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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Teknologi informasi (TI) pada zaman sekarang merupakan salah satu 

kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan suatu komunitas. Begitu pula 

dengan sebuah universitas yang juga merupakan komunitas akademik yang harus 

selalu tanggap terhadap perubahan teknologi informasi yang begitu cepat. harus 

selalu tanggap terhadap perubahan teknologi informasi yang begitu cepat. Unika 

Soegijapranata yang merupakan universitas yang memiliki nama di kota 

Semarang tidak terlepas dari tuntutan untuk menyesuaikan diri terhadap 

perubahan teknologi informasi. Salah satu cara universitas ini untuk mengimbangi 

pesatnya perubahan yang terjadi adalah dengan memberlakukan sistem 

administrasi akademik secara online secara bertahap. Sistem administrasi yang 

diberlakukan secara online tersebut salah satunya adalah penerapan Sistem 

Informasi Terpadu Akademik Unika Soegijapranata (Sintak) yang meliputi: Kartu 

Rencana Studi (KRS) mandiri, angket perkuliahan, tagihan dan pembayaran, dan 

laporan akademik mahasiswa.  

Menurut laporan perencanaan pengembangan Sintak yang dikeluarkan oleh 

Biro Manajemen Sistem Informasi (BMSI) Unika Soegijapranata, Sintak 

merupakan sistem informasi terpadu yang meliputi administrasi akademik dan 

non akademik. Sistem informasi terpadu ini mencakup seluruh aktivitas yang 
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berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar mulai dari mahasiswa melakukan 

pendaftaran, pengambilan mata kuliah, proses perkuliahan sampai dengan 

dikeluarkannya nilai, juga kegiatan administrasi dan pembayaran mahasiswa. 

Tujuan sistem ini adalah menyediakan pelayanan administrasi kemahasiswaan 

(akademik, non-akademik, dan keuangan) secara terpadu. 

Penyediaan sarana tersebut tidak terlepas dari makin berkembangnya 

tuntutan untuk menyediakan akses kebutuhan akademik secara online bagi para 

mahasiswa (Park, 2009). Penyediaan sarana akademik yang relatif baru ini pasti 

memiliki kendala dalam penerapannya. Menurut Saadé (2003) yang dikutip oleh 

Sung Youl Park (2009), kendala semacam ini dialami oleh berbagai universitas 

yang menyediakan sarana akademik secara online. Kendala ini berpusar pada 

bagaimana menerapkan strategi yang tepat termasuk bagaimana mengantarkan 

teknologi tersebut kepada end-user, efektivitas, dan penerimaan dari pengguna 

teknologi ini. 

Kendala-kendala yang sudah disebutkan di atas juga dialami oleh Unika 

pada saat pengimplementasian sistem informasi terpadu. Sistem Informasi 

Terpadu Akademik (Sintak) dirancang sebagai tempat terjadinya proses interaksi 

antara mahasiswa dengan pihak-pihak tertentu di universitas yang dalam hal ini 

diwakili oleh bagian akademik dan keuangan universitas. Sintak yang telah 

dirancang dan diterapkan oleh jajaran top management Unika akan berjalan 

dengan baik dan bermanfaat apabila pihak mahasiswa dan pihak universitas mau 

memanfaatkan sistem tersebut. Jika tidak ada partisipasi dari kedua pihak tersebut, 

maka Sintak tidak akan berfungsi dan keberadaannya menjadi sia-sia. Adalah 



3 
 

sebuah tantangan besar untuk memberikan pengertian bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan agar dapat memanfaatkan dan menerima teknologi yang ada (Teo, 

2010).  

Dalam menentukan kesuksesan sebuah sistem, variabel lain yang tidak 

kalah penting adalah kepuasan pengguna/users (Doll dan Torkzadeh, 1988 dalam 

Xiao, 2002).  Keberlanjutan sebuah sistem nantinya ditentukan dari kepuasan 

pengguna. Semakin puas pengguna, maka akan makin sering pula sistem yang ada 

digunakan. Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pengguna sistem, yang 

nantinya akan mempengaruhi seberapa sering Sintak Unika digunakan, adalah 

keandalan Sintak itu sendiri. Keandalan Sintak yang baru diaplikasikan mulai 

tahun 2009 dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai tingkat kepuasan yang 

timbul di kalangan mahasiswa terhadap sistem informasi terpadu. 

Selain faktor-faktor di atas, kualitas yang disajikan dalam sebuah sistem 

masih dapat dijadikan sebagai faktor antesenden dari kepuasan pengguna. Dalam 

beberapa penelitian (Roca et al., 2006; Landrum et al., 2009) menunjukkan bahwa 

kualitas sistem informasi mempengaruhi kepuasan pengguna. Kualitas yang 

dimaksudkan di sini meliputi kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan kualitas 

sistem Sintak itu sendiri. Kualitas-kualitas inilah yang nantinya dianggap 

berpengaruh terhadap kepuasan users dan meningkatkan frekuensi pemakaian 

Sintak. 

