
 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang   

Teknologi informasi menawarkan potensi substansial bagi organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. Teknologi informasi meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi organisasi melalui kecepatan pemrosesan, konsistensi dan keterandalan 

dalam menangani aktivitas-aktivitas organisasi. Banyak organisasi telah 

menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi untuk membantu proses 

bisnisnya agar memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, ekonomis 

dan dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Institusi 

pendidikan merupakan salah satu organisasi yang memanfaatkan teknologi 

informasi sebagai sarana dalam pelayanan informasi akademik kepada seluruh 

civitas kampus tersebut. Teknologi informasi yang biasanya diterapkan oleh 

institusi pendidikan salah satunya adalah sistem informasi akademik.  

Sistem informasi akademik merupakan perangkat lunak yang digunakan 

untuk menyajikan informasi dan menata administrasi yang berhubungan dengan 

kegiatan akademik. Dengan penggunaan perangkat lunak seperti ini diharapkan 

kegiatan administrasi akademik dapat dikelola dengan baik dan informasi yang 

diperlukan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat (Jogianto, 2005). Dalam 

implementasi suatu teknologi informasi selalu berhubungan dengan penerimaan 

pengguna dan perilaku pengguna teknologi informasi. Keperilakuan dalam 

penggunaan teknologi informasi merupakan tanggapan atau reaksi individu 

terhadap seperangkat komponen yang terkait dengan informasi untuk mendukung 

pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Henry dalam Nasution 

(2009) berpendapat bahwa perilaku pengguna dan personal sistem diperlukan 

dalam pengembangan sistem karena hal ini berkaitan dengan pemahaman dan cara 

pandang dari pengguna sistem sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi dari 

pengguna yang terlibat dalam implementasi sistem akan berpengaruh pada akhir 

sistem. Sistem dikatakan berhasil atau tidak, dapat diterima bermanfaat atau tidak 

jika diterapkan. Menurut Firmawan (2009), dalam penggunaan sistem informasi, 



2 
 

aspek perilaku merupakan aspek yang sangat penting, karena berhubungan 

langsung dengan pengguna sebagai user. Sebab interaksi pengguna dengan 

teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh persepsi, sikap dan afeksi sebagai 

aspek keperilakuan yang melekat pada tiap manusia sebagai pengguna (user). 

Perilaku pemakai sistem terbentuk dari sikap dan persepsi pemakai terhadap sistem 

informasi tersebut.  

Universitas Abdurrab Pekanbaru adalah sebuah perguruan tinggi swasta 

di Indonesia. Universitas Abdurrab telah menerapkan Sistem Informasi Akademik 

(SIMAK) sejak awal tahun 2015 untuk mencapai visi, misi serta tujuan universitas. 

SIMAK digunakan untuk mempermudah dalam memperoleh informasi untuk 

pelaksanaan pekerjaan atau kelancaran kerja civitas akademik di Universitas 

Abdurrab. Semua data dan informasi yang berhubungan dengan akademik dikelola 

oleh SIMAK. SIMAK digunakan oleh 2.823 orang yang terdiri dari mahasiswa, 

dosen, admin jurusan, dan admin akademik. Fitur yang terdapat dalam aplikasi 

SIMAK untuk user mahasiswa diantaranya profil, riwayat perkuliahan, KRS, KHS, 

transkip nilai dan jadwal kuliah. Saat ini sistem SIMAK dikelola oleh UPT 

Komputer dan Sistem Informasi dan masih dalam tahap pengembangan.  

Sejak awal pengimplementasian SIMAK telah dilakukan pelatihan sebanyak 

3 kali. Pelatihan diberikan kepada admin akademik, admin jurusan, dan staff UPT 

Komputer dan Sistem Informasi. Terdapat beberapa keluhan yang menjadi masalah 

di kalangan pengguna, seperti yang terlihat pada Tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Permasalahan yang Terjadi  

Konstruk Masalah 

Ekspektasi kinerja 

1. User atau pengguna sering mengalami lupa password, user 

harus melapor pada bagian UPT Komputer dan Sistem 

Informasi karena tidak dapat reset password sendiri.  

2. SIMAK sering mengalami error terdapat kode mata kuliah 

yang sama, sehingga menyebabkan informasi yang diterima 

mahasiswa tidak akurat. 

3. Mahasiswa yang mendapat IPK 3,00 tidak dapat mengambil 

jumlah sks sebanyak 24 sks. Sehingga mempersulit 

mahasiswa dalam mengambil mata kuliah semester baru.  
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Tabel 1.1 Permasalahan yang Terjadi  (Lanjutan) 

Konstruk Masalah 

Ekspektasi usaha 

Masih ada dosen yang belum mengerti cara menambahkan nilai 

mahasiswa. Hal ini dikarenakan tidak meratanya pelatihan yang 

diberikan kepada pengguna SIMAK, yang mengakibatkan 

kekurang pahaman pengguna dan berkurangnya minat pengguna 

dalam menggunakan SIMAK.  

Pengaruh sosial 

Tidak semua dosen menerapkan penggunaan SIMAK. Masih 

ada dosen yang menyerahkan nilai mahasiswa kepada admin 

jurusan untuk di-input-kan ke SIMAK. Sehingga menambah 

pekerjaan admin jurusan. Hal ini dikarenakan tidak ada 

kebijakan seperti sanksi yang diberikan universitas kepada dosen 

yang tidak menggunakan SIMAK.  

