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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi sebagai media informasi pada era globalisasi 

sekarang berkembang dengan sangat pesat, adapun peran penting dalam dunia 

pendidikan di universitas yaitu melalui website sebagai media penyampaian 

informasi, komunikasi dan entertainment dikarenakan sangat efektif dapat diakses 

di mana saja (Hadi, Purnama, & Sukadi, 2018). Contohnya adalah penggunaan 

open library pada Telkom University agar memudahkan mahasiswa dalam 

mengakses informasi dengan mudah dan cepat, tanpa harus datang ke 

perpustakaan (Oktaviani, Yusup, & Khadijah, 2018).  Situs perpustakaan online 

adalah salah satu inovasi teknologi informasi yang digunakan oleh mahasiswa di 

Universitas Internasional Batam untuk mendapatkan informasi.  

Perpustakaan online merupakan layanan sistem yang mempunyai 

berbagai layanan informasi yang dapat diakses dengan perangkat elektronik bagi 

user yang mencari sumber informasi (Prasetyo, Hendrik, & Dirgahayu, 2016). 

Dengan tujuan untuk  menjadi media informasi yang dapat memberikan 

kemudahan bagi pengguna dalam mencari informasi (Anzaeni & Latifah, 2017). 

Adanya situs perpustakaan online sangat bermanfaat bagi kalangan 

mahasiswa, contohnya mahasiswa memanfaatkan fitur-fitur pada situs 

perpustakaan online untuk mencari dan mendapatkan informasi. Informasi dapat 

didefinisikan sebagai individu ataupun organisasi yang melihat seberapa besar 

pengaruh positif yang dihasilkan dari suatu sistem dalam mendukung kinerja (Sari 

& Rahman, 2019). 
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Perpustakaan online pada Universitas Internasional Batam sendiri sudah 

menjadi wadah yang dimanfaatkan oleh kalangan mahasiswa untuk mencari dan 

mendapatkan informasi. Kalangan mahasiswa Universitas Internasional Batam 

memanfaatkan situs perpustakaan online sebagai situs untuk mencari informasi 

yang terdiri dari fitur-fitur yang mendukung yaitu katalog online atau online 

public access catalog yang sudah menjadi koleksi perpustakaan, mengakses 

koleksi e-book, mencari jurnal-jurnal ilmiah, dan mendapatkan informasi berupa 

berita-berita terbaru seputar perpustakaan Universitas Internasional Batam, 

sehingga dapat lebih efisien karena sudah berformat digital maka dapat langsung 

diakses dimana saja dan kapan saja. 

Agar dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam 

memakai suatu teknologi informasi, penelitian ini memakai model penelitian 

UTAUT. UTAUT merupakan teori-teori penerimaan teknologi terdahulu yang 

digabungkan menurut Venkatesh, et al (Ndarbeni, Winarno, & Sunyoto, 2016). 

Secara keseluruhan UTAUT berhasil mempresentasikan 70 persen dari varian 

terhadap minat menggunakan teknologi, yang merupakan peningkatan yang 

substansial atau mendetail dari delapan model dan ekstensiekstensinya di 

penelitian-penelitian sebelumnya (Sriyeni, Antoni, & Akbar, 2018). Contohnya 

penerapan metode UTAUT di Universitas XYZ yang bermanfaat untuk 

menjelaskan minat mahasiswa dalam menggunakan sistem informasi serta 

perilaku penggunaanya, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas sistem 

informasi akademik di Universitas XYZ dengan mengandalkan empat variabel 

utama yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence,dan 

facilitating conditions (Bernanda, Yohanes, Seputro, & Andry, 2019) .  
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Penulis tertarik membuat penelitian dengan tujuan mengetahui aspek 

yang menjadi pengaruh mahasiswa di Universitas Internasional Batam dalam 

menggunakan situs perpustakaan online sebagai fasilitas penyediaan data 

informasi. Penulis juga ingin mengetahui apakah situs perpustakaan online 

sebagai penyediaan informasi efektif digunakan oleh mahasiswa.  Jika situs 

perpustakaan online efektif, faktor-faktor apa saja pengaruhnya dan jika tidak 

efektif faktor apa saja pengaruhnya untuk situs perpustakaan online. 

 Berdasarkan latar belakang diatas peneliti terdorong untuk memahami 

sikap pengguna terhadap penggunaan situs perpustakaan online sebagai sarana 

penyediaan informasi bagi mahasiswa Universitas Internasional Batam. Maka dari 

itu, penulis melaksanakan penelitian yang berjudul “ANALISIS 

PENGGUNAAN SITUS PERPUSTAKAAN ONLINE UIB TERHADAP 

EFEKTIVITAS PENYEDIAAN INFORMASI DENGAN MODEL UTAUT 

(STUDI KASUS MAHASISWA UNIVERSITAS INTERNASIONAL 

BATAM)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian berikut terdiri dari rumusan masalah yaitu: 

1. Apakah Performance expectancy dapat mempengaruhi penggunaan 

situs perpustakaan online terhadap efektivitas penyediaan informasi 

bagi mahasiswa? 

