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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas informasi, 
kemampuan individual dan norma subyektif terhadap minat mahasiswa dalam 
menggunakan internet sebagai sumber pustaka. Survey pada mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan metode convenience sampling. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengggunakana metode survey dengan 
penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Sampel dalam penelitian 
ini mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel 
penelitian sebanyak 100 mahasiswa. Data yang diperoleh diuji validitas dan uji 
reliablitas. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear 
berganda  yang meliputi uji F, uji t. 

Hasil penelituan menunjukkan bahwa: (1) Kualitas informasi diperoleh 
nilai thitung = 2,190 > 1,988; sehingga berpengaruh signifikan terhadap minat 
mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka. (2) Kemampuan 
individu diketahui bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai thitung = 2,870 > 1,988; 
sehingga berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan 
internet sebagai sumber pustaka. (3) Norma subyektif diperoleh nilai thitung = 3,510 
> 1,988; sehingga berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam 
menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 

 
Kata kunci: Kualitas Informasi, Kemampuan Individu, Norma Subyektif 

dan Minat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi telah mengalami pertumbuhan 

sangat pesat seiring dengan era globalisasi yang menuntut kecepatan arus 

informasi. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah teknologi 

jaringan internet. Dewasa ini internet hadir dengan keragaman fungsi 

khususnya yang mendukung kebutuhan informasi. Teknologi internet 

memberikan kemudahan kepada para pengguna untuk mengakses informasi 

yang dibutuhkan. Beragam manfaat dapat diperoleh dari penggunaan internet, 

diantaranya adalah cepatnya proses pencarian infomasi. 

Teknologi internet memberikan  manfaat bagi berbagai bidang, 

diantaranya yaitu bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan internet telah 

memberi kemudahan untuk memperoleh informasi guna mencari referensi 

untuk kegiatan perkuliahan maupun penelitian. Beragam referensi, jurnal 

maupun hasil penelitian banyak dipublikasikan melalui internet. 

Meskipun internet memberikan banyak kemudahan dalam mendukung 

pencarian informasi. Namun masih banyak dari pengguna internet yang 

belum memanfaatkan internet dalam mendukung pendidikan mereka, sebagai 

salah satu layanan temu balik informasi. Para pengguna internet tidak selalu 

menggunakan atau memanfaatkan internet untuk mendukung pendidikan 

secara maksimal. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab 

diantaranya kualitas dari informasi yang dihasilkan mungkin kurang akurat 

dan relevan, masalah kepercayaan diri dalam menggunakan internet dan 

faktor sosial yang mendorong minat pengguna untuk menggunakan internet.  

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas 

informasi, kemampuan individual dan norma subyektif terhadap minat 

mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 

 

 

 



A. TINJAUAN PUSTAKA 

Kualitas Informasi 

Kualitas informasi adalah tingkat relevan (relevant), ketepatan waktu 

(timely), aman dan disajikan dengan rancangan informasi yang baik dalam 

sebuah website (Liu & Arnett, 2000) dalam (Zahra, 2009). Kualitas informasi 

adalah kualitas keluaran (output) informasi yang diberikan oleh sistem. 

Kualitas informasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan 

persepsi pemakai mengenai kualitas informasi yang dihasilkan oleh internet. 

Informasi yang berkualitas ditentukan oleh kemampuannya yang akurat, tepat 

waktu dan relevan (Herwiyanti, 2008). 

Kemampuan Individual 

Pada penelitian ini ada dua kemampuan individual yang akan diuji, 

yaitu keyakinan sendiri komputer (computer self efficacy) dan pengetahuan 

mengenai domain pencarian (knowledge of search domain). Keyakinan 

sendiri (Self Efficacy) didefinisikan sebagai persepsi individual terhadap 

kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku atau keyakinan terhadap 

kemampuan sendiri untuk melakukannya (Ajzen, 2002) dalam (Zahra, 2009). 

Pengetahuan tentang domain pencarian (knowledge of search domain) 

merupakan faktor kontrol internal lainnya yang dapat secara positif 

berpengaruh terhadap kemudahan penggunaan internet sebagai bahan 

referensi/ pustaka mahasiswa. 