Kondisi pendukung 
Sistem sering down, tidak dapat di akses untuk beberapa waktu 

karena gangguan jaringan dan server down. 

 

Sistem SIMAK diarahkan untuk membantu Universitas Abdurrab dalam 

mengelola proses akademik. Masalah diatas dapat berpengaruh terhadap kinerja 

civitas akademik menjadi menurun ataupun beberapa proses bisnis Universitas 

Abdurrab menjadi terhambat. Pengaruh dari penerapan sistem SIMAK dapat dilihat 

dari tingkat kesuksesan dan faktor penghambat pada sistem tersebut.  

Dalam menganalisis perilaku pengguna SIMAK penulis menggunakan model 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). UTAUT adalah 

sebuah model berbasis teori yang dikembangkan oleh Venkatesh dkk (2003) 

sebagai sebuah model untuk menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi 

informasi. Model ini merupakan kombinasi dari delapan model yang telah berhasil 

di kembangkan sebelumnya yaitu Theory of Reasoned Action (TRA), Technology 

Acceptance Model (TAM), Motivational Model (MM), Theory of Planned Behavior 

(TPB), Combined TAM and TPB (C TAM-TPB), Social Cognitive Theory (SCT), 

Innovation Diffusion Theory (IDT) dan Model of PC Utilization (MPCU). Mereka 

menemukan empat kontruksi utama yang memainkan peran penting sebagai 

determinan langsung dari niat untuk berperilaku (behavioral intention) dan perilaku 

untuk menggunakan suatu teknologi (use behavior). Adapun perilaku dari 

pengguna yang di ukur dalam metode ini adalah ekspektasi kinerja (performance 
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expectancy), ekspektasi usaha (effort expectancy), pengaruh sosial (social 

influence) dan kondisi pendukung (facilitating conditions) yang dimoderatori oleh 

jenis kelamin, usia, pengalaman dan kesukarelaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul 

“Analisis Perilaku Pengguna Sistem Informasi Akademik Menggunakan 

Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (Studi 

Kasus: Universitas Abdurrab Pekanbaru)”.   

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dirumuskan 

masalah yaitu bagaimana analisis perilaku pengguna sistem informasi akademik 

menggunakan model unified theory of acceptance and use of technology?   

1.3   Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Analisa menggunakan model UTAUT untuk melihat pengaruh performance 

expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions 

sebagai variabel bebas terhadap behavioral intention sebagai variabel 

terikat.  

2. Responden dalam penelitian ini 202 responden, yang terdiri dari mahasiswa 

angkatan 2015 sebanyak 30 orang, angkatan 2016 sebanyak 30 orang, 

angkatan 2017 sebanyak 34 orang, dosen (sampel jenuh) sebanyak 94 orang, 

admin (sampel jenuh) sebanyak 14 orang.  

3. Penelitian ini menggunakan dua variabel moderator, yakni jenis kelamin 

dan usia.  

4. Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk mengukur 

pengaruh antara variabel yang terdapat dalam konstruk UTAUT dan  teknik 

pengolahan data menggunakan tools SPSS 17.0 for Windows.  
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1.4   Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk menemukan bukti empiris bahwa faktor-faktor determinan 

pemanfaatan SIMAK (performance expectancy, effort expectancy, social 

influence, facilitating conditions) mempengaruhi niat berperilaku 

penggunanya (behavioral intention). 

2. Untuk mengetahui apakah jenis kelamin mempengaruhi variabel 

independen (performance expectancy, effort expectancy, social influence) 

terhadap variabel dependen (behavioral intention).  

3. Untuk mengetahui apakah usia mempengaruhi variabel independen 

(performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating 

conditions) terhadap variabel dependen (behavioral intention).  

1.5   Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Universitas Abdurrab Pekanbaru 

a. Dapat mengetahui masalah atau penghambat serta mengetahui niat 

perilaku pengguna dalam menggunakan SIMAK dengan model 

UTAUT.  

b. Dapat memberikan informasi kepada Universitas Abdurrab 

mengenai perilaku penggunaan SIMAK. Informasi ini diharapkan 

dapat memberikan bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai 

kebijakan terkait penggunaan SIMAK. 

2. Bagi Peneliti (mahasiswa) 

a. Memberikan gambaran, pengetahuan dan pemahaman tentang 

menganalisis perilaku pengguna SIMAK menggunakan model 

UTAUT pada Universitas Abdurrab Pekanbaru. 

b. Untuk mengaplikasikan model UTAUT  pada Universitas Abdurrab 

Pekanbaru.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan laporan penelitian ini terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab, berikut merupakan 

sistematika pembahasan pada penelitian ini:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dan teori-

teori yang mendukung dalam melakukan analisis perilaku pengguna 

sistem informasi akademik menggunakan model UTAUT. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang rencana, langkah dan tahapan kegiatan 

yang akan dilakukan dalam penelitian, mulai dari awal sampai selesai 

dan didapatkan hasil. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang analisis mengenai perilaku pengguna sistem 

informasi akademik menggunakan model UTAUT, pengumpulan data 

dan pengolahan data dalam penelitian. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, Universitas 

Abdurrab Pekanbaru maupun untuk penulis. 

 


