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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan dari ekonomi berbasis produk menuju ekonomi berbasis 

pengetahuan menghasilkan penambahan permintaan akan pekerja yang 

mempunyai keahlian dalam pola berpikir dan dapat lebih baik dalam 

memecahkan masalah-masalah yang timbul di lingkungan kerjanya. Hal ini 

menunjukkan adanya suatu kebutuhan untuk membangun lingkungan belajar di 

tempat kerja yang lebih efektif dari segi biaya (cost) dan lingkungan belajar yang 

efisien untuk memenuhi tujuan individu dan organisasi menuntut organisasi untuk 

mendidik dan melatih tenaga kerja pada beberapa tempat dan waktu.  

Fitur teknologi memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. 

Tetapi secara umum, fitur merupakan atribut, karakteristik atau funsgi dari 

teknologi. Secara khusus, fitur digunakan sebagai kriteria ketika pengguna 

memilih perangkat keras atau perangkat lunak (Griffifth, 1999). Arti dari fitur 

perangkat lunak menekankan pada fungsi yang disediakan perangkat lunak 

tersebut dan juga fitur audit perangkat lunak seperti data dan sampling yang 

penting dilakukan ketika melakukan evaluasi paket software audit. Dalam hal ini, 

fitur teknologi berarti adalah vendor yang menciptakan perangkat lunak yang 
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digunakan auditor atau user dalam menyelesaikan pekerjaan (Harrison dan Datta, 

2007). 

 Dengan seiring pesatnya perkembangan Teknologi Informasi  yang terjadi 

sekarang ini  khususnya di negara  kita  Indonesia.  Teknologi  tidak  lagi  

menjadi  barang  yang  aneh,  bahkan  sangat  diperlukan untuk mendukung  

kinerja dari suatu organisasi. Untuk  saat  ini  tanpa  dukungan  teknologi  

informasi sebuah perusahaan mungkin sangat mustahil untuk dapat berkembang. 

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan yang besar 

bagi dunia bisnis.  Transaksi bisnis dapat disajikan dalam bentuk elektronik, tanpa 

dokumentasi fisik (paperless). Selain itu informasi keuangan dapat disajikan 

secara realtime, kualitas pengambilan keputusan dapat ditingkatkan mengingat 

dapat dapat tersedia secara tepat waktu dan akurat (Rezaee dkk 2001 dan 

Bierstaker dkk 2001).    

E-learning atau electronic learning merupakan konsep pembelajaran yang 

dilakukan melalui jaringan media elektronik. Perkembangan teknologi yang 

sangat maju di era modern dan globalisasi memungkinkan berbagai kegiatan 

dilakukan secara cepat dan efisien. Perkembangan teknologi sudah banyak 

memberi pengaruh terhadap cara hidup kita, salah satunya adalah dalam bidang 

pendidikan dengan penggunaan e-learning dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah maupun perguruan tinggi. Seiring dengan perkembangan teknologi 

informasi dan tuntutan globalisasi pendidikan serta pembelajaran jarak jauh, 
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berbagai konsep telah dikembangkan untuk menggantikan metode pembelajaran 

tradisional, salah satunya adalah konsep e-learning. E-learning dapat digunakan 

sebagai alternatif atas permasalahan dalam bidang pendidikan, baik sebagai 

tambahan, pelengkap maupun pengganti atas kegiatan pembelajaran yang sudah 

ada. 

Menurut Chandrawati (2010), e-learning adalah proses pembelajaran jarak 

jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan 

teknologi.E-learning sendiri membantu siswa untuk menyerap materi secara lebih 

luas dan praktis. Tidak hanya melalui tatap muka lisan setiap pertemuan di kelas, 

e-learning  membantu siswa untuk belajar dirumah, membantu pengajar untuk 

menyampaikan materi lebih bebas, dan meningkatkan efisiensi pembelajaran. 

E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Berikut 

beberapa pengertian E-learning dari berbagai sumber: 

1. Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem 

elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses 

pembelajaran (Michael, 2013:27).  

2. Proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-

prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi (Chandrawati, 

2010). 
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3. Sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses 

belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara 

langsung antara guru dengan siswa (Ardiansyah, 2013) 

 Model penerimaan teknologi (Technology Accaptance Model atau TAM) 

merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan 

digunakan oleh pemakai sistem. Technology Accaptance Model (TAM) 

dikembangkan oleh Davis et.al., (1989) yang diadopsi dari Theory of Reasoned 

Actoin (TRA), yaitu teori tindakan yang beralasan yang dikembangkan oleh 

Fishbe dan Ajzen (1975). Model TRA dapat diterapkan karena keputusan yang 

dilakukan oleh individu untuk menerima suatu teknologi sitem informasi 

merupakan tindakan sadar yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh niat 

perilakunya. (Jogiyanto, 2007)  

TAM menambahkan dua konstruk utama ke dalam model TRA. Dua 

konstruk utama ini adalah persepsi tentang kegunaan teknologi (perceived 

usefulness) dan persepsi tentang kemudahan penggunaan teknologi (perceived 

ease of use). Jogiyanto (2007) menyatakan TAM berargumentasi bahwa 

penerimaan individual terhadap teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruk 

tersebut.  

