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LAMPIRAN 

Kuesioner Penelitian 

 

Responden Yth,  

Perkenalkan saya Ignatius Tyas Bagas Pangestu, NIM 15.G1.0036, Jurusan 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata. Saya 

mohon kesediaan anda untuk berpartisipasi dengan mengisi kuesioner ini. Semua 

informasi yang anda berikan pada kuesioner ini tidak akan disalah gunakan dan 

hanya digunakan untuk keperluan penelitian.  

Dibawah ini adalah daftar pertanyaan dan pernyataan–pernyataan identitas 

responden dan item-item mengenai faktor-faktor penerimaaan teknologi.. 

Nama  : ……………………………… 

Jenis Kelamin : ……………………………… 

Usia  : ……………………………… 

Nama Sekolah : ……………………………… 

Jurusan : IPA/IPS 

 

Pertanyaan dibawah ini tidak akan mempengaruhi lajur penerimaan calon 

Mahasiswa. 

 Perguruan Tinggi di kota Semarang yang diminati : …………………….. 

Alasan 

……………………………………………………………………………… 
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 Jurusan yang diminati   : …………………………………….. 

Alasan      

……………………………………………………………………………… 

 Alasan tidak memilih jurusan yang lainnya 

 

……………………………………………………………………………… 

  

 

Mohon dibaca setiap item pertanyaan di bawah ini dan beri tanggapan dengan 

memberikan tanda tick mark (√) atau silang (X) pada kolom jawaban yang tersedia 

dengan keterangan berikut ini :  

STS (Sangat Tidak Setuju)  

TS (Tidak Setuju) 

R (Ragu-ragu) 

S (Setuju) 

SS (Sangat Setuju) 

Persepsi Manfaatmenurut Chau dan Lai (2003) 
No Pernyataan STS TS R S SS 

1 

Dengan menggunakan layanan website 
yang dimiliki perguruan tinggi dapat 
mempercepat proses pencarian informasi 
terkait Perguruan Tinggi           

2 

Dengan menggunakan layanan website 
yang dimiliki perguruan tinggi dapat 
mempermudah proses pencarian 
informasi terkait administrasi di 
Perguruan Tinggi (misal: pembayaran 
UKP, SKS, Uang Gedung, dll)           

3 Salah satu alasan saya dalam memilih 
perguruan tinggi adalah perguruan tinggi           
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tersebut memiliki sebuah teknologi 
informasi yang akan meningkatkan 
efektivitas saya dalam proses 
pembelajaran 

4 

Layanan website Perguruan Tinggi akan 
bermanfaat untuk berbagai kegiatan/ 
kebutuhan saya saat belajar di Perguruan 
Tinggi            

 

 

 

Persepsi Kemudahan menurut Chau dan Lai (2003) 
No Pernyataan STS TS R S SS 

1 
Ketika saya masuk dalam perguruan 
tinggi, saya merasa akan dimudahkan 
ketika belajar menggunakan website.           

2 

Ketika saya masuk dalam perguruan 
tinggi, saya merasa bahwa layanan 
pembelajaran online yang dimiliki 
perguruan tinggi akan mudah untuk 
dioperasikan           

3 

Saya percaya bahwa layanan website 
yang dimiliki perguruan tinggi dalam 
mengakses informasi administrasi mudah 
untuk digunakan           

 

Sikap Penggunaan Web dalam memilih Perguruan Tinggimenurut Chau dan Lai (2003) 
No Pernyataan STS TS R S SS 

1 

Keinginan saya dalam menggunakan 
layanan website yang dimiliki perguruan 
tinggi sangat besar           

2 

Saya merasa teknologi informasi yang 
dimiliki perguruan tinggi sangat 
menguntungkan bagi saya dalam 
mengakses informasi (misal: administrasi, 
pembelajaran di perguruan tinggi)           

3 

Bagi saya pemanfaatan Teknologi 
Informasi di Perguruan Tinggi sangat 
penting           

4 

Pemanfaatan Teknologi Informasi di 
Perguruan Tinggi menentukan kualitas 
Perguruan Tinggi      
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Minat dalam memilih Perguruan Tinggi menurut Udo et.al (2008) 

No Pernyataan STS TS R S SS 

1 

Saya memiliki ketertarikan dalam 
menggunakan layanan website yang 
dimiliki perguruan tinggi           

2 

Dalam memilih Perguruan Tinggi 
pemanfaatan Teknologi Informasi di 
Perguruan Tinggi merupakan penilaian 
utama bagi saya           

3 

Saya berminat memilih Perguruan Tinggi 
yang proses administrasi dan sistem 
informasinya berbasis Teknologi 
Informasi           

4 

Saya berminat memilih Perguruan Tinggi 
yang menggunakan Teknologi Informasi 
dalam proses pembelajaran      

5 

Saya berencana untuk menggunakan 
layanan Website yang dimiliki perguruan 
tinggi secara terus menerus      
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