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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Penguasaan terhadap teknologi informasi akan memberikan kemampuan 

untuk memberikan informasi yang akurat, tepat dan selalu up to date yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam masa sekarang. Perkembangan 

teknologi multimedia telah menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang 

untuk berkomunikasi, untuk memperoleh informasi, membagikan informasi dan 

sebagainya. Multimedia juga menyediakan peluang bagi para pelaku bisnis untuk 

mengembangkan teknik penjualan sehingga memberikan hasil yang maksimal. 

Demikian juga bagi mahasiswa, multimedia memberikan kemudahan untuk 

menentukan dengan cepat apa dan bagaimana informasi dapat diserap dan 

dimanfaatkan secara efisien dan nmenguntungkan. Sumber informasi tidak lagi 

terfokus pada penyampaian secara tatap muka langsung semata tetapi lebih luas dari 

itu. Kemampuan teknologi multimedia yang telah terhubung internet akan semakin 

menambah kemudahan dalam mendapatkan informasi yang diharapkan.   

Bagi para pelaku bisnis, informasi terutama yang akurat dan up to date sangat 

dibutuhkan dalam menghadapi persaingan bisnis yang ketat. Salah satu bentuk 

perkembangan teknologi yang menonjol adalah bidang komputer, baik dalam bentuk 

hardware maupun dalam bentuk software. Berbagai software komputer khususnya 

yang berbentuk multimedia sangat berperan dalam penyampaian berita atau 
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informasi. Komputer saat ini telah menjadi kebutuhan bagi manusia modern untuk 

melaksanakan semua aktivitas penting, dari aktivitas kependudukan, pendidikan, 

pemerintahan, pertahanan dan keamanan negara, politik hingga aktivitas sehari-hari 

dalam kehidupan sosial.  

Sistem informasi berupa multimedia dengan basis komputer dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai bentuk di antaranya untuk membantu pengenalan dan 

penjualan suatu produk seperti iklan, keperluan presentasi atau disisipkan dalam suatu 

bentuk hiburan yang interaktif. Dengan adanya peran komputer yang sangat penting 

dalam berbagai aktivitas tersebut memberikan banyak peluang dan kesempatan untuk 

melakukan perubahan dan dan memperoleh kemudahan bahkan keuntungan. 

Sistem informasi merupakan suatu rangkaian sistem yang terdiri dari berbagai 

komponen yang saling mendukung dan tidak terpisahkan untuk pencapaian tujuan 

tertentu terutama dalam penyampaian informasi. Komponen yang menyusun sebuah 

sistem informasi umumnya terdiri dari manusia, data, hardware, software dan 

prosedur (Hariningsih, 2005). Bodnar dan Hopwood dalam Nasution (2004: 1) 

menyatakan dalam penerapan sistem informasi setidaknya diperlukan tiga hal yaitu 

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan pengguna (brainware). 

Tanpa rangkaian yang lengkap dan bekerja sama untuk saling mendukung maka 

sistem informasi tidak akan dapat diterapkan dengan benar. Meskipun memiliki 

hardware dan software yang baik tanpa diiringi brainware yang kompeten maka 

suatu sistem informasi tidak akan mencapai tujuan secara optimal. 
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Kegiatan bisnis sebagai suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk 

mengenalkan, menjual suatu produk atau jasa pada konsumen dengan pertimbangan 

untuk memperoleh profit. Kegiatan bisnis pada awalnya dilakukan secara 

konvensional yang ditandai dengan pertemuan secara langsung antara para pelaku 

bisnis seperti penjual dengan pembeli atau broker. Sejalan dengan perkembangan 

teknologi informasi seperti komputer yang dapat terhubung secara serentak dengan 

komputer lain (on line) memunculkan berbagai peluang dan kelebihan terutama 

dengan adanya teknologi jaringan internet. Teknologi jaringan internet dengan segala 

kelebihannya mampu mengubah perilaku bisnis saat ini. Bisnis saat ini tidak lagi 

dilakukan dengan metode konvensional, tetapi telah memanfaatkan teknologi jaringan 

internet yang berbasis komputer.  

