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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan Teknologi Informasi selain membawa manfaat yang besar 

juga berdampak buruk bagi penggunanya. Manfaat yang didapat sudah diakui 

sangat membantu pengguna perorangan maupun perusahaan. Tetapi dampak buruk 

atau kegagalan pengguna teknologi informasi tidak jarang membuat penggunanya 

menilai teknologi informasi tidak membawa manfaat. Kegagalan tersebut dapat 

dipicu oleh beberapa hal sehingga manfaat teknologi informasi tidak didapatkan, 

salah satunya adalah tidak adanya perencanaan yang cukup sebelum menerapkan 

teknologi informasi (Sutomo, 2015). 

Organisasi Kemahasiswaan pada Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah 

perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian 

manusia Pancasila yang cerdas, berdasarkan prinsip memanusiakan manusia sesuai 

hakekat manusia. (Statuta Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya pasal 

49). 

Untuk membantu unsur pelaksana di bidang kemahasiswaan di Stikom 

Surabaya. Kemahasiswaan Stikom Surabaya memiliki sebuah website berisi 

informasi tentang pedoman mahasiswa dan organisasi mahasiswa. Namun 

berdasarkan hasil peninjauan menggunakan statshow, penggunaan aplikasi tersebut 

belum seluruhnya di akses oleh mahasiswa stikom. Dari data terakhir perbulan 

website Stikom Surabaya di kunjungi 44% dari mahasiswa aktif Stikom Surabaya 

sebanyak 1727 yang telah mengakses website kemahasiswaan Stikom Surabaya, 
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dibandingkan dengan website kemahasiswaan di Universitas Kristen Petra dari data 

terakhir perbulan website kemahasiswaan di Universitas Kristen Petra Surabaya di 

kunjungi 78% dari mahasiswa aktif Universitas Kristen Petra sebanyak 9.900 

mahasiswa Universitas Kristen Petra. Dari data tersebut kemahasiswaan Stikom 

Surabaya masih belum memaksimalkan penggunaan aplikasi website 

kemahasiswaan Stikom Surabaya . Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui penerimaan teknologi informasi dikalangan mahasiswa khususnya 

pada website Kemahasiswaan Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

UTAUT merupakan sebuah model untuk menjelaskan perilaku pengguna 

terhadap teknologi informasi. Model ini merupakan kombinasi dari delapan model 

yang telah berhasil dikembangkan sebelumnya. Model UTAUT (Unified Theory 

Of Acceptance And Use Of Technology) menunjukan bahwa niat untuk berperilaku 

(behavioral intention) dan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi (use 

behavior) dipengaruhi oleh harapan akan kinerja (performance expectancy), 

harapan akan usaha (effort expectancy), pengaruh sosial (social influence), dan 

kondisi pendukung (facilitating conditions) (Venkatesh, 2003). Alasan penggunaan 

metode model UTAUT karena model UTAUT merupakan model penelitian 

berdasarkan pemikiran dalam pemahaman terhadap teknologi informasi. Pada latar 

belakang juga menjawab dapat menjawab permasalahan yang ada, yaitu teknologi 

informasi yang diteliti merupakan teknologi yang kompleks dan digunakan oleh 

instansi. 

 Untuk mempermudah pemahaman dan minat pengguna pada website 

tersebut, maka akan dilakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Model Utaut 

(Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology) Terhadap Perilaku 
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Pengguna Website Kemahasiswaan (studi kasus pada website Kemahasiswaan 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya)”. Dengan menggunakan model 

UTAUT diharapkan dapat mengetahui factor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

tingkat penerimaan pengguna website kemahaasiswaan Stikom Surabaya  dan 

besarnya tingkat penerimaan website kemahaasiswaan bagi mahasiswa Stikom 

Surabaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari Uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu:  

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pengguna website 

kemahasiswaan Stikom ? 

2. Bagaimana mengetahui tingkat penerimaan mahasiswa Stikom Surabaya 

terhadap website Kemahasiswaan Stikom Surabaya? 

 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis ini menjelaskan jawaban sementara pada rumusan masalah 

penelitian ialah sebagai berikut : 

1. Faktor yang diduga mempengaruhi pengguna website adalah Ekspetasi 

Kinerja terhadap Niat untuk berperilaku, Ekspetasi Usaha terhadap Niat 

Untuk Berperilaku, Pengaruh Sosial terhadap Niat Untuk Berperilaku, 

Kodisi yang menfasilitasi terhadap perilaku pengguna dan Niat Untuk 

Berperilaku terhadap Perilaku pengguna. 

2. Tingkat penerimaan mahasiswa yang diduga setuju dalam menerima 

penggunaan website Kemahasiswaan Stikom Surabaya 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan berapa persentase mahasiswa yang akan diambil 

sampel, analisis ini mengambil data sampel mahasiswa aktif Stikom 

Surabaya. 

2. Untuk pengambilan sampel Mahasiswa Stikom Surabaya dilakukan pada 

semua prodi khusunya pada angkatan 2012-2016.  

3. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel moderator, yakni variabel 

gender  (jenis kelamin) dan age (usia). Dua variabel moderator lainnya yang 

ada dalam model UTAUT diabaikan dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan 

pada beberapa pertimbangan. Pertama, pengalaman mahasiswa dalam 

menggunakan website Kemhasiswaan Stikom Surabaya dipandang relatif 

sama, karena itu penelitian ini mengabaikan variabel experience 

(pengalaman). Kedua, untuk menghindari ambiguitas yang mungkin 

terjadi,penelitian ini memutuskan untuk menghilangkan variabel 

voluntariness of use dari variabel moderator. 

 

1.5 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui Faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap tingkat 

penerimaan website kemahasiswaan. 

2. Mengetahui persentase pengguna untuk tingkat penerimaan website 

kemahasiswaan di lingkungan Stikom Surabaya. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam pengukuran tingkat penerimaan dan 

penggunaan website kemahasiswaan Stikom Surabaya dengan menggunakan 

metode UTAUT adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi kepada pihak kemahasiswaan Stikom Surabaya 

mengenai tingkat penerimaan website . Informasi ini diharapkan dapat menjadi 

bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan baru yang paling berpengaruh 

terhadap penerimaan pengguna website kemahasiswaan Stikom Surabaya. 

2. Dapat menjadi bahan kontribusi bagi pengembang, Khusunya mengenai 

pengguna model UTAUT dalam mengukur tingkat penerimaan Sistem 

Informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I ini membahas mengenai latar belakang masalah dari 

penelitian, menjelaskan permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, 

serta tata tulis atau sistematika penulisan pada buku ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab II ini membahas mengenai landasan teori penelitian, berisi 

tugas akhir penelitian-penelitian sebagai landasan teori untuk 

menjadi dasar dan acuan dalam melakukan penelitian, serta berisi 

teori-teori yang meliputi model penelitian sampai dengan teknik 

perhitungan dan model konseptual penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab III membahas tentang metode penilitian, penyusunan variabel, 

penyusunan indikator, penyusunan pernyataan, dan teknik-teknik 

analisis yang akan digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV tentang perhitungan sampel, hasil kuesioner, hasil 

penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis yaitu uji 

validitas dan uji reliabilitas menggunakan perangkat lunak SPSS, 

dilakukan uji normalisasi setiap variabel, dan untuk analisis data 

menggunakan metode Structural Equation Model (SEM) dengan 