Seseorang akan puas menggunakan sistem jika mereka meyakini bahwa 

sistem tersebut mudah digunakan dan akan meningkatkan produktivitas mereka 

(Tangke, 2004). Penerimaan seorang user terhadap teknologi informasi merujuk 
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kepada keinginan user untuk mengadopsi atau menggunakan teknologi tersebut 

untuk mendukung pekerjaan atau suatu hal yang bermanfaat baginya (Teo, 2010). 

Penerimaan inilah yang nantinya dikonsepkan dengan technology acceptance 

model (TAM). Technology acceptance model menjelaskan hubungan sebab akibat 

antara keyakinan (akan manfaat suatu sistem dan atau teknologi informasi dan 

kemudahan penggunaannya) dan perilaku, tujuan atau keperluan, dan penggunaan 

aktual dari user (Davis, 1989; Budi, 2010).  Karena hal itulah, persepsi akan 

kemudahan serta kegunaan/manfaat dari sebuah sistem dianggap dapat 

meningkatkan kepuasan pengguna. 

Namun, dalam penelitian kali ini terdapat perubahan signifikan dalam 

model TAM yang akan digunakan. Peneliti mengubah model TAM dengan 

mereplikasi penelitian Juan Carlos Roca, et al. (2006) serta Advensia dan 

Purnamasari (2009). Peneliti hanya menggunakan Actual Use (AU), Perceived 

Usefulness (PU), dan Perceived Ease of Use (PEOU) dari TAM dengan 

tambahan, peneliti memasukkan variabel lain yaitu Perceived Internet self-

Efficacy (PIE) dan Perceived Computer self-Efficacy (PCE) sebagai varibel 

independen yang mempengaruhi PEOU – kemudahan penggunaan. Variabel-

variabel yang digunakan direduksi dari penelitian sebelumnya karena penelitian 

ini lebih berfokus pada bagaimana Sintak menyediakan informasi yang berguna 

bagi penggunanya untuk kemudian dievaluasi oleh pihak-pihak yang memiliki 

kaitan dengan Sintak Unika, serta apa saja faktor-faktor yang menentukan 

keberlanjutan penggunaan Sintak Unika. 
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Berdasar uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada 

judul: 

“DETERMINAN ACTUAL USE SINTAK UNIKA OLEH MAHASISWA 

UNIKA SOEGIJAPRANATA: PERLUASAN PADA TECHNOLOGY 

ACCEPTANCE MODEL”. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasar latar belakan yang telah diuraikan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini: apakah kepuasan terhadap Sintak Unika yang 

bergantung kepada kualitas (kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan kualitas 

sistem), keandalan, serta persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan 

Sintak dapat mempengaruhi actual use/frekuensi penggunaan Sintak? 

 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT  PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris bahwa 

actual use/frekuensi penggunaan Sintak didasari oleh kepuasan pengguna 

terhadap sistem yang ada. Kepuasan tersebut dapat dipengaruhi oleh kualitas 

(kualitas informasi, kualitas pelayanan, dan kualitas sistem), keandalan, serta 

persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan Sintak.  

Hubungan antar variabel yang ada akan diuji dengan menggunakan 

Structural Equation Modeling. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 
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Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan untuk mengembangkan sistem informasi 

yang terpadu sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna (user 

oriented) agar pengguna sistem ini (Sintak) dapat terpuaskan. 

2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi pihak pengembang Sintak 

mengenai keandalan, kualitas, kemudahan, serta manfaat sistem ini.  

3. Sebagai bahan evaluasi bagaimana pendapat serta penilaian 

pengguna, dalam hal ini mahasiswa Unika Soegijapranata, mengenai 

Sintak. 

4. Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan/pertimbangan bagi penelitian sejenis di masa yang akan 

datang. 
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1.4. KERANGKA PIKIR 

Gambar 1.1 
Kerangka Pikir Penelitian 
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1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi penelitian ini, 

penulis perlu mengemukakan sistematika penulisannya. Adapun sistematika 

penulisannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian awal dan bagian pokok/isi 

penelitian. 

Bagian awal meliputi: halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, pernyataan keaslian penelitian, halaman persembahan, abstraksi, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

Bagian pokok/isi penelitian terperinci dalam lima bab yaitu: 

1. BAB I, Pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II, Landasan Teori yang meliputi tinjauan teori dan pengembangan 

dan perumusan hipotesis. 

3. BAB III, Metode Penelitian yang meliputi obyek dan lokasi penelitian, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis 

data/uji hipotesis. 

4. BAB IV, Hasil Analisis yang meliputi gambaran umum responden, 

distribusi jawaban responden dan analisis/hasil pengujian hipotesis. 

5. BAB V, Kesimpulan dan Saran yang meliputi kesimpulan, saran, dan 

keterbatasan penelitian. 
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