
PENGARUH KUALITAS INFORMASI, KEMAMPUAN INDIVIDUAL 
DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP MINAT MAHASISWA 

DALAM MENGGUNAKAN INTERNET SEBAGAI SUMBER PUSTAKA

FEMILIA ZAHRA
UNIVERSITAS TADULAKO

ABSTRACT

This research intends to analyze factors that affect the students’ intention in using  
internet  as  literature  source  or  reference,  that  is  information  quality  factor,  individual  
capability (computer self-efficacy and knowledge search domain), and subjective norms. This  
research using TAM (Technology Acceptance Model) as basic research model and combine  
this with construct in Theory Planned Behavior (TPB) to complete the TAM. Data gained by  
disseminating  360 questionnaires  overall  the  Faculties  at  Gadjah Mada University..  The  
data analysis conducted under the Structural Equation Model (SEM) with AMOS Program 
Version 5.0. 

The result of this research shows that information quality positively and significantly  
affects  the  students’  intention  in  using  the  internet  as  literature  source  with  perceived 
usefulness  as  mediation.  Moreover,  this  research  also  shows  that  individual  capability  
(computer self-efficacy and knowledge search domain) positively and significantly affects the  
student’s intention in using the internet as literature source with perceived ease of use as  
mediation. Other finding is that subjective norms may directly affect the student’s intention in  
using the internet  as literature source without the mediation of perceived usefulness and  
perceived ease of use.

Key words: Information Quality, Computer Self-Efficacy, Knowledge Search Domain,  
Subjective Norm, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Structural 
Equation Model

1. PENDAHULUAN

Kemampuan untuk  mengelola  informasi  secara  efektif  di  dalam sebuah organisasi 

sangat  penting  karena  dapat  menjadi  dasar  untuk  memperoleh  keunggulan  kompetitif. 

Informasi  telah  menjadi  aktiva  tidak  berwujud,  yang  jika  dikelola  dengan  baik,  dapat 

digunakan  untuk  meningkatkan  sumber-sumber  perusahaan  lainnya.  Karena  itu  banyak 

perusahaan yang mulai mengembangkan dan memberikan perhatian khusus pada tekonologi 

informasi sebagai sumber yang memfasilitasi pengumpulan dan penggunaan informasi secara 
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efektif.  Salah satu perkembangan teknologi  komputer  adalah teknologi  jaringan komputer 

dan internet. 

Dalam  membangun  sumber  daya  manusia  pada  dunia  pendidikan,  dituntut  untuk 

mampu  mengikuti  (Up  date)  perkembangan  aplikasi  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi 

(IPTEK) agar lulusannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Salah 

satu cara untuk mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat 

adalah  selalu mengakses  informasi  yang  up to  date dan semua itu  dapat  didapat  melalui 

internet,  karena  memampukan  mahasiswa  untuk  mengakses  informasi  apa  saja 

dibutuhkannya.  Mahasiswa  sebagai  calon  sumber  daya  dalam organisasi  atau  perusahaan 

harus mampu memanfaatkan teknologi informasi yang ada guna mencapai tujuan organisasi. 

Internet yang merupakan salah satu produk teknologi informasi telah menjadi perhatian dan 

pilihan bagi mahasiswa karena memberikan kemungkinan positif dalam mengakses informasi 

yang dibutuhkan sebagai bahan pustaka. Internet yang menjanjikan akses, bisa memberikan 

kenyamanan dalam penelusuran referensi bagi mahasiswa. 