Norma Subyektif 

Norma subyektif dalam penelitian ini berupa faktor sosial.  Faktor 

sosial diartikan sebagai tingkat dimana seorang individu menganggap bahwa 

orang lain menyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan sistem baru. 

Dalam the thoeri planned behavior, norma subjektif adalah suatu perilaku 

yang digambarkan sebagai suatu penilaian ya atau tidak bagi orang yang 

merasakan perilaku harus dilakukan. Kepercayaan berdasarkan norma 

subjektif mengacu pada penilaian bagaimana mungkin atau mau tidak mau 

kelompok referent mendukung perilaku. Motivasi untuk mematuhi mengacu 



pada penilaian pribadi bagaimana yang termotivasi untuk memenuhi 

ketentuan kelompok referent. 

Minat 

Minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk 

melakukan apa yang diinginkan ketika bebas memilih. Ketika seseorang 

menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat maka minat akan muncul, kemudian 

hal tersebut akan mendatangkan kepuasan.  Minat yang hanya muncul dari 

dorongan perasaan tanpa pemikiran mudah berubah sesuai dengan perubahan 

perasaannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa minat mahasiswa untuk 

menggunakan internet sebagai sumber pustaka merupakan keinginan yang 

timbul dari dalam diri mahasiswa untuk menggunakan internet dalam 

membantu proses belajar. 

Internet 

Menurut Jasmadi (2004), internet merupakan jaringan komputer global 

yang menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lain yang ada di 

seluruh dunia. Internet merupakan tempat terhubungnya berbagai mesin 

komputer yang mengolah informasi di seluruh dunia, baik berupa server, 

komputer pribadi, komputer gemgam dan lain sebagainya. Internet 

merupakan teknologi informasi yang memanfaatkan teknologi komputer. 

Komputer adalah suatu alat yang digunakan untuk memproses masukan 

(input) dan menghasilkan suatu keluaran (output) yaitu berupa informasi yang 

dibutuhkan. 

Sumber Pustaka 

Sumber berarti “mata air, asal atau kabar dari” namun dalam 

penelitian ini makna yang diambil yaitu kabar atau informasi. Informasi-

informasi yang mendukung proses pencarian referensi atau pustaka. Banyak 

informasi dari internet yang dapat dijadikan sumber pustaka bagi mahasiswa 

untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas mereka. 

 

 

 



Perumusan Hipotesis 

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1: Kualitas informasi memiliki pengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 

H2: Kemampuan individual memiliki pengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 

H3: Norma-norma subyektif memiliki pengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh kualitas informasi, 

kemampuan individual dan norma subyektif terhadap minat mahasiswa dalam 

menggunakan internet sebagai sumber pustaka. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan survey dengan responden mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan saja, 

anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden 

dijadikan sampel. 

Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang didapatkan dari 

jawaban responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer yaitu data yang diperoleh dari jawaban kuesioner yang disebarkan 

secara langsung kepada responden. 

Metode Analisis Data 



Metode analisis data merupakan prosedur atau cara-cara tertentu yang 

digunakan untuk menganalisis data yang akan digunakan dalam penelitian.  

Teknik Pengujian Data 

Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menguji sejauhmana tingkat kesalahan 

dan keandalan data yang terkumpul. Uji validitas juga digunakan untuk 

mengetahui seberapa jauh alat pengukur dapat mengungkap gejala-gejala 

yang akan diukur. 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuki mengetahui sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali terhadap 

gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. 

Pengujian Asumsi Klasik 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi 

berganda. Adapun syarat yang harus dilakukan sebelum dilakukan pengujian 

data adalah dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi: 

Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, 

dengan uji ini dapat diketahui data yang digunakan terdistribusi normal atau 

tidak. Apabila signifikan hitung > 0,05 maka data tersebut terdistribusi 

normal (Ghozali,2009). 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen.Regresi yang baik tentunya tidak ada multikoliner timbul jika 

VIF > 5 dan angka tolerance > 1 (Ghozali, 2009). 

Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedesitas dengan membandingkan thitung yang diperoleh 

dengan ttabel, jika thitung < ttabel maka tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 

2009). 



Pengujian Hipotesis 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

berganda.untuk menyatakan hubungan antara variabel dipenden dan variabel 

independen. 

Uji Signifikansi 

Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dipenden. 

Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. 

Koefesien Determinasi ( R Squared) 

Menunjukkan seberapa besar prosentase variasi dalam variabel dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. 

 

C. HASIL PENELITIAN 

Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai kolmogorov smirnov z 

untuk unstandardized residual. Perbandingan antara probability dengan 

standar signifikansi yang sudah ditentukan diketahui bahwa nilai probaility 

lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan bahwa distribusi data dalam 

penelitian normal. 

Uji Multikolinearitas 

Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah 

mempunyai nilai (VIF) disekitar angka satu, dan mempunyai Tolerance 

Value memdekati 0,1 sedangkan batas nilai VIF  adalah 10 (Singgih, 2000: 

206). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang 

sempurna antara variabel bebas (independent), sehingga model regresi ini 

tidak ada masalah multikolinearitas. 

Uji Heteroskedastisitas 



Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung untuk masing-

masing variabel dengan probability lebih besar dari 0,05. Perbandingan 

antara probability dengan standar signifikansi yang sudah ditentukan 

diketahui bahwa nilai probability masing-masing variabel lebih besar dari 

0,05; sehingga menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak 

terdapat permasalahan heteroskedastisitas. 

Analisis Data 

Pengujian Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui kualitas informasi, 

kemampuan individu dan norma subyektif terhadap minat mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam 

menggunakan internet sebagai sumber pustaka.  Adapun  berdasarkan 

perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 

  

Variabel           Coefficient  thitung  p 

(Constant)  3,710  1,136  0,259

Kualitas Informasi 0,172  2,190  0,031

Kemampuan 
Individu 

0,082  2,870  0,005

Norma Subyektif 0,287  3,510  0,001

Adj R2  = 0,239 

Fhitung  = 10,206 

Ftabel  = 2,76 

ttabel  = 1,988 

Sumber: Data primer diolah, 2012,  

Hasil pengujian regresi linier berganda dapat dibuat persamaan regresi 

sebagai berikut: 

MIN = 3,710 + 0,172 KUA+ 0,082 KEM+ 0,287 NOR+ e 



Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dibuat interpretasi sebagai 

berikut: 

a = 3,710 

Nilai konstan untuk persamaan regresi adalah 3,710 dengan parameter 

positif. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya kualitas informasi, kemampuan 

individu dan norma subyektif maka minat mahasiswa dalam menggunakan 

internet sebagai sumber pustaka tetap mengalami peningkatan. 

b1 = 0,172 

Besar nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas informasi adalah 

0,172 dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa semakin baik tingkat 

kualitas informasi internet di Universitas Muhammadiyah Surakarta, maka 

akan semakin meningkatkan minat mahasiswa dalam menggunakan internet 

sebagai sumber pustaka. 

b2= 0,082 

Besar nilai koefisien regresi untuk variabel kemampuan individu adalah 

0,082 dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa semakin baik tingkat 

kemampuan individu, maka akan semakin meningkatkan minat mahasiswa 

dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 

b3= 0,287 

Besar nilai koefisien regresi untuk variabel norma subyektif adalah 0,287 

dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa semakin baik tingkat norma 

subyektif pada mahasiswa, maka akan semakin meningkatkan minat 

mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai sumber data. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa norma subyektif mempunyai 

thitung paling besar jika dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya yaitu 

sebesar 3,510. Hal ini menunjukkan bahwa norma subyektif merupakan 

variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam 

menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 

Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel bebas (X) yaitu: kualitas 

informasi, kemampuan individu dan norma subyektif yang digunakan dalam 



penelitian ini secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat (Y) yaitu: minat mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai 

sumber pustaka. Hasilnya adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas Informasi 

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan bantuan SPSS 18.0 for 

windows diperoleh thitung sebesar 2,190. Berdasarkan hasil perhitungan 

untuk variabel kualitas informasi diperoleh nilai thitung = 2,190 > 1,988; 

sehingga Ho ditolak, artinya kualitas informasi secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai 

sumber pustaka. 

b. Kemampuan Individu 

Hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh thitung sebesar 2,870. 