Penelitian Venkantesh dan Morris (2000) menyatakan adanya perbedaan 

gender dalam mempengaruhi TAM untuk membentuk keinginan menggunakan 

teknologi baru. Penelitian lain yang dilakukan oleh Gefen dan Straub (1997) 
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menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara  pria dan wanita dalam 

menggunakan E-Mail. Sedangkan Cameron dan Powell (2006) menyatakan 

bahwa terdapat perbedaan gender dalam penggunakan teknologi informasi 

diantara profesional IT. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Kim et.al. (2009) meneliti tentang 

penerimaan model teknologi (TAM) berdampak pada kinerja auditor internal. 

Melalui teknologi informasi menggunakan TAM (Technology Acceptance 

Model), maka penelitiannya menggunakan sekelompok profesional seperti auditor 

internal dalam meneliti dampak berbagai variabel terhadap penggunaan sistem. 

Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

perceived usefullness, perceived ease of use, terhadap system usage, terdapat 

pengaruh signifikan antara perceived ease of use terhadap perceives usefullness.  

Faktor organisasi berpengaruh signifikan terhadap perceived ease of use. Faktor 

individual berpengaruh signifikan terhadap perceived usefullness. Sementara 

faktor sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived usefullness dan 

perceived ease of use. 

Sistem e-learning didefinisikan sebagai instruksi, panduan ataupun 

pengalaman belajar yang disajikan oleh teknologi elektronik termasuk internet, 

intranet, dan ekstranet (Govindasamy, 2002). Sistem e-learning secara sukses 

dapat mendobrak batasan-batasan dari waktu dan tempat serta dapat menciptakan 

keuntungan-keuntungan seperti mengurang biaya (cost), memenuhi persyaratan, 
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memenuhi kebutuhan bisnis, menjaga jumlah tenaga kerja (Gordon, 1987) dalam 

Ikhsan & Rasdianto (2005).  

Perbedaan (gap) gender di bidang penggunaan komputer telah menarik 

pakar-pakar komputer dan ilmu sosial sejak tahun 1980 dan berbagai faktor yang 

dihubungkan dengan perbedaan gender yang telah dikembangkan dalam literatur 

penelitian. Pemahaman mengenai perbedaan gender secara lebih baik, pada sikap 

pelajar terhadap komputer, para guru atau pengajar akan mengetahui bagaimana 

mendorong dan meningkatkan proses pembelajaran untuk pelajar dalam melawan 

batasan-batasan gender. 

Selama ini banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat 

penerimaan penggunaan PC (computer) pada penggunanya dilihat dari laki-laki 

dan perempuan. Responden yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

karyawan yang sudah bekerja di perusahaan. Hasil penelitian selalu menunjukkan 

bahwa pengguna (user) laki-laki selalu dominan dan lebih kuat dibanding 

perempuan.  

Pelaku e-learning (e-learners) dalam konteks e-learning contohnya 

seperti pelajar di sekolah, karyawan di suatu perusahaan yang menggunakan 

komputer dan juga sebagai pengguna sistem e-learning yang terdiri dari pria dan 

wanita akan mempunyai tingkat penerimaan yang berbeda. Hal ini menunjukkan 

bahwa banyak usaha yang perlu dilakukan untuk menguji perbedaan jenis 

kelamin di bidang e-learning.  
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Saat ini semua mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan dituntut 

harus selalu bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi (dalam hal ini 

sistem e-learning) untuk membantu proses menyelesaikan tugas-tugasnya 

terutama tugas akhir. Davis (1989); mendefinisikan kegunaan (usefulness) sebagai 

suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu sistem 

tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut. Berdasarkan 

definisi tersebut dapat diartikan bahwa kegunaan komputer dapat meningkatkan 

kinerja, prestasi kerja orang yang menggunakannya. Menurut Thompson et al. 

(1991; 1994) kegunaan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan 

oleh pengguna di dalam melaksanakan tugasnya. Pengukuran kegunaan tersebut 

berdasarkan frekuensi penggunaan dan keragaman aplikasi yang dijalankan. 

