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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini Teknologi Informasi telah berkembang ke arah yang lebih 

modern dan memberi dampak yang besar dalam aspek teknologi dan 

informasi baik dalam dunia pemerintahan  atau  dari segi lingkungan bisnis 

maupun dalam masyarakat umum. Perubahan – perubahan yang  saat ini 

terjadi secara cepat di dalam lingkungan bisnis telah memberikan pengaruh 

kepada pengguna untuk melakukan adaptasi dengan perubahan arus global 

pada bidang sains, teknologi, dan bisnis. Perkembangan teknologi yang pesat 

perlu disertai dengan perkembangan sistem informasi pula.  

Teknologi komputasi awan merupakan aternative lain guna 

penyediaan layanan teknologi informasi, selain pendekatan fasilitas teknologi 

informasi menggunakan sistem konvensional. Teknologi komputasi awan 

memberikan berbagai jenis layanan seperti infrastruktur, layanan platform 

guna peningkatan dan juga layanan aplikasi. Apabila disandingkan bersama 

sistem komputasi konvensional lain, teknologi komputasi awan mempunyai 

keunggulan lain diantaranya yaitu memberikan jaminan efisiensi biaya, 

fleksibilitas layanan, kemudaban akses, penggunaan layanan yang terukur, 

dan lain sebainya. 
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Teknologi komputasi awan mempunyai tiga jenis layanan utama 

termasuk Perangkat Lunak sebagai Layanan (Saas), Platform sebagai 

Layanan (PaaS), dan Infrastruktur sebagai Layanan (IaaS). SeIain pada ruang 

lingkup pemanfatan, teknologi komputasi awan juga digolongkan pada 

kategori yang diinginkan. Tekonologi komputasi awan yang digolongkan 

untuk kategori yang diinginkan yaitu cloud pribadi, cloud komunitas, 

publiccloud, dan cloud hybrid. (Mell & Grance, 2011) 

Pada era modern ini seorang individu mempunyai perangkat 

elektronik semacam tablet, laptop dan ponsel pintar yang telah memberikan 

kemudahan dalam mengakses informasi memang sepatutnya terjadi. 

Berkembangnya Teknologi Informasi berbasis mobile juga memiliki dampak 

kepada penggunaan layanan komputasi awan. Salah satu contoh layanannya 

adalah Cloud Storage. Dengan Cloud Storage, konsumen semacam 

mempunyai virtual drive yang dapat diakses bermacam jenis perangkat yang 

dimiliki konsumen tersebut. Pengguna Cloud Storage dapat memperbaharui 

data dari suatu perangkat dan perangkat lain yang tersambung dengan Cloud 

Storage tersebut, data yang dibuka pada perangkat lain akan diperbarui secara 

otomatis dengan versi terbaru yang telah dilakukan pengubahan oleh 

konsumen. Fitur ini dapat bisa dijalankan diberbagai layanan seperti One 

Dirve, Google Drive, Drop Box, I-Cloud dan lain sebagainya, layanan 

tersebut juga dapat di akses di semua perangkat termasuk IOS, OS, Windows 

dan lain sebagainya. Layanan komptuasi awan seperti ini memberikan 
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bantuan yang sangat signifikan terhadap produktivitas dari pengguna bahkan 

organisasi. 

Kemunculan teknologi komputasi awan dapat memberikan dampak 

yang signifikan kepada peningkatan teknologi informasi, khususnya di 

bidang akuntansi atau keuangan. Munculnya teknoIogi komputasi awan 

sebagai sumber daya teknologi informasi diyakini mempengaruhi 

keberhasilan bisnis dan organisasi. Teknologi komputasi awan membantu 

berbagai macam pekerjaan guna meningkatkan efisien dan efektivitas proses 

bisnis, kerja sama kelompok, pengambilan keputusan manajerial dan dapat 

memperkuat tingkat kompeititf pasar yang selalu berkembang. Tanpa 

komputasi awan, organisasi saat ini perlu berinvestasi lebih dalam hal biaya 

infrastruktur teknologi informasi khususnya di dalam perangkat lunak 

maupun perangkat keras untuk mengotomatisasi dan guna meningkatkan 

proses bisnis mereka. Terutama dengan keadaan saat ini yang mengharuskan 

masyarakat berdampinan dengan covid 19 yang membuat mereka diharuskan 

untuk bekerja dari rumah, dan tidak bertatap muka langsung dengan para 

client. Keadaan seperti yang perlu di kaji oleh organisasi atau perusahaan 

untuk memulai menggunakan komputasi awan. 