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel kemampuan individu 

diperoleh nilai thitung = 2,870 > 1,988; sehingga Ho ditolak, artinya 

kemampuan individu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 

c. Norma Subyektif 

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan bantuan SPSS 18.0 for 

windows diperoleh thitung sebesar 3,510. Berdasarkan hasil perhitungan 

untuk variabel norma subyektif diperoleh nilai thitung = 3,510 > 1,988; 

sehingga Ho ditolak, artinya norma subyektif secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai 

sumber pustaka. 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji  F digunakan untuk menguji apakah variabel bebas (X) yang 

digunakan dalam penelitian ini secara simulatan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (Y). Hasilnya adalah sebagai berikut: 

Hasil perhitungan nilai Fhitung yang dilakukan dengan bantuan program 

SPSS 18.0 for windows adalah 10,206. Berdasarkan hasil perhitungan 

diperoleh Fhitung = 10,206 > 2,76; sehingga Ho ditolak, artinya kualitas 

informasi, kemampuan individu dan norma subyektif secara simultan 



berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai 

sumber pustaka. 

Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi menyatakan proporsi atau prosentase total variasi 

variabel yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai 

R2 mempunyai range antara 0 dan 1. apabila nilai R2 =1 ini menunjukkan 

bahwa variabel independen dalam model menunjukkan 100% variasi variabel 

dependen. Sebaliknya jika R2 = 0 maka variabel independen dalam model 

tidak menjelaskan sedikit pun terhadap variasi dari variabel dependen  

Ketepatan pemilihan variabel dikatakan lebih baik jika R2 semakin mendekati 

1. Sedangkan bila R2 mendekati nol, maka pemilihan variabel yang ingin 

digunakan semakin kurang tepat. 

Hasil perhitungan koefisiendeterminasi diperoleh nilai Adj R2 sebesar 

0,239. Hal ini berarti bahwa variasi minat mahasiswa dalam menggunakan 

internet sebagai sumber pustaka 23,9% disebabkan oleh  kualitas informasi, 

kemampuan individu dan norma subyektif, sedangkan sisanya sebesar 76,1% 

dapat dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model. 

 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kualitas informasi, 

kemampuan individual dan norma subyektif terhadap minat mahasiswa dalam 

menggunakan internet sebagai sumber pustaka di Fakultas Ekonomi 

Universtias Muhammadiyah Surakarta dapat ditarik kesimpulan: 

1. Kualitas informasi diperoleh nilai thitung = 2,190 > 1,988; sehingga 

berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan 

internet sebagai sumber pustaka. 

2. Kemampuan individu diketahui bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai 

thitung = 2,870 > 1,988; sehingga berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka.  



3. Norma subyektif diperoleh nilai thitung = 3,510 > 1,988; sehingga 

berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan 

internet sebagai sumber pustaka.. 

Saran 

Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dari penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan Universitas Muhammadiyah Surakarta lebih meningkatkan 

kualitas informasi internet, dengan senantiasa mengupdate data-data yang 

ada serta jurnal-jurnal penelitian, agar semakin menarik mahasiswa untuk 

menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 

2. Pembentukan norma subyektif dan peningkatan kemampuan individu 

dalam menggunakan internet diharapkan terus meningkat dengan 

mengikuti berbagai pelatihan, simposium atau seminar yang terkait dengan 

pentingnya penggunaan teknologi internet, sehingga informasi yang 

diperoleh tidak terbatas pada buku-buku saja. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas jangkauan 

penelitian dengan lebih menambahkan sampel penelitian serta variabel-

variabel yang lain yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa dalam 

menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 
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