Saat ini, kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer 

melalui jaringan internet disebut on line busines. Kegiatan bisnis secara on line 

memberikan peluang dan kesempatan yang sangat baik. Dengan pengenalan terhadap 

teknologi komputer dan multi media, kemampuan membaca peluang bisnis dan 

kesempatan untuk melakukan transaksi yang didukung oleh komputer berbasis 

internet, kegiatan bisnis on line menjadi suatu hal yang sangat menjanjikan baik dari 

segi penerapan ilmu maupun kemungkinan memperoleh penghasilan. 

Berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis dapat dilakukan 

melalui komputer dengan media internet. Melalui komputer dengan software dan 

aplikasi internet, adanya jarak antara pembeli dan penjual yang sebelumnya 

membatasi upaya transaksi secara langsung atau mengenal produk dengan baik dapat 
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diatasi dengan mudah. Setiap pelaku bisnis dapat melakukan pengenalan produk 

dengan pengiriman gambar sebagai display yang disertai spesifikasi produk tanpa 

perlu menunggu lama bahkan dapat dilakukan secara langsung (live streaming), 

transaksi juga dapat dilaksanakan begitu tercapai kesepakatan terhadap produk yang 

akan dibeli dan kecocokan harga jual tanpa mengenal waktu dan tempat. Kegiatan 

bisnis on line saat ini tidak hanya dapat dijumpai dalam blog atau pada situs bisnis on 

line saja, namun juga sudah dilakukan melalui jejaring social media yang sifatnya 

pribadi, seperti blackberry messenger, facebook, twitter, whatsapp, line hingga 

instagram. 

Berbagai kelebihan yang dapat diperoleh dengan melakukan kegiatan bisnis 

secara on line antara lain adalah memudahkan pelaku bisnis dalam mengatasi jarak 

dan perbedaan waktu, memperoleh kemudahan dalam proses pembayaran atau 

pengiriman model produk, kemudahan melakukan distribusi produk ke konsumen, 

pengurangan biaya pengenalan produk, efektifitas dan efisiensi, kemampuan 

manajemen dalam memberikan informasi dan melakukan komunikasi yang lebih 

baik, serta memberikan dukungan bagi peningkatan kemampuan bersaing. Bisnis 

online juga memberikan manfaat khususnya bagi para konsumen di antaranya : 

memperoleh kecepatan dan kenyamanan dalam proses pembelian, adanya sumber 

informasi yang selalu baru mengenai pilihan produk, cara pembelian dan pembayaran 

yang bervariasi, kemudahan dan kecepatan terhadap akses informasi, serta 

memperoleh harga yang lebih kompetitif. 
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Kemudahan dalam melakukan kegiatan bisnis tersebut memberikan 

kesempatan dalam memanfaatkan waktu luang tanpa harus melaksanakan kegiatan 

bisnis seperti dalam model konvensional. Di model kegiatan bisnis secara 

konvensional, pelaku bisnis khususnya dalam bidang pemasaran atau penjualan 

setidaknya harus memiliki tempat khusus untuk memajang produk yang akan dijual 

atau setidaknya memiliki produk dan harus bertemu secara langsung dengan 

pembelinya. Sementara dalam kegiatan bisnis secara on line transaksi atau berbagai 

syarat untuk melakukan kegiatan bisnis tidak perlu ada seperti pada cara 

konvensional. Bahkan kegiatan bisnis secara on line dapan dilakukan sebagai suatu 

sampilan atau sekedar mengisi waktu saja.  

