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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi telah mengalami pertumbuhan 

sangat pesat seiring dengan era globalisasi yang menuntut kecepatan arus 

informasi. Kebutuhan akan informasi sudah menjadi kebutuhan utama dalam 

masyarakat setelah kebutuhan primer. Salah satu perkembangan teknologi 

informasi adalah teknologi jaringan internet. Dewasa ini internet hadir dengan 

keragaman fungsi khususnya yang mendukung kebutuhan informasi. 

Perkembangan teknologi informasi tersebut mampu mengubah paradigma 

masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi, yang tidak lagi 

terbatas pada informasi surat kabar, audio visual dan elektronik, tetapi juga 

sumber-sumber informasi lainnya yang salah satu diantaranya melalui 

jaringan internet.  

Kemunculan internet dengan segala kecanggihannya membawa 

perubahan dalam gaya dan kebiasaan manusia sebagai pengguna alat canggih 

tersebut. Pengguna internet  dengan sangat mudah mendapatkan dan 

memahami informasi yang diberikan  bahkan menjadi pelaku aktif dalam 

mengolah 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. 
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Teknologi internet memberikan  manfaat bagi berbagai bidang. Salah 

satu bidang yang mendapatkan dampak yang cukup besar dengan 

perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan. Pada dasarnya 

pendidikan sangat erat kaitannya dengan  informasi dan komunikasi. Hal 

tersebut dapat diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas internet dalam proses 

pendidikan. Dalam dunia pendidikan internet telah memberi kemudahan 

untuk memperoleh informasi guna mencari referensi untuk kegiatan 

perkuliahan maupun penelitian.  

Internet yang menjanjikan akses, bisa memberikan kenyamanan dalam 

penelusuran referensi bagi mahasiswa (Zahra, 2009).  Internet dengan segala 

kemampuannya sebagai media  informasi dan komunikasi dapat memenuhi 

kebutuhan  informasi yang dibutuhkan dalam pendidikan. Proses belajar dan 

mengajar di era teknologi informasi sekarang ini memungkinkan para 

pengguna yaitu mahasiswa untuk mengakses informasi yang hampir tidak 

terbatas melalui internet. Beragam referensi, jurnal maupun hasil penelitian 

banyak dipublikasikan melalui internet. Para mahasiswa tidak perlu lagi 

mencari-cari buku di perpustakaan sebagai bahan untuk mengerjakan tugas-

tugas kuliah, cukup dengan memanfaatkan mesin pencari (search engine) di 

internet, materi-materi yang dibutuhkan dapat diperoleh. 

 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 
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internet tidak selalu menggunakan atau memanfaatkan internet untuk 

mendukung pendidikan secara maksimal. Pesatnya perkembangan kuantitas 

pengguna internet juga turut meningkatkan nilai manfaat dari internet itu 

sendiri. 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.  

Tingkat penggunaan internet yang setiap tahunnya naik karena 

kebutuhan informasi dan kebutuhan lainnya, tentunya pengguna menaruh 

harapan akan keakuratan dan kredibilitas sebuah informasi yang disajikan di 

internet. Sebuah kualitas informasi dari sistem teknologi yang memberikan 

kemudahan kepada pengguna tentunya akan berdampak pada tumbuhnya 

kepuasan atas informasi yang didapatkan. Keterbukaan yang dimiliki internet 

menjadikan kelemahan dari situs-situs di internet untuk menyampaikan 

informasi dan pengetahuan yang akurat dan objektif.  

Faktor pengguna memegang peran penting kaitannya dengan 

pemanfaatan dan kehadiran teknologi baru internet. Kepercayaan diri dan 

kemampuan dalam menggunakan internet akan berpengaruh terhadap 

penggunaan internet. Faktor kesiapan untuk menerima  teknologi internet 

beserta keluarannya berupa informasi, memiliki pengaruh yang besar dalam 

menentukan sukses atau tidaknya penerapan teknologi dalam memenuhi 

kebutuhan. Kemampuan individual setiap mahasiswa berbeda sehingga cara 

 
 



 
 

4 
 

mereka dalam mengoperasikan internet untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkannya juga berbeda (Zahra, 2009).  

Dalam pemanfaatan teknologi internet, faktor sosial berperan sebagai 

pendorong minat pengguna untuk menggunakan internet. Faktor sosial disini 

bisa berupa lingkungan. Mahasiswa akan memiliki minat untuk menggunakan 

internet jika dia merasa bahwa orang terdekatnya akan menganggap bahwa 

dia akan lebih berkinerja jika menggunakan internet (Zahra, 2009). Faktor ini 

bisa berasal dari teman dekat atau saran dosen. 

Penelitian ini dilakukan karena pemanfaatan teknologi internet dalam 

bidang pendidikan dewasa ini sangat diperlukan untuk memudahkan dalam 

proses pencarian informasi guna mendukung perkuliahan. Di samping itu, 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat  mahasiswa untuk 

menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Zahra 

Femilia (2009) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Informasi, Kemampuan 

Individual Dan Norma Subyektif Terhadap Minat Mahasiswa Dalam 

Menggunakan Internet Sebagai Sumber Pustaka”. Adapun perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada obyek dan waktu  

penelitian.  

Berdasarkan uaraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil 

judul penelitian “ PENGARUH KUALITAS INFORMASI, 

KEMAMPUAN INDIVIDUAL DAN NORMA SUBYEKTIF 

TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM MENGGUNAKAN 
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INTERNET SEBAGAI SUMBER PUSTAKA (Survey di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta)”  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam 

menggunakan internet sebagai sumber pustaka? 

2. Apakah kemampuan individual berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka? 

3. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam 

menggunakan internet sebagai sumber pustaka? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas informasi terhadap minat 

mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan individual terhadap minat 

mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 

3. Untuk menganalisis pengaruh norma subyektif terhadap minat mahasiswa 

dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat 

memberikan manfaat secara teoritis, karena merupakan hasil pengujian 

penelitian mengenai faktor-faktor kualitas informasi, kemampuan 

individual dan norma subyektif dalam penerimaan dan difokuskan pada 

penggunaan internet. 

  

2. Secara praktis  

Manfaat bagi praktisi dari penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat 

bermanfaat bagi mahasiswa sehingga dapat mempertimbangkan faktor 

kualitas informasi, kemampuan individual dan norma subyektif terhadap 

keberterimaan penggunaan internet. Hasil penelitian ini juga diharapkan 

memberikan masukan yang dapat dipakai sebagai dasar penelitian lebih 

lanjut. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis memberikan pedoman keseluruhan isi 

skripsi secara garis besar yang meliputi: latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian, 

yaitu pengertian kualitas informasi, kemampuan 

individual, norma subyektif,  minat menggunakan internet, 

penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi jenis penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, metode pengumpulan data, data dan sumber 

data, definisi operasional variabel dan pengukurannya. 

BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis data yang diuraikan dalam 

pengumpulan dan tabulasi data, deskripsi data serta 

analisis data terdiri dari pengujian asumsi klasik dan 

pengujian hipotesis. 

BAB V  : PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, 

keterbatasan penelitian dan saran .  

 

 

 

 

 


