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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi terus berjalan dari waktu ke waktu. Bagi dunia 

pendidikan, teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan 

dengan menjadi saluran atau sarana yang digunakan untuk memberikan 

program pembelajaran baik secara searah maupun secara interaktif (Husaini, 

2014). Adanya perkembangan teknologi ini menambah media atau alat ajar 

sehingga pembelajaran semakin mudah dan bervariasi. Salah satu pembelajaran 

variasi pembelajaran adalah melalui game simulasi yang berhubungan dengan 

materi pembelajaran. 

Game simulasi merupakan permainan yang dimainkan dengan memerankan 

sesuatu seakan-akan berada dikenyataan (Canta, 2018). Dalam pembelajaran, 

game simulasi ini digunakan untuk memahami tentang konsep atau materi 

tertentu. Game simulasi diharapkan membantu pelajar untuk lebih mudah 

memahami materi yang dipelajari. Salah satu game simulasi yang dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran adalah MonsoonSIM.  

MonsoonSIM ini merupakan platform gamifikasi pendidikan berupa 

simulasi bisnis. MonsoonSIM ini telah digunakan dalam pendidikan bisnis 

sejak 2013. Hingga saat ini, MonsoonSIM memiliki lebih dari 70.000 pelajar 

terdaftar dan basis pengguna yang berkembang pesat (Monsoonsim, 2013). 

Unika Soegijapranata Program Studi Akuntansi merupakan salah satu instansi 

yang menggunakan MonsoonSIM sebagai media pembelajarannya.  

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan basis yang digunakan 

dalam MonsoonSIM. ERP ini memungkinkan kita mempelajari konsep bisnis 

seperti konsep pemasaran, konsep manajemen rantai suplai, hingga konsep 

akuntansi dan keuangan. Dalam konsep akuntansi dan keuangan, MonsoonSIM 

menyediakan ringkasan mengenai data operasi dalam bentuk laporan. Sehingga 
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kita dapat belajar untuk mengontrol akun-akun dalam laporan, melakukan 

perencanaan dan penganggaran, dan mengelola arus kas untuk membantu 

dalam mengambil keputusan.  

Dengan adanya MonsoonSIM sebagai salah satu media pembelajaran 

interaktif tentu akan berperan untuk meningkatkan ketertarikan mahasiswa 

dalam belajar dan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Yang kemudian 

motivasi belajar berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar atau kinerja 

pembelajaran (learning performance) (Andriani & Rasto, 2019). Ketika hasil 

belajar atau kinerja belajar mahasiswa semakin baik maka rasa puas tentu akan 

meningkat juga. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja belajar memberikan 

pengaruh terhadap kepuasan. Kepuasan ini yang nantinya akan mempengaruhi 

niat seseorang untuk terus menggunakan sesuatu secara keberlanjutan atau 

secara terus menerus.  

Program studi Akuntansi Unika Soegijapranata merupakan salah satu 

pengguna dari game simulasi MonsoonSIM. Namun masih belum diketahui 

apakah game simulasi MonsoonSIM ini sudah memenuhi ekspektasi 

mahasiswa sebagai media pembelajaran. Sehingga peneliti memutuskan untuk 

melakukan replikasi penelitian Tao et al (2009) mengenai hal yang 

mempengaruhi niat mahasiswa dalam menggunakan game simulasi secara 

berkelanjutan. 

Sehingga tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami niat 

mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata untuk terus menggunakan game 

Monsoonsim dimasa depan. Secara umum, banyak teori dan model yang 

berbeda yang dapat berkontribusi pada niat untuk terus menggunakan 

permainan simulasi bisnis. Penelitian ini menggunakan expectation 

confirmation theory (ECT) yang digunakan untuk membahas dan memahami 

penggunaan Monsoonsim secara terus-menerus. 

Expectation confirmation theory (ECT) dikembangkan oleh Oliver (1980) 

pada awalnya digunakan dalam bidang pemasaran. ECT dalam penelitian 
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Oliver (1980) digunakan untuk menentukan dan memprediksi kepuasan dan 

niat penggunaan yang berkelanjutan. Selanjutnya, ECT digunakan dalam 

konteks sistem informasi (Bhattacherjee, 2001). Yang kemudian ECT 

dikembangkan dan diadopsi dalam penelitian mengenai penggunaan 

berkelanjutan dalam game simulasi. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan 

bagaimana penggunaan ETC digunakan untuk menentukan niat penggunaan 

game simulasi (Liao et al., 2015; Tao et al., 2009). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan dengan 

judul: “Tinjauan Expectation Confirmation Theory dalam Pemanfaatan Game 

Simulasi Bisnis” 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

dirumuskan oleh penulis adalah: 

1. Apakah kinerja pembelajaran (learning performance) berpengaruh 

terhadap tingkat konfirmasi (confirmation) mahasiswa? 

2. Apakah kinerja pembelajaran (learning performance) berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan (satisfaction) mahasiswa? 

3. Apakah tingkat konfirmasi (confirmation) berpengaruh terhadap tingkat 

kepuasan (satisfaction) mahasiswa? 

4. Apakah tingkat kepuasan (satisfaction) berpengaruh terhadap 

continuance intention Monsoonsim? 

1.2.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dibuat batasan masalah 

supaya penelitian lebih terfokus membahas permasalahan yang ada. 

Batasan masalahnya adalah 
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1. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu : kinerja pembelajaran 

(learning performance); tingkat konfirmasi (confirmation); tingkat 

kepuasan (confirmation). 

2. Studi kasus dalam penelitian ini adalah MonsoonSIM. 

3. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi 

akuntansi Unika Soegijapranata yang sudah mengambil mata kuliah 

SIM dan sudah mengalami proses pembelajaran menggunakan 

MonsoonSIM. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja pembelajaran (learning 

performance) terhadap tingkat konfirmasi (confirmation) mahasiswa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja pembelajaran (learning 

performance) terhadap tingkat kepuasan (satisfaction) mahasiswa. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat konfirmasi (confirmation) terhadap 

tingkat kepuasan (satisfaction) mahasiswa. 

4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepuasan (satisfaction) terhadap 

continuance intention Monsoonsim. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teori mengenai niat 

mahasiswa akuntansi Unika untuk terus menggunakan Monsoonsim 

melalui expectation confirmation theory. 

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan beberapa manfaat. 

1. Menjadi tambahan bacaan ataupun dapat menjadi bahan perbandingan 

untuk penelitian sejenis. 

2. Menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dan penyusunan penelitian, maka disusun 

sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab, yaitu: 

Bab I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

Bab II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pada bab ini berisi uraian berbagai teori, konsep, dan penelitian sebelumnya 

yang relevan hingga membentuk hipotesis yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini. Terdapat juga kerangka pikir serta definisi dan pengukuran 

variabel. 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini membahas mengenai objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data (termasuk jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, alat pengumpulan data, serta uji validitas dan uji 

reliabilitas), serta metode analisis data (uji statistik deskriptif dan uji hipotesis). 

Bab IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil analisis data dan pembahasan yang 

dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran, dan batasan dari penelitian. 

 

 