Namun demikian, masih banyak mahasiswa yang masih enggan untuk menggunakan 

internet  dalam  melakukan  tugas  mereka.  Salah  satu  kemungkinan  yang  menyebabkan 

keengganan adalah masalah kualitas informasi yang didapatkannya melalui media internet 

yang mungkin saja kurang relevan dengan informasi yang butuhkannya.  Mahasiswa harus 

bisa  membedakan  mana  informasi  yang  dapat  dipercaya  dan  mana  yang  tidak.  Masalah 

keengganan lainnya adalah masalah ketakutan (anxiety) dan kepercayaan diri (self efficacy) 

dalam menggunakan internet.   Kemampuan individual setiap mahasiswa berbeda sehingga 

cara  mereka  dalam  mengoperasikan  internet  untuk  mendapatkan  informasi  yang 

dibutuhkannya  juga  berbeda.  Oleh  karena  itu  ada  beberapa  mahasiswa  dengan 

kemampuannya  dalam  menggunakan  internet   diatas  rata-rata,  lebih  tahu  bagaimana 

memanfaatkan sarana internet untuk meningkatkan kinerja pekerjaannya dan tentu saja lebih 
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memiliki  niat  untuk  menggunakan  internet.  Sedangkan  untuk  mahasiswa  yang  kurang 

memiliki kemampuan tersebut cenderung memiliki niat yang lebih kecil untuk menggunakan 

internet  karena  dianggap terlalu  rumit  dan  memerlukan  usaha  yang  lebih  keras.  Masalah 

lainnya adalah mengenai faktor sosial, yang dalam hal ini berperan sebagai pendorong atau 

motivator  mahasiswa  dalam menggunakan  internet.  Mahasiswa akan memiliki  niat  untuk 

menggunakan internet jika dia merasa bahwa orang terdekatnya akan menganggap bahwa dia 

akan lebih berkinerja jika menggunakan internet. Faktor ini bisa berasal dari teman dekat, 

saran dosen atau rekan kerjanya. 

Penelitian  ini  dilakukukan  untuk  mencapai  beberapa  tujuan  utama  yaitu  1)  untuk 

menyelidiki  pengaruh  kualitas  kualitas  informasi  terhadap  minat  mahsiswa  untuk 

menggunakan internet  sebagai sumber  pustaka.  2) untuk menguji  pengaruh  computer self  

efficacy  dan  knowledge  search  domain terhadap  minat  mahsiswa  untuk  menggunakan 

internet  sebagai  sumber  pustaka.  3)  menguji  pegaruh  norma  subyektif  terhadap  minat 

mahsiswa untuk menggunakan internet sebagai sumber pustaka.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan 

melalui kuesioner terhadap  mahasiswa yang meggunakan internet sebagai sumber pustaka. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap niat mahasiswa menggunakan internet internet sebagai sumber 

pustaka dengan perceived usefulness  sebagai mediasi.  Hasil ini memperkuat pendapat dari 

Liu  dan  Arnett  (2000)  menyatakan  bahwa  informasi  dengan  kualitas  terbaik  akan 

meningkatkan  kegunaan  persepsian  pengguna  dan  meningkatkan  penggunaan  sistem 

informasi  juga  pendapat  Lin  dan  Lu  (2000)  yang  menyatakan  bahwa  penerimaan  atau 

penolakan pengguna atas sebuah sistem disebabkan oleh kualitas yang diberikan oleh sebuah 

sistem.  Hasil  ini  juga  sependapat  dengan  penelitian  Seddon  (1997)  yang  menyimpulkan 

bahwa kulitas informasi berpengaruh psitif terhadap perceived usefulness.

3



Penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  kemampuan  individual  (computer  self  

efficacy  dan knowledge  search  domain)  berpengaruh   berpengaruh  positif  dan  signifikan 

terhadap  niat  mahasiswa  menggunakan  internet  internet  sebagai  sumber  pustaka  dengan 

perceived  ease  of  use  sebagai  mediasi.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya 

venkatesh dan davis (1996), Igbaria dan Iivari (1995), Hong et al. (2002)

Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa norma  subyektif  dapat  berpengaruh 

secara langsung pada niat mahasiswa dalam menggunakan internet sebagai sumber pustaka 

tanpa dimediasi oleh perceived usefulness dan perceived ease of use. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian Hsu dan Chiu (2004).