Thompson (1991) juga menyebutkan bahwa individu akan menggunakan 

teknologi informasi dalam hal ini sistem e-learning jika mengetahui manfaat 

positif atas penggunaannya.  

Penelitian sebelumnya yang ada di Universitas Katolik Soegijapranata 

dilakukan oleh Imantoro (2017) yang menyatakan bahwa Perceived Ease of Use 

(PEU) berpengaruh positif terhadap  Attitude Toward Using Technology (ATUT), 

PEU tidak berpengaruh signifikan terhadap  Behavioral Intention to Use 

Technology (BIT), Perceived Ease of Use (PEU) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap terhadap Actual Technology Use (ATU, Perceived Usefullness 

(PU) berpengaruh positif terhadap  Attitude Toward Using Technology (ATUT), 
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Perceived Usefullness (PU) berpengaruh positif terhadap  Behavioral Intention to 

Use Technology (BIT), Perceived Usefullness (PU) berpengaruh positif terhadap  

terhadap Actual Technology Use (ATU), Attitude Toward Using Technology 

(ATUT) berpengaruh positif terhadap  Behavioral Intention to Use Technology 

(BIT), Behavioral Intention to Use Technology (BIT) berpengaruh positif 

terhadap  terhadap Actual Technology Use (ATU). 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kegunaan sistem e-learning dapat 

diketahui dari kepercayaan pengguna (user) dalam menggunakan sistem e-

learning, dengan satu kèpercayaan bahwa penggunaan sistem e-learning tersebut 

akan memberikan kontribusi positif bagi penggunanya. Seseorang mempercayai 

dan merasakan dengan menggunakan komputer sangat membantu dan 

mempertinggi prestasi kerja yang akan dicapainya, atau dengan kata lain orang 

tersebut mempercayai penggunaan e-learning system telah memberikan manfaat 

terhadap pekerjaan dan pencapaian prestasi kerjanya. 

Maka berdasarkan pada uraian tersebut penelitian ini berjudul:     

ANALISIS PERSEPSI KEGUNAAN, PERSEPSI RISIKO,  PERSEPSI 

KEMUDAHAN PENGGUNAAN , DAN MINAT MENGGUNAKAN E 

LEARNING (Studi Kasus di Unika Soegijapranata Semarang). 
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1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan masalah penelitian sebagai 

berikut :  

1. Bagaimakah persepsi responden terhadap persepsi kegunaan (perceived 

usefullness) atas e learning?  

2. Bagaimana persepsi responden terhadap risiko atas e learning? 

3. Bagaimana persepsi responden terhadap  kemudahan penggunaan (perceived 

ease of use) atas e learning? 

4. Bagaimana persepsi responden terhadap minat perilaku (behaviour intention 

to use) atas e learning? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan melakukan penelitian terhadap masalah tersebut diatas adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetahui persepsi responden  terhadap persepsi kegunaan (perceived 

usefullness) atas e learning. 

2. Untuk mengetahui persepsi responden  terhadap risiko atas e learning. 

3. Untuk mengetahui persepsi responden terhadap kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use) atas e learning. 

4. Untuk mengetahui persepsi responden terhadap minat perilaku (behaviour 

intention to use) atas e learning? 
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1.4.Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Pengembangan Ilmu Pengetahuan  

1. Memberikan bukti empiris tentang perbedaan kegunaan, risiko,  

kemudahan penggunaan  dan minat perilaku atas e learning. 

2. Bagi  civitas  akademik  dapat  untuk  menambah  informasi, 

sumbangan pemikiran, dan bahan kajian dalam penelitian. 

 

b. Manfaat Praktis  

Bagi lembaga-lembaga  yang terkait:  

1. Sebagai masukan bagi  pihak Fakulktas Ekonomi dan Bisnis Unika 

Soegijapranata Semarang dalam meningkatkan  e-learningnya terkait 

dengan kemudahan penggunaan, manfaat dan risiko yang dihadapi. 

2. Sebagai  bahan  masukan  bagi   mahasiswa dan penelitian selanjutnya 

terkait dengan e-learning dan pembelajaran via online. 
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1.5.Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.6.Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam 3 bab, yaitu : 

Bab I,  Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, 

serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

Bab II,  Merupakan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan  

menguraikan berbagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang 

relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian 

ini. 

Perceived Usefullness Risiko Behaviour Intention 

To Use 

Perceived Ease 

Of Use 

E-Learning 

Persepsi mahasiswa 



12 

 

Bab III, Merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis 

data yang akan digunakan, populasi dan sampel penelitian, definisi 

dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini, dan 

metode analisis data. 

Bab IV, Merupakan hasil analisis dan pembahasan 

Bab V, Merupakan kesimpulan dan saran 

 


