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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dunia internet semakin lama semakin berkembang, karena manusia selalu 

mencari terobosan baru. Salah satu perkembangannya yaitu sebuah sistem 

informasi jarak jauh yang memberikan hak akses khusus bagi mahasiswa. Sistem 

informasi merupakan serangkaian komponen berupa manusia, prosedur, data, dan 

teknologi seperti komputer yang digunakan untuk melakukan sebuah proses untuk 

pengambilan keputusan guna penunjang keberhasilan bagi setiap organisasi (dalam 

pencapaian tujuan) Soeherman dan Pinontoan (2008). Salah satu Sistem Informasi 

yang dikembangkan pada STMIK Akakom adalah Sistem Informasi Akademik 

berbasis web pada SIAKAD AKAKOM, digunakan khususnya dalam hal 

pengolahan data mahasiswa, mulai dari memasukkan data (input), mengubah data 

dan menampilkan data (output). Sistem informasi ini memiliki fasilitas, seperti 

pelaporan nilai, materi, absensi mahasiswa, matakuliah yang ditawarkan, dan lain - 

lain.  

Fasilitas yang terdapat di SIAKAD AKAKOM dalam perkembangannya 

memerlukan analisis supaya dapat mengukur kesuksesan penerapannya bagi 

pengguna khususnya mahasiswa STMIK Akakom Yogyakarta. Berdasarkan 

analisis yang dilakukan terhadap SIAKAD AKAKOM, akan diketahui faktor - 

faktor yang berpengaruh terhadap kemudahan penggunaan dan kesuksesan 

penerapan SIAKAD AKAKOM, sehingga dapat digunakan dalam 

mengembangkan ataupun memperbaiki sistem yang ada, dan SIAKAD AKAKOM 
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dapat mencapai tujuannya. SIAKAD AKAKOM akan dianalisis meggunakan 

metode Technology Acceptance Model yang selanjutnya disebut dengan TAM, 

untuk mengetahui apakah sistem informasi akademik mudah dalam penggunaanya, 

meningkatkan kinerja pekerjaannya, sikap penerimaan seseorang terhadap 

teknologi informasi dan kondisi nyata penggunaan sistem. Sehingga mahasiswa 

dapat menggunakan sistem dengan baik.  

TAM merupakan salah satu alat analisis dalam mengukur kesuksesan 

penerapan sistem informasi. TAM dikembangkan untuk menjelaskan perilaku 

pengguna sistem informasi atau teknologi. Model ini menempatkan faktor sikap 

dan tiap-tiap perilaku pemakai dengan konstruk yaitu persepsi kegunaan (percieved 

usefulness), kemudahan penggunaan (percieved ease of use) dan kondisi nyata 

pengguna sistem (actual system usage).  

Mahasiswa sering merasa kesulitan dalam mengakses fitur SIAKAD, 

khususnya pada fitur KRS dimana pada saat mahasiswa secara bersamaan 

melakukan KRS Online maka sistem akan menjadi lambat.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis metode TAM dalam mengukur 

kesuksesan penerapan sistem informasi akademik bagi mahasiswa STMIK Akakom 

Yogyakarta. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan 

yang akan diteliti yaitu bagaimana penerapan metode TAM dalam mengukur 
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kesuksesan penerapan sistem informasi akademik bagi mahasiswa STMIK Akakom 

Yogyakarta.  

1.3 Ruang Lingkup 

Sesuai dengan masalah yang diangkat pada latar belakang diatas, maka 

masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini hanya membahas tentang pengujian TAM terhadap website 

sistem informasi akademik STMIK Akakom Yogyakarta. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Perceived Ease 

of Use, Percieved Usefulness, Attitude Toward Using, Behavioral Intention 

to Use dan Actual System Usage, atau persepsian kesuksesan sistem informasi 

akademik berbasis web di STMIK Akakom Yogyakarta.  

Kriteria data yang digunakan sebagai responden adalah mahasiswa yang 

sudah pernah mengakses Sistem Informasi Akademik STMIK Akakom. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan metode 

TAM dalam mengukur kesuksesan penerapan sistem informasi akademik bagi 

mahasiswa STMIK Akakom Yogyakarta. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah membantu mahasiswa dalam mengetahui 

apakah Sistem Informasi Akademik mudah digunakan serta mengetahui kesuksesan 

yang terdapat dalam Sistem Informasi Akademik STMIK Akakom Yogyakarta. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab dan masing- masing terdiri dari sub 

bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian yang memuat tentang segala sesuatu yang melatar 

belakangi penulis melakukan penelitian dan yang mendasari permasalahan 

yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, maanfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai sumber data yang digunakan sebagai referensi 

dalam kesuksesan penerapan sistem informasi akademik menggunakan 

metode TAM yang berisi teori-teori penjelasan tentang Technology 

Acceptance Model (TAM), Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness, 

Attitude Toward Using, Behavioral Intention to Use, Actual System Usage, 

Software SPSS for Windows, Sistem Informasi Akademik, Sample 

Representatif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji T dan Hipotesis.  

BAB III : METODE  PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang data-data dan peralatan yang diperlukan dalam 

penulisan dan perancangan sistem. Kebutuhan sistem yang meliputi 

kebutuhan sistem perangkat lunak (software) dan kebutuhan perangkat keras 

(hardware) serta membahas perancangan kuesioner, analisis perancangan 

persepsi yang tediri dari skala likert, Uji Validitas, Uji Reliabiltas, dan 

Analisis Regresi dan Uji T. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Bab ini memuat langkah dan pembahasan mengenai kuesioner, data 

deskriptif, dan hasil kuesioner. Penjelasan dari kuesioner Perceived Ease of 

Use, Perceived Usefulness, Attitude Toward Using, Actual System Usage, dan 

Behavioral Intention to Use. Pembahasan pengujian sistem, uji validitas, uji 

reliabilitas, analisis regresi dan uji t, pengujian hipotesis dan hasil hipotesis.  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu, kesimpulan yang menjawab 

permasalahan yang dihadapi penulis dan saran yang berisi solusi alternatif 

untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 

 