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Beberapa penelitian sistem informasi melakukan riset mengenai penerimaan individu 

terhadap  pemakaian  internet  dengan  menggunakan  konstruk-konstruk  yang  telah 

dikembangkan  oleh  para  peneliti  di  bidang  ini,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan 

meningkatkan  pemahaman  akan  motivasi  individu  dalam  menggunakan  internet  dan 

menunjukkan bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi penerimaan individu terhadap 

teknologi internet. Perilaku penerimaan pengguna ini telah diuji dengan menggunakan model 

TAM (Technology  Acceptance  Model).  Sebelumnya,  akan  diulas  lebih  dahulu  teori  yang 

melandasi model TAM. 

2.1 Theory of Planned behavior (TPB)

Teori  perilaku  rencanaan  (Theory  of  Planned  behavior)  merupakan  teori  hasil 

perkembangan dari TRA (Theory Reasoned Action). Perbedaan antara keduanya adalah pada 

TPB adanya penambahan pada satu variabel yaitu perceived behavior control. Pengendalian 

perilaku persepsian ini  merupakan faktor ketiga yang diprediksi  mendahului  terbentuknya 

niat perilaku individu. Ada dua control disini, yaitu faktor kontrol internal adalah keahlian 
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(skill), kemampuan, informasi, emosi seperti stress dan faktor eksternal termasuk diantaranya 

situasi dan faktor lingkungan.

Pengendalian  perilaku persepsian didefinisikan sebagai  besarnya  tingkat  keyakinan 

individu untuk mengendalikan akibat dari peilaku yang dilakukan . seorang individu akan 

memiliki niat  yang kuat untuk berperilaku bila individu tersebut meyakini bahwa mereka 

memiliki  sumberdaya  dan kesempatan  untuk melakukan perilaku tersebut.  Demikian  juga 

sebaliknya  bila  individu  merasa  tidak  memiliki  kemampuan  ataupun  sumberdaya  untuk 

melakukan perilaku tersebut maka intensi atau niat untuk melakukan perilaku tertentu akan 

rendah walaupun individu memilki sikap positif terhadap perilaku dan yakin bahwa orang 

lain juga melakukan perilaku yang sama. Teori ini dapat dipahami dengan lebih jelas pada 

gambar di bawah ini :

Gambar 1  Model Theory of Planned behavior (TPB)

2.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Model penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model atau TAM) pertama kali 

diperkenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986. Teori ini merupakan hasil pengembangan 

dan adaptasi  dari  dua teori  sebelumnya yaitu  Theory of Reasoned Action  dan  Theory of  

Planned  behavior.  TAM merupakan  model  penerimaan  suatu  teknologi  sistem informasi 

dengan  dua  konstruk  utama  yang  membedakannya  dengan  dua  teori  sebelumnya.  Dua 

konstruk  utama  ini  adalah  kegunaan  pesepsian  (perceived  usefulness)  dan  kemudahan 
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penggunaan persepsian (perceived ease of use). Dalam TAM, penerimaan individual terhadap 

teknologi informasi, ditentukan oleh dua konstruk tersebut. 

Kegunaan persepsian (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan persepsian 

(perceived  ease  of  use)  keduanya  mempunyai  pengaruh  ke  niat  perilaku  (behavioral  

intention). Pemakai teknologi akan mempunyai niat menggunakan teknologi  jka dia merasa 

bahwa teknologi tersebut bermanfaat baginya dan mudah dalam penggunaannya. Kegunaan 

persepsian  (perceived  usefulness)  juga  mempengaruhi  kemudahan  penggunaan  persepsian 

(perceived ease of use) tetapi tidak sebaliknya. Pemakai sistem akan menggunakan sistem 

jika sistem tersebut bermanfaat  tanpa baik sistem itu mudah digunakan atau tidak mudah 

digunakan. Sistem yang sulit digunakan akan tetap digunakan jika pemakai merasa bahwa 

sistem masih berguna (Hartono, 2007).  Model  ini akan dapat dipahami dengan lebih jelas 

pada gambar di bawah ini :

Gambar 2 Technology Acceptance Model (TAM)
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2.3  Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Model  dalam  penelitian  ini  dapