
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dalam menyampaikan dan menyediakan sebuah 

informasi dapat berpengaruh besar disegala aktifitas masyarakat. Peran teknologi 

sebagai media informasi dapat dirasakan yaitu kemudahan dalam mengakses, 

mendapatkan dan menyampaikan informasi apapun (Ngafifi, 2014). Teknologi 

sebagai media informasi adalah media baik berupa sarana maupun prasarana yang 

memuat informasi dan memungkinkan terjadinya persamaan dalam hal persepsi 

maupun tindakan (Bayquni, Kurniasih, & Anwar, 2015). Salah satu teknologi 

yang banyak dimanfaatkan sebagai media untuk mendapatkan informasi adalah 

line today. 

Line today adalah fitur yang terdapat pada salah satu instant messaging 

line. Fitur ini dikampanyekan pada awal tahun 2016, yang bertema line for work 

life dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengakses sebuah informasi serta 

memudahkan pekerjaan, komunikasi dan kemudahan lain yang disediakan pihak 

line yaitu aplikasi line, aplikasi ini dapat di install melalui perangkat lunak berupa 

iOS, android, maupun windows (Fauziah & Nuraeni, 2017). 

Adanya line today ini sangat dirasakan manfaatnya terutama oleh para 

mahasiswa, sebagai contohnya banyak dari kalangan mahasiswa sendiri yang 

memanfaatkan fitur line today untuk memudahkan mereka dalam hal belajar, dan 

mendapatkan berita atau informasi. Berita adalah sekumpulan informasi yang 

memiliki banyak topik pembahasan (Handoyo, Rumani, & Nasution, 2014),
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sedangkan mahasiswa menurut PP RI No.30 tahun 1990 merupakan seluruh 

peserta didik yang belajar dan terdaftar di suatu perguruan tinggi tertentu baik 

swasta maupun negeri (Ikrawansyah, 2015).  

Di Universitas Internasional Batam sendiri, penggunaan aplikasi line 

bukan sesuatu yang baru bagi mahasiswanya karena hampir seluruh Program 

Studi memanfaatkan fitur line untuk dapat saling mencari, mendapatkan dan 

bertukar informasi, baik itu informasi perkuliahan dan lain sebagainya. 

Penggunaan aplikasi line sendiri diterima dengan baik oleh mahasiswanya. Selain 

itu, fitur lain yang banyak digunakan sebagai wadah mencari, mendapatkan dan 

bertukar informasi adalah line today. 

 Dengan adanya fitur line today ini, mahasiswa memberikan respon yang 

positif dikarenakan kemudahan dan kepraktisan dalam mengakses berita dengan 

satu aplikasi dimana konten berita yang ada pada line today sendiri berpeluang 

menjadi provokator isu sehingga memunculkan keraguan mengenai kredibilitas 

sumber berita, hal ini disebabkan karena pihak line sendiri mengambil konten dari 

media online lain yang susah untuk diverifikasi, sehingga dapat disimpulkan 

dalam kasus ini, mahasiswa dituntut untuk berpikiran kritis agar tidak mudah 

untuk terprovokasi, terlebih lagi dengan rentang usia 16-25 tahun yang memiliki 

tingkat ketidakstabilan emosi yang cukup tinggi (Sondakh, Senduk, & 

Rondonuwu, 2017). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang diberi judul “ANALISIS TINGKAT 

PENERIMAAN LINE TODAY SEBAGAI MEDIA PENYEDIA 
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INFORMASI MENGGUNAKAN TAM (STUDI KASUS MAHASISWA 

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM)” untuk mengetahui tingkat 

kepercayaan mahasiswa dalam memanfaatkan line today sebagai sumber 

mendapatkan informasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah penggunaan line today dapat menjadi media yang efektif 

dalam menyampaikan informasi di kalangan mahasiswa? (persepsi 

kebermanfaatan (Perceived usefulness)) 

2. Apakah dengan menggunakan line today informasi menjadi lebih 

mudah didapatkan? (kemudahan penggunaan (Perceived Ease of 

Use)) 

3. Bagaimana sikap pengguna line today terhadap media penyedia 

informasi tersebut? (penerimaan (Acceptance)) 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang menjadi acuan penulis untuk menyelesaikan 

penelitian ini agar tidak menyimpang dari topik pembahasan adalah: 

1. Penelitian yang diajukan penulis berdasarkan fakta yang didapat 

selama penelitian, yaitu bersifat kuantitatif. 
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2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan oleh  

mahasiswa Universitas Internasional Batam dalam memanfaatkan 

line today sebagai media yang menyediakan informasi bersifat 

sosial menggunakan metode TAM (Technology Acceptance Model) 

dengan beberapa variabel seperti persepsi kebermanfaatan 

(Perceived Usefulness), kemudahan penggunaan (Perceived Ease 

of Use), penerimaan dari pengguna (Acceptance) dan dianalisis 

dengan bantuan software SPSS versi 21. 

3. Penelitian ini memanfaatkan google form dan mahasiswa 

Universitas Internasional Batam semester 1, 3, 5 dan 7 sebagai 

responden. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat keefektifan line today sebagai media 

penyedia informasi bagi mahasiswa Universitas Internasional 

Batam (Perceived Usefulness). 

2. Untuk mengetahui tingkat kemudahan dalam mendapatkan 

informasi dengan memanfaatkan line today tersebut bagi 

mahasiswa Universitas Internasional Batam (Perceived Ease of 

Use). 

   Universitas Internasional Batam 
 
Welly Maretha. Analisis Tingkat Penerimaan Line Today Sebagai Media Penyedia Informasi 
(Studi Kasus Mahasiswa Universitas Internasional Batam). 
UIB Repository©2019



5 
 

3. Untuk mengetahui tingkat penerimaan dari mahasiswa Universitas 

Internasional Batam terhadap line today (Acceptance).  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat secara umum dari penelitian yang dilakukan penulis, 

yaitu: 

1. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengukur tingkat penerimaan 

mahasiswa Universitas Internasional Batam dalam memanfaatkan 

line today sebagai media penyedia informasi. 

2. Bagi Akademisi 

Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Universitas Internasional 

Batam pada saat melakukan penelitian serupa. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini juga menjadi wadah bagi penulis dalam memperkaya 

ilmu dan pengetahuan guna untuk mengasah cara berfikir dan 

menganalisis suatu masalah yang menjadi topik utama. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini, penulis membahas latar belakang yang 

menjadi pokok permasalahan penelitian ini. Selain itu, juga 
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membahas rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

dari penelitian serta sistematika penulisan pada penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka, penulis membahas teori-teori yang 

menjadi pendukung serta memuat penelitian terdahulu untuk 

dijadikan landasan pada saat penyusunan penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab metode penelitian ini, penulis membahas metode yang 

digunakan serta mengalisis permasalahan dan menentukan alur dari 

penelitian ini. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab implementasi dan pembahasan, penulis membahas hasil 

uji serta hasil analis yang telah dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS versi 21. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab kesimpulan, implikasi penelitian dan saran, penulis 

menyimpulkan hasil uji dan hasil analisis yang telah dilakukan 

pada bab IV serta menuangkan saran untuk peneliti yang akan 

membahas topik yang sama. 
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