulan 
Hasil penerapan TAM pada 
analisis penerimaan 
konsumen terhadap aplikasi 
Go-food dan Grab-food. 

Identifikasi Jenis Kuliner 

Saran 
Pengembangan sistem 
terhadap hasil dan 
capaian yang belum 
sempurna. 

Pembahasan Penilaian Responden 



literatur, identifikasi, masalah, dan identifikasi lingkup penelitian yang diperoleh dari 

jurnal, skripsi, buku dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian. 

3.2.1.1 Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini dilakukan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah: 

1. Wawancara 

Pengumpulan data dengan wawancara dilakukan dengan beberapa orang yang berhubungan dengan 

lingkup penelitian, bertujuan agar penulis mengetahui kondisi atau keadaan nyata, mengetahui 

kebutuhan serta mengetahui masalah-masalah yang sering terjadi oleh pihak-pihak yang terkait. 

Wawancara dilakukan oleh 3 orang terkait yaitu Penjual, Konsumen. 

1) Wawancara pertama 

Narasumber : Chandra 

Pekerjaan  : Penjual Martabak 

Usia  : 43 Tahun 

Hari, tanggal : Senin, 7 Januari 2019 

Waktu  : 17.00 WIB 

2) Wawancara kedua 

Narasumber : Yuhani Muskolifah 

Pekerjaan  : Konsumen 

Usia  : 32 Tahun 

Hari, tanggal : Selasa, 8 Januari 2019 

Waktu  : 16.30 WIB 

 

 



3.2.1.2 Identifikasi 

1) Masalah 

Masalah pada penelitian ini berfokuas pada penerimaan konsumen terhadap adanya 

aplikasi Go-food dan Grab-food dan kuliner yang di angkat pada penelitian ini adalah 

martabak. 

2) Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian ini dilakukan di Bandarlampung tepatnya di jalan Kimaja Wayhalim. 

3.2.2 Analisis  

3.2.2.1 Analisis Prosedur 

1. Go-Food 

Selama ini dalam penjualan martabak menggunakan aplikasi Go-food dengan cara 

konsumen mengorden melalui aplikasi yang kemudian driver ojek online membeli ke 

penjual martabak sesuai dengan pesanan konsumen yang sudah dicatat pada aplikasi mulai 

dari jumlah yang diorder, varian rasa dan catatan yang di pesan oleh konsumen, setelah 

itu driver ojek online mengantarkan pesanan ke alamat konsumen yang tertera pada 

aplikasi, setelah pesanan sampai konsumen dapat membayar pesanan tersebut melalui 

aplikasi dengan fitur Go-Pay dimana pada fitur ini akan mendapatkan potongan harga, 

namun jika ingin melakukan pmbayaran secara tunai juga bisa dilakukan melalui driver 

Go-Food dan setelah melakukan transaksi kita dapat memberika reward berupa bintang 

kepada driver melalui aplikasi tersebut. 

2. Grab-Food 

Pada aplikasi Grab-food dalam penjualan martabak menggunakan aplikasi Grab-food 

dengan cara konsumen mengorden melalui aplikasi yang kemudian driver ojek online 

membeli ke penjual martabak sesuai dengan pesanan konsumen yang sudah dicatat pada 



aplikasi mulai dari jumlah yang diorder, varian rasa dan catatan yang di pesan oleh 

konsumen, setelah itu driver ojek online mengantarkan pesanan ke alamat konsumen yang 

tertera pada aplikasi, setelah pesanan sampai konsumen dapat membayar pesanan tersebut 

melalui aplikasi dengan fitur Ovo dimana pada fitur ini akan mendapatkan potongan 

harga, namun jika ingin melakukan pmbayaran secara tunai juga bisa dilakukan melalui 

driver Grab dan setelah melakukan transaksi kita dapat memberika reward berupa bintang 

kepada driver melalui aplikasi tersebut. 

3.2.2.2 Pemetaan Pengguna 

 1.) Aktor yang terlibat  

   a. Penjual Martabak 

   b. Konsumen 

 2.) User Story 

 a.) Penjual Martabak 

 Penjual Martabak berfungsi memasarkan produk kulinernya kepada konsumen dengan 

mempromosikannya pada aplikasi Go-food dan Grab-food. 

b.) Konsumen 

Konsumen membeli produk kuliner martabak yang dijual oleh pennjual martabak dengan 

melakukan pemesanan pada aplikasi Go-food dan Grab-food 

 

 

 

 