Bagi kalangan mahasiswa yang sudah sewajarnya mempersiapkan diri untuk 

memperoleh pekerjaan dan penghasilan setelah menyelesaikan pendidikannya di 

perguruan tinggi. Kehidupan mahasiswa saat ini akrab dengan perkembangan 

teknologi seperti komputer dan smart phone sekaligus memiliki kebutuhan sehari-

hari seperti makanan, mode pakaian (fashion), keperluan akademis, gadget hingga 

sarana transportasi memberikan banyak kesempatan untuk melakukan kegiatan bisnis 

baik dengan menyediakan produk yang dibutuhkan maupun sekedar menjadi 

penghubung dari produk dengan konsumen.  

Mengikuti kegiatan perkuliahan dan menyelesaikannya merupakan prioritas 

utama bagi mahasiswa, dan harus menjadi urutan terpenting. Tetapi dalam kehidupan 

keseharian selama 24 jam, pembagian waktu antara kuliah dan belajar masih lebih 

sedikit dibandingkan dengan waktu luang untuk aktivitas sehari-hari lainnya.  



 

15 

 

Konsumen dalam kegiatan bisnis on line memperoleh berbagai kemudahan 

terutama dalam hal waktu dan pilihan produk. Sebagai konsumen dari kegiatan 

bisnis, bahkan sebagian besar mahasiswa lebih memilih model pembelian dengan 

cara on line dibandingkan harus mendatangi toko atau counter yang menjadi tempat 

bagi produk yang dibutuhkannya. Tidak hanya ini, berbagai kelebihan kegiatan bisnis 

on line juga memungkinkan mahasiswa untuk tidak sekedar menjadi konsumen tetapi 

meningkat menjadi penghubung konsumen dengan penjual atau penyedia produk. 

Sebagai garis bawahnya, syarat utama dalam keberhasilan menjadi pelaku 

bisnis on line adalah kemampuan untuk mengenal teknologi komputer berbasis 

internet, pemahaman kegiatan bisnis on line, dan juga kemauan atau minat untuk 

melakukannya Menyadari pentingnya menguasai teknologi dan informasi dalam 

dunia bisnis, lembaga pendidikan tinggi terutama bidang akuntansi yang merupakan 

lembaga pendidikan yang memang menyiapkan mahasiswa untuk menjadi salah satu 

bagian dalam dunia bisnis memberikan penekanan pada pentingnya meningkatkan 

kemampuan mahasiswa memanfatkan komputer dan menguasai soft ware khususnya 

pada beberapa mata kuliah jurusan akuntansi. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan bekal bagi mahasiswa untuk memiliki penguasaan teknologi informasi 

khususnya yang berkaitan dengan akuntansi sehingga dapat diimplementasikan 

setelah lulus dan bekerja di kehidupan sehari-hari. Di Unika Soegijapranata sendiri, 

mahasiswanya telah dibekali dengan mata kuliah kewirausahaan yang dimaksudkan 

untuk merangsang tumbuhnya minat untuk berbisnis. Selain itu, di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Unika Soegijapranata terdapat banyak matakuliah yang memaksimalkan 
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kemampuan teknologi khususnya untuk menunjang kegiatan berbisnis. Dengan 

sarana dan peluang yang ada, seharusnya minat mahasiswa untuk berbisnis menjadi 

tinggi. Namun pada kenyataannya kebanyakan mahasiswa memiliki minat bisnis 

yang rendah. 

Dalam sistem perkuliahan khususnya ekonomi jurusan akuntansi dikenalkan 

mengenai e-business atau e-commerce. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan berbagai disiplin ilmu 

secara teoritis di perkuliahan dengan memanfaatkan penguasaan teknologi informasi 

yang ada saat ini.   

Minat mahasiswa dalam mengenal, mengetahui dan menggunakan berbagai 

kemampuan komputer khususnya yang berbasis internet atau multimedia dipengaruhi 

pula oleh kemudahan dan kemajuan teknologi, keuntungan dari kegiatan bisnis secara 

on line dan kondisi lingkungan pergaulannya. Semakin tinggi kemajuan teknologi, 

maka manfaat dan keuntungan dari kegiatan bisnis on line akan semakin besar yang 

akan mendorong minat dalam diri mahasiswa.   