Banyak pengguna yang masih belum menerapkan atau mengadopsi 

teknologi komputasi awan dalam bentuk cloud storage ini . Hal ini berkaitan 

dengan keraguan pengguna terhadap keamanan data yang akan dikirim atau 

diunggah ke komputasi awan. Fakta yang terjadi yaitu memang teknologi 
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komputasi awan acap kali menimbulkan kerugian, karena adanya kebocoran 

data. Namun kebocoran ini tidak terjadi karena kesalahan penyedia jasa 

melainkan terjadi karena human error atau kesalahan yang dibuat dari para 

karyawan/pengguna/konsumen yang menggunakan teknologi komputasi 

awan tersebut. Keamanan data tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengguna daIam mengambi keputusan untuk mengadopsi 

komputasi awan. 

Dengan melihat dan menimbang beraneka ragam kekurangan dan 

kelebihan yang ada pada teknologi komputasi awan, maka peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian tentang faktor – faktor apa saja yang 

mempengaruhi keputusan pengguna/konsumen dalam mengadopsi teknologi 

komputasi awan. Dalam mengembakan penelitian ini, peneliti memilih objek  

penelitian yaitu pengguna yang telah menggunakan komputasi awan (cloud 

storage) , pengguna disini yaitu masyakarat umum yang telah menggunakan 

komputasi awan terkhusus cloud storage seperti lcloud, Google Drive, One 

Drive dan lain sebagainya. Cloud Storage merupakan sebuah teknoIogi 

penyimpanan data digital yang memanfaatkan adanya server virtual sebagai 

media penyimpanan. Alasan pemilihan pengguna komputasi awan (cloud 

storage) sebagai objek peneIitian ini adalah peneliti ingin mengetahui apakah 

dalam penggunaan sehari-hari cloud storage pada masyarakat mempengaruhi 

keputusan pengguna daIam menggunakan teknologi tersebut, teknologi cloud 

storage ini banyak dimanfaatkan masyarakat umum untuk penyimpanan data 

file, atau pun pemaksimalan work from home (bekerja dari rumah) karena 
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dengan cloud storage pengguna dapat memiliki penyimpanan data yang 

terpusat, sehingga data – data yang dimiliki oleh pengguna cloud storage 

dapat diakses dari semua perangkat yang memberikan kemudahan akses di 

semua perangkat dan pengeditan oleh pengguna tersebut, pengeditan yang 

dilakukan seperti penggunaan google docs  dan aplikasi lain yang sebagai alat 

kolaboratif untuk mengedit dokumen secara kooperatif secara real-time. 

Penelitian ini memanfaatkan metode TAM (Technology Acceptance 

Model) sebagai pendekatan dalam menginterpretasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengguna dalam mengadopsi teknologi komputasi awan. 

TAM merupakan teknologi yang dapat dimanfaatkan guna menganalisis 

faktor – faktor yang dapat mempengaruhi diterimanya sebuah sistem 

informasi. Menurut Davis (1989) dalam (Charness & Boot, 2015) secara 

umum yang mempengaruhi pengguna terhadap penerimaan atau penoIakan 

teknolgi ada dua faktor yaitu perspektif kemanfaatan (perceived usefulness) 

dan perspektif kemudahan pemakaian (perceived ease of use). Kedua persepsi 

ini mempengaruhi sikap seseorang ke arah penggunan teknoIogi dan niat 

untuk menggunakan teknoIogi, yang pada akhirnya mempengaruhinya untuk 

menerima dan benar-benar menggunakan teknoIogi yang ada secara nyata.  

TAM memprediksi user acceptance terhadap teknologi apapun 

berdasarkan dua faktor di atas. User acceptance diartikan sebagai keinginan 

pengguna dalam memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan untuk 

membantu pekerjaan mereka. User acceptance merupakan faktor penting 
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yang menentukan kesuksesan sebuah sistem informasi, karena kurangnya 

penerimaan pengguna akan teknologi informasi akan sangat berpengaruh 

terhadap kesuksesan sistem tersebut.  

Penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh (Creado Muthe, 2014) 

dengan hasil  intention to use dipengaruhi secara signifikan oleh personal 

innovatioveness dan attitude toward using. Sedangkan variabel kualitas 

koneksi internet tidak signifikan berpengaruh terhadap intention to use. 

Attitude toward usings dipengaruhi secara signifikan oleh variabel perceived 

ease of use dan perceived usefulness. Kemudian, Personal innovativeness 

berpengaruh signifikan terhadap perceived ease of use. Terakhir, Perceived 

ease of use berpengaruh signifikan terhadap perceived usefulness. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan 

variabel eksternal TAM  yang diajukan oleh penulis yaitu keamanan data. 

