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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Peningkatan peran teknologi informasi melalui instant messaging menjadi suatu 

inovasi dalam proses komunikasi dan penyampaian informasi. Teknologi informasi 

menjanjikan efisiensi, kecepatan dalam penyampaian informasi, jangkauan yang 

global dan fleksibel dalam penggunaannya. Contohnya seperti dengan menerapkan 

instant messaging dalam berkomunikasi dan berbagi informasi di kalangan 

mahasiswa untuk menunjang proses belajar dalam perkuliahan (Bendi & Andayani, 

2013). Salah satu inovasi teknologi informasi atau media komunikasi yang populer di 

kalangan mahasiswa Program Studi Sistem Informasi di Universitas Internasional 

Batam adalah instant messaging line. 

Instant messaging line merupakan salah satu aplikasi pada smartphone atau PC 

(Personal Computer) yang memberikan layanan mengirim pesan gratis, telepon dan 

video calls gratis (Fitrianur, 2016). Salah satu fitur instant messaging line yang sering 

digunakan oleh mahasiswa adalah group messenger line atau sering disebut dengan 

group chat di kalangan mahasiswa. Mahasiswa Program Studi Informasi 

memanfaatkan instant messaging line sebagai media untuk saling bertukar atau 

menyampaikan informasi, mengerjakan tugas kelompok, mengadakan diskusi online 

dan menentukan tugas-tugas kelompok. Selain itu Program Studi Informasi juga 

memanfaatkan instant messaging line untuk memberikan informasi atau 
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pengumuman seputar perkuliahan, seperti informasi skripsi, kerja praktek, jadwal 

dosen, pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan jadwal Pembimbing Akademik 

(PA).  

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa Program Studi di Universitas 

Internasional Batam menggunakan instant messaging line sebagai media atau sarana 

penyampaian informasi. Selain itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui 

apakah instant messaging line cukup efektif digunakan dalam penyampaian informasi 

di kalangan mahasiswa. Jika instant messaging line efektif, faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhinya dan jika instant messaging line tidak efektif, faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhinya. 

Untuk mengetahui faktor yang mendorong atau mempengaruhi seseorang 

menggunakan suatu teknologi informasi, penelitian ini menggunakan salah satu 

model penelitian yang telah berhasil dikembangkan oleh Venkatesh, et al yaitu 

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (Auliya, 2018). 

UTAUT merupakan sebuah model untuk menjelaskan perilaku pengguna 

terhadap teknologi informasi. UTAUT merupakan salah satu model penerimaan 

teknologi terkini yang dikembangkan oleh Venkatesh, et al. Model UTAUT 

merupakan hasil sintesis beberapa teori perilaku penerimaan, motivasi dan 

penggunaan teknologi. Model ini merupakan kombinasi dari delapan model yang 

telah berhasil dikembangkan sebelumnya yaitu, Theory of Reasoned Action (TRA), 

Technology Acceptance Model (TAM), Motivational Model (MM), Theory of 

Planned Behavior (TPB), kombinasi TAM dan TPB, Model of PC Utilization 
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(MPTU), Innovation Diffusion Theory (IDT) dan Social Cognitive Theory (SCT) 

(Kurniabudi & Assegaf, 2016). 

Dibandingkan dengan kedelapan model tersebut, UTAUT terbukti lebih berhasil 

menjelaskan hingga 70% varian perilaku pengguna terhadap teknologi informasi 

(behavior intention). Selain itu UTAUT cukup tangguh (robust) karena dapat 

diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan dapat digunakan lintas budaya (Bendi & 

Andayani, 2013). 

Berdasarkan latar belakang diatas dan belum adanya penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui perilaku pengguna terhadap penggunaan instant messaging line 

sebagai sarana penyampaian informasi dan media diskusi di kalangan mahasiswa. 

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

PENGGUNAAN INSTANT MESSAGING LINE TERHADAP EFEKTIVITAS 

PENYAMPAIAN INFORMASI DENGAN MODEL UTAUT (STUDI KASUS 

GROUP CHAT PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah performance expectancy mempengaruhi penggunaan instant messaging 

line terhadap efektivitas penyampaian informasi dikalangan mahasiswa ? 

2. Apakah effort expectancy mempengaruhi penggunaan instant messaging line 

terhadap efektivitas penyampaian informasi dikalangan mahasiswa ? 

3. Apakah social influence mempengaruhi penggunaan instant messaging line 

terhadap efektivitas penyampaian informasi dikalangan mahasiswa ? 

4. Apakah facilitating conditions mempengaruhi penggunaan instant messaging line 

terhadap efekvifitas penyampaian informasi dikalangan mahasiswa ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membuat pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang 

telah dijelaskan, maka kita perlu batasan masalah penelitian. Batasan masalah 

penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu dengan menyampaikan hasil yang bisa di 

ukur. 

2. Penelitian ini untuk mengetahui keefektivitasan penggunaan instant messaging 

line dalam penyampaian informasi di kalangan mahasiswa dengan menggunakan 

model UTAUT. 

3. Responden dalam penelitian adalah mahasiswa Program Studi Sistem Informasi 

di Universitas Internasional Batam. 

4. Penelitian ini menggunakan kuesioner online dengan memanfaatkan google form. 
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5. Penelitian ini menggunakan beberapa konstruk atau variabel dari model UTAUT 

yaitu performance expectancy (PE), effort expectancy (EE), social influence (SI) 

dan facilitating condition (FC) terhadap behavioral Intention to Use the System 

(BIUS) yang akan dianalisis menggunakan software SPSS versi 21. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Melihat dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara performance expectancy 

terhadap niat mahasiswa dalam menggunakan instant messaging line sebagai 

media penyampaian informasi yang efektif dikalangan mahasiswa (behavioral 

intention to use system). 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara effort expectancy terhadap 

niat mahasiswa dalam menggunakan instant messaging line sebagai media 

penyampaian informasi yang efektif dikalangan mahasiswa (behavioral intention 

to use system). 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara social influence terhadap niat 

mahasiswa dalam menggunakan instant messaging line sebagai media 

penyampaian informasi yang efektif dikalangan mahasiswa (behavioral intention 

to use system). 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara facilitating condition 

terhadap niat mahasiswa dalam menggunakan instant messaging line sebagai 

media penyampaian informasi yang efektif dikalangan mahasiswa (behavioral 

intention to use system). 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Secara umum diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap 

kajian ilmu informasi dan komunikasi, khususnya mengenai penggunaan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi instant messaging line. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa Program 

Studi Sistem Informasi dalam melakukan penelitian dengan menggunakan model 

UTAUT. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah yang 

berisi tentang alur permasalahan yang ada, serta solusi dan tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini. Selain itu akan di jelaskan mengenai 

batasan masalah dan rumusan masalah serta manfaat yang akan 

diperoleh dari penelitian yang akan dilaksanakan ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka dan kumpulan teori yang berfungsi 

sebagai landasan dan pendukung dalam penyusunan penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan dalam 

melakukan penelitian ini, terdiri dari alur penelitian dan analisis 

permasalahan. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas implementasi penelitian yang telah diuji 

dan dianlisis dengan menggunakan software SPSS versi 21. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian 

yang telah diuji dan dianalisis dan saran untuk pengembangan 

penelitian lebih lanjut. 
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