Pengetahuan dalam menggunakan komputer merupakan salah satu wujud nyata 

interaksi individu dengan kemajuan teknologi berupa komputer. Komputer sampai 

saat ini telah banyak dikenal oleh masyarakat dalam berbagai tingkatan pendidikan. 

Pengenalan komputer dan penggunaannya telah diberikan sejak dalam pendidikan 

dasar hingga pendidikan tinggi. Dengan demikian maka seiring meningkatnya taraf 

pendidikan seseorang maka akan semakin meningkat pula kemampuannya dalam 

menguasai teknologi komputer dan menggunakannya dalam kehidupan. Di beberapa 
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jenjang pendidikan bahkan komputer tidak hanya menjadi pelajaran yang diajarkan 

secara ekstra kurikuler tetapi menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang harus 

diikuti. Di kalangan mahasiswa, komputer dan penggunaannya dalam pendidikan 

bukan merupakan suatu hal yang asing dan aneh. Namun demikian pengetahuan 

setiap individu akan berbeda dalam memahami dan menggunakan komputer tersebut. 

Sebagian mahasiswa mungkin tidak setiap hari menggunakan komputer khususnya 

dalam kaitannya dengan kegiatan komputer yang terhubung secara on line, sehingga 

manfaat dari teknologi informasi berbasis komputer secara on line belum bisa secara 

optimal dinikmati. Seorang mahasiswa yang memiliki tingkat pengetahuan yang 

tinggi tentang komputer akan lebih cenderung menggunakan komputer terutama 

dalam kegiatan belajar, meskipun mungkin belum memiliki sendiri. Mahasiswa 

dengan computer knowledge tinggi akan lebih memilih untuk menggunakan media 

komputer secara on line karena berbagai kemudahan yang diberikan oleh teknologi 

ini. 

Kemajuan teknologi seperti komputer dan teknologi informasi akan 

mengakibatkan berbagai reaksi dan sikap pada setiap individu yang terhubung atau 

menggunakannya. Sikap tersebut disebut computer attitude, yang merupakan sikap 

atau respon positif dan negatif dengan didasarkan pada rasa senang atau kesukaannya 

terhadap penggunaan komputer yang memunculkan anggapan bahwa adanya 

teknologi komputer akan menyebabkan manusia dikendalikan sepenuhnya oleh 

komputer dan dominasi komputer terhadap seluruh kehidupan manusia. Selain itu 
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banyak pengaruh yang negatif dari komputer yang akan merubah arah kehidupan 

manusia. 

Menghadapi adanya kegunaan lain dari kemampuan dalam memanfaatkan 

komputer sebagai sarana kegiatan untuk memperoleh penghasilan melalui kegiatan 

berbisinis dengan basis internet, ada pula mahasiswa yang cenderung mensikapinya 

dengan negatif. Tidak dipungkiri muncul pula beberapa pendapat yang menyatakan 

bahwa kegiatan berbisnis secara on line yang dilakukan mahasiswa akan 

menyebabkan mereka tersita waktunya dan dengan penghasilan yang diperoleh akan 

menyebabkan mereka lupa kewajiban utama mereka untuk belajar. Sebagian orang 

bersikap pesimis terhadap adanya teknologi komputer, namun sebagian lainnya lebih 

bersikap optimis dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

wujud komputer dan semua aplikasinya dalam kehidupan, dengan adanya kemajuan 

teknologi berupa komputer yang dampak yang positifnya mampu meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi pekerjaan dan secara umum menunjukkan manfaat yang nyata 

bagi kehidupan manusia.  

Computer Self Efficacy (CSE) merupakan suatu anggapan atau persepsi dari 

individu terhadap kemampuan mengorganisir tugas-tugasnya, atau kemampuannya 

melakukan suatu tindakan terutama yang berhubungan dengan penggunaan komputer. 