2. Apakah Effort expectancy dapat mempengaruhi penggunaan situs 

perpustakaan online terhadap efektivitas penyediaan informasi bagi 

mahasiswa? 
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3. Apakah Social influence dapat mempengaruhi penggunaan situs 

perpustakaan online terhadap efektivitas penyediaan informasi bagi 

mahasiswa? 

4. Apakah Facilitating conditions dapat mempengaruhi penggunaan 

situs perpustakaan online terhadap efektivitas penyediaan informasi 

bagi mahasiswa? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dibahas tidak menyimpang dari yang telah 

dijelaskan, maka diperlukan batasan masalah yakni: 

1. Penelitian ini bermanfaat agar dapat mengetahui keefektivitasan 

penggunaan situs perpustakaan online sebagai penyediaan 

informasi dengan menggunakan model UTAUT. 

2. Mahasiswa Universitas Internasional Batam merupakan responden 

pada penelitian. 

3. Kuesioner online yang dipakai untuk penelitian ini yaitu google 

form. 

4. Untuk menyampaikan hasil yang dapat diukur maka penelitian ini 

bersifat kuantitatif. 

5. Penelitian ini menggunakan Rumus Slovin untuk mengetahui 

jumlah sampel mahasiswa Universitas Internasional Batam. 

6. Aplikasi SPSS versi 22 dipakai untuk analisis penelitian dengan 

metode UTAUT  yang terdiri dari variabel bebas yakni facilitating 

condition, social influence, effort expectancy, serta performance 
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expectancy dan variabel terikat yakni behavioral intention to use 

system. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian jika dilihat dari rumusan masalah diatas yakni: 

1. Agar dapat mengetahui apakah performance expectancy bisa 

mempengaruhi niat mahasiswa untuk mengakses situs 

perpustakaan online sebagai sarana penyediaan informasi yang 

efektif di kalangan mahasiswa. 

2. Agar dapat mengetahui apakah effort expectancy bisa 

mempengaruhi  niat mahasiswa untuk mengakses situs 

perpustakaan online sebagai sarana penyediaan informasi yang 

efektif di kalangan mahasiswa. 

3. Agar dapat mengetahui apakah social influence bisa mempengaruhi 

niat mahasiswa dalam mengakses situs perpustakaan online sebagai 

sarana penyediaan informasi yang efektif di kalangan mahasiswa. 

4. Agar dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

facilitating condition terhadap niat mahasiswa dalam mengakses 

situs perpustakaan online sebagai sarana informasi yang efisien di 

kalangan mahasiswa. 

5. Sebagai syarat kelulusan Strata 1 (S-1) di Universitas Internasional 

Batam. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yakni: 

1. Bagi User 

Diharapkan penelitian dapat bermanfaat khususnya mengenai 

penggunaan situs perpustakaan online sebagai teknologi informasi, 

terhadap kajian ilmu informasi. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

penelitian serta analisis data dengan model UTAUT. 

3. Bagi Peneliti 

Bermanfaat sebagai syarat kelulusan Strata 1 (S-1) di Universitas 

Internasional Batam serta dapat menambah ilmu pengetahuan 

melalui penelitian yang dilaksanakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab satu memaparkan latar belakang masalah yang berisi tentang 

alur masalah, solusi, serta tujuan penelitian. Serta menjelaskan 

mengenai batasan dan rumusan masalah penelitian serta 

manfaatnya. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab dua terdapat tinjauan pustaka serta kumpulan konsep teori 

yang berguna sebagai landasan untuk penyusunan penelitian. 

Ian Danov, Analisis Penggunaan Situs Perpustakaan Online UIB Terhadap Efektivitas Penyediaan Informasi 
Dengan Model UTAUT (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Internasional Batam) 
UIB Repository©2019



7 

 

 
Universitas Internasional Batam 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab tiga terdiri dari metode penelitian yang dipakai pada 

penelitian, yang berisi dari alur serta analisis permasalahan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab empat berisi implementasi dari hasil analisa dengan aplikasi 

SPSS yang telah diuji dan dianalisis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab lima terdapat kesimpulan hasil penilitian yang didapatkan serta 

telah diuji dan dianalisis dan saran terhadap pengembangan 

penelitian berikutnya. 
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