Variable ini diambil dari fenomena dan masalah yang terjadi. Penelitian 

menggunakan variable keamanan data sebelumnya juga telah di lakukan oleh 

(Setyawan, 2015) dengan hasil keamanan data berpengaruh signifikan 

terhadap behavorial intention use, namun penelitian ini dilakukan pada rumah 

sakit bukan pada perusahaan atau pengguna biasa. Maka dari itu peneliti ingin 

mengembangkan penelitian tersebut dengan menambah variable keamanan 

data dalam penelitian ini, serta menguji kembali variable kualitas koneksi 

internet.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas , dapat 

dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah persepsi kegunaan (perceived of usefulness)  dapat 

berpengaruh positif terhadap sikap pengguna (attitude toward 

using) dalam penggunaan teknologi komputasi awan (cloud 

storage)? 

2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use)  

dapat berpengaruh positif terhadap sikap pengguna (attitude 

toward using) dalam penggunaan teknologi komputasi awan 

(cloud storage)? 

3. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 

dapat berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan (perceiver 

of usefulness) dalam penggunaan teknologi komputasi awan 

(cloud storage)? 

4. Apakah keamanan data dapat berpengaruh positif terhadap minat 

perilaku (behavioral intention to use) dalam penggunaan 

teknologi komputasi awan (cloud storage)? 

5. Apakah kualitas koneksi internet dapat berpengaruh positif 

terhadap minat perilaku (behavioral intention to use) dalam 

penggunaan teknologi komputasi awan (cloud storage)? 
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6. Apakah sikap pengguna (attitude toward using) teknologi 

komputasi awan (cloud storage) dapat berpengaruh positif 

terhadap minat perilaku (behavioral intention use) dalam 

penggunaan teknologi komputasi awan (cloud storage)? 

7. Apakah minat perilaku (behavioral intention use) dapat 

berpengaruh positif terhadap penggunaan nyata (actual use) 

dalam penggunaan teknologi komputasi awan (cloud storage) 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh persepsi kegunaan 

(perceived of usefulness)  terhadap sikap pengguna (attitude 

toward using) teknologi komputasi awan (cloud storage). 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use) terhadap sikap pengguna 

(attitude toward using) teknologi komputasi awan (cloud 

storage).  

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use) terhadap persepsi kegunaan 

(perceiver of usefulness) teknologi komputasi awan (cloud 

storage). 
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4. Untuk mengetahui adakah pengaruh keamanan data terhadap 

minat perilaku (behavioral intention to use) teknologi komputasi 

awan (cloud storage). 

5. Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas koneksi internet 

terhadap minat perilaku (behavioral intention to use) teknologi 

komputasi awan (cloud storage). 

6. Untuk mengetahui adakah pengaruh sikap pengguna (attitude 

toward using) teknologi komputasi awan (cloud storage) 

terhadap minat perilaku (behavioral intention use) teknologi 

komputasi awan (cloud storage). 

7. Untuk mengetahui adakah pengaruh minat perilaku (behavioral 

intention use) terhadap penggunaan nyata (actual use) teknologi 

komputasi awan (cloud storage). 

1.3.2 Manfaat 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut, 

1. Memberikan sumbangan ilmiah dalam teknologi informasi yang 

berkaitan dengan pengadopsian teknologi komputasi awan. 
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2. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan adopsi teknologi 

komputasi awan. 

3. Dalam Dunia Pendidikan, penelitian ini dapat memberikan 

gambaran mengenai faktor – faktor yang akan mempengaruhi 

pengguna dalam mengadopsi teknologi komputasi awan. 

4. Dalam Lingkungan Luas, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

acuan atau gambaran pengguna dalam pengambilan keputusan 

saat akan mengadopsi teknologi teknologi komputasi awan. 

5. Bagi Perusahaan Penyedia Layanan, dapat dijadikan acuan 

dalam menentukan prioritas faktor-faktor yang perlu ditindak 

lanjuti untuk peningkatan kualitas layanan mereka.



19 

 

1.4 Kerangka Pikir 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan  

penilitian, manfaat penilitian, kerangka pikir dan sistematika 

penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan penjabaran teori – teori yang digunakan dalam 

penelitian  dan teori – teori tersebut merupakan acuan atau landasan 

dalam melaksanakan penilitian. Bab ini juga berisi hipotesis – 

hipotesis yang akan diuji. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi 

dan sampel, teknik pengumpulan data, dan mode analisis data 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS DATA 

Memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil 

pengujian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran-saran 

yang direkomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk 

perbaikan proses pengujian selanjutnya.  