CSE tidak hanya dibatasi pada kemampuan seseorang saja, tetapi juga meliputi 

penilaian terhadap tindakan apa yang potensial untuk dilakukan dengan kualitas yang 

lebih terutama dalam menyelesaikan job description dalam kaitannya dengan 
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pemanfaatan hardware dan soft ware komputer. Penilaian tersebut juga menjadi salah 

satu hal yang berpengaruh terhadap penggunaan suatu sistem dalam komputer. 

Kemampuan dan penilaian terhadap kemampuan individu berkaitan dengan 

penggunaan teknologi komputer akan didasari oleh seberapa besar kemampuannya 

dalam memahami, menggunakan dan memanfaatkan teknologi komputer untuk 

membantu meringankan atau mengoptimalisasikan berbagai tugas dan kegiatannya 

untuk mencapai suatu tujuan. Sikap pemakai teknologi komputer merupakan faktor 

yang akan mempengaruhi kemampuan individual dalam menggunakan komputer. 

Semakin positif sikap individu terhadap penggunaan komputer maka akan semakin 

tinggi kinerja yang dihasilkannya dalam penyelesaian tugas dengan memanfaatkan 

komputer. Dalam hubungannya dengan kegiatan berbisnis on line, yang secara 

keseluruhan memanfaatkan teknologi komputer dalam sistemnya baik dilihat dari sisi 

perangkat lunak (soft ware) maupun perangkat keras (hard ware) maka sikap positif 

individu dalam penggunaan komputer akan memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap minat berbisnis on line yang berbasis komputer.  

Dengan berbagai manfaat dari kegiatan berbisnis on line khususnya bagi 

mahasiswa yang antara lain dapat memberikan suatu kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan wira usaha yang dipelajari dari mata kuliah, juga 

memberikan suatu bentuk implementasi ilmu pengetahuan tentang teknologi 

komputer dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuan komputer serta 

aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari diharapkan mahasiswa memperoleh nilai 

lebih dengan keterampilan mengaplikasikan teknologi komputer dan sekaligus 
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memperoleh penghasilan. Namun dari sekian banyak mahasiswa di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata yang telah menguasai teknologi 

komputer sekaligus mengaplikasikannya dalam kegiatan berbisnis on line masih 

sedikit sekali persentasenya. Hal tersebut diduga disebabkan kurangnya minat bisnis, 

pengetahuan mengenai komputer, sikap dan persepsi yang cenderung negatif terhadap 

komputer yang berakibat pada kurangnya kemampuannya menggunakan komputer 

sehingga pada akhirnya menurunkan minat untuk ikut serta berbisnis on line 

meskipun kegiatan tersebut memberikan manfaat yang relatif positif. 

Berpijak dari permasalahan tersebut, peneliti berkeinginan untuk mengetahui 

korelasi dari minat bisnis, computer knowledge, computer attitude dan computer self 

efficacy terhadap minat dalam berbisnis secara on line mahasiswa Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata melalui penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Minat Bisnis, Computer Knowledge, Computer Attitude dan Computer Self Efficacy 

terhadap Minat Berbisnis on line pada Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun pokok permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh dari minat bisnis terhadap minat berbisnis secara on line pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata? 
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2. Adakah pengaruh dari pengetahuan tentang komputer (computer knowledge) 

terhadap minat berbisnis secara on line pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata? 

3. Adakah pengaruh dari sikap terhadap komputer (computer attitude) terhadap 

minat berbisnis secara on line pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata? 

4. Adakah pengaruh dari persepsi diri terhadap kemampuan menggunakan 

komputer (computer self efficacy) terhadap minat berbisnis secara on line pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata? 

5. Adakah pengaruh dari variabel minat bisnis, computer knowledge, computer 

attitude dan computer self efficacy secara bersama-sama terhadap minat berbisnis 

on line mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang di atas, maka yang menjadi tujuan 

penulis skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari minat bisnis terhadap minat dalam berbisnis 

secara on line pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

2. Untuk mengetahui pengaruh dari computer knowledge terhadap minat dalam 

berbisnis secara on line pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh dari computer attitude terhadap minat dalam 

berbisnis secara on line pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata. 

4. Untuk mengetahui pengaruh dari computer self efficacy terhadap minat dalam 

berbisnis secara on line pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata. 

5. Untuk mengetahui pengaruh dari computer knowledge, computer attitude dan 

computer self efficacy secara bersama-sama terhadap minat dalam berbisnis 

secara on line pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini, adalah: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan wawasan bagi 

pengembangan teori mengenai korelasi dari minat bisnis, computer 

knowledge, computer attitude, dan computer self efficacy terhadap minat 

berbisnis online. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Memberikan tambahan pengetahuan dan dorongan untuk mengembangkan 

kemampuan wira usaha khususnya melalui kegiatan bisnis secara on line. 

b. Bagi praktisi bisnis on line 



 

23 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan dukungan bagi pengembangan 

bisnis on line dengan berdasarkan telaah perilaku para pelaku bisnis 

khususnya mahasiswa dalam kaitannya dengan penggunaan komputer, 

menjadi bahan rujukan untuk meningkatkan minat wirausaha, 

mengembangkan rencana kerja, dan meningkatkan jangkauan bisnis 

online. 

 

c. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar dan rujuan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang sesuai dengan penelitian ini. 

 

1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Kerangka Pikir 

Dalam melaksanakan penelitian diletakkan pada kerangka pikir penelitian 

sebagai berikut 

Computer Knowledge 

Computer Self Efficacy 

Computer Attitude 

Minat Bisnis 

Minat Berbisnis  
On Line 
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Menurut Bodnar dan Hopwood (yang dikutip dalam Rahadi, 2007) 

menyebutkan ada tiga hal berkaitan penerapan teknologi informasi berbasis 

komputer yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan 

pengguna (brainware). Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan, terhubung 

dan berinteraksi dalam suatu perangkat input-output sesuai dengan fungsinya 

masing-masing. Perangkat keras (hardware) yang dimaksud adalah peralatan 

secara teknis untuk memproses informasi. Perangkat lunak (software) diartikan 

sebagai sistem dan aplikasi yang memproses masukan (input) menjadi informasi, 

sedangkan pengguna (brainware) berfungsi sebagai operator dan pengembang 

hardware dan software, serta sebagai pelaksana masukan (input) dan penerima 

keluaran (output) dan menjadi pengguna sistem (user).  

Semakin tinggi computer knowledge yang dimiliki seorang mahasiswa maka 

akan semakin tinggi minat mahasiswa untuk melakukan kegiatan bisnis secara 

online. Hal tersebut dikarenakan individu yang telah memiliki pengetahuan 

(knowledge) mengenai komputer dan penggunaannya, ketika menemukan suatu 

kegiatan semacam bisnis on line yang berbasis pada teknologi komputer dan 

aplikasinya, maka akan memberikan pengaruh terhadap individu tersebut yang 

pada akhirnya akan meningkatkan minatnya untuk memperoleh manfaat dari 

pengetahuan yang dimilikinya.  

Computer attitude merujuk pada perilaku, reaksi atau penilaian seseorang 

terhadap teknologi komputer berdasarkan sisi positif dan negatif dari penggunaan 

komputer. Computer attitude merupakan kumpulan tiga hal yaitu optimisme, 
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pesimisme, dan intimidation. Optimisme akan mendorong secara positif terhadap 

kemampuan dalam menggunakan komputer, sedangkan pesimisme dan 

intimidation akan memberikan dorongan negatif terhadap kemampuan seseorang 

untuk menggunakan komputer. Dengan dua sisi pandangan yaitu positif dan 

negatif terhadap penggunaan teknologi komputer akan menjadi dorongan atau 

hambatan bagi kemampuan mahasiswa menggunakan komputer terutama untuk 

menyelesaikan tugas atau memperoleh manfaat lain seperti kegiatan bisnis secara 

on line. Berdasarkan tinggi rendah computer attitude pada mahasiswa ketika 

menggunakan komputer maka akan  memberikan pengaruh pada mahasiswa untuk 

melaksanakan bisnis on line, sikap optimisme akan memberikan dorongan positif 

sedangkan pesimisme dan intimidation memberikan dorongan yang sifatnya 

negatif.  

Orang yang memiliki rasa senang ketika menggunakan komputer tentu 

cenderung berusaha memperoleh dan memiliki keahlian yang lebih baik terutama 

dibandingkan dengan orang yang menunjukkan sikap tidak senang ketika 

menggunakan komputer. Sikap senang terhadap komputer menunjukkan minat 

untuk memahami teknologi yang diharapkan dapat menunjang penggunaan sistem 

online bisnis. Dengan demikian disimpulkan secara sederhana sikap senang dan 

tidak senang terhadap komputer akan dapat memberikan pengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi berbisnis online. 

Bandura (1986) menyatakan self-efficacy merupakan evaluasi kemampuan 

orang untuk mengorganisir dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk 
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mencapai kinerja optimal. Computer Self-Efficacy menunjukkan penilaian individu 

dan kemampuan mereka menggunakan komputer dalam situasi yang berbeda 

(Compeau & Higgins 1995 dalam Kang 2006). 

Hal ini terkait bukan hanya dengan mempunyai sebuah skill tetapi dengan 

penilaian apa yang seseorang dapat  lakukan dengan skill apapun yang dimiliki. 

Computer Self- Efficacy digambarkan sebagai persepsi individual untuk 

menggunakan komputer dalam penyelesaian tugas (Compeau & Hinggin, 1995 

dalam Kevin 2007).  

Individu dengan penilaian diri berupa Self Efficacy yang tinggi terhadap 

penggunaan komputer akan memiliki rasa percaya diri yang besar untuk 

memanfaatkan aplikasi soft ware dan hard ware komputer dalam menyelesaikan 

tugas atau melakukan bisnis on line. Salah satu fungsi dalam komputer berupa 

jaringan internet adalah basis kegiatan bisnis on line, maka dengan memiliki minat 

untuk melakukan bisnis on line maka individu tersebut dapat melakukan kegiatan 

bisnis on line-nya berbekal pengetahuan dan sikap positif terhadap komputer yang 

dimilikinya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan skripsi merupakan acuan untuk mengarahkan tulisan 

agar runtun, sistematis, dan mengerucut pada pokok permasalahan, sehingga akan 

memudahkan pembaca dalam memahami kandungan dari suatu karya ilmiah. Adapun 
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sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam tiga bagian dengan sistematika sebagai 

berikut: 

1. Bagian awal 

Bagian awal skripsi merupakan kelengkapan skripsi yang meliputi halaman 

sampul, halaman judul, nota pembimbing, lembar pengesahan, deklarasi, abstrak, 

halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi  

Bagian isi merupakan inti skripsi yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut : 

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, dan sistematika 

penyusunan skripsi.  

Bab II merupakan landasan teori penelitian yang meliputi kajian tentang minat 

dalam bisnis on line, kajian tentang computer knowledge, computer attitude, dan 

computer self efficacy. Selanjutnya tentang pengembangan hipotesis.  

Bab III merupakan Kajian tentang metode penelitian yang meliputi populasi dan 

sampel, sumber dan jenis data penelitian, definisi variabel dan pengukuran, alat 

analisis baik secara deskriptif, validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji 

hipotesis . 

Bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari analisis data hasil penelitian 

secara deskriptif dan analisis secara empiris dengan pengujian statistik. 
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Bab V merupakan bagian penutup meliputi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi 

penelitian.  

3. Bagian akhir  

Bagian akhir merupakan lampiran yang mendukung isi skripsi dan terdiri dari 

daftar pustaka, dan lampiran-lampiran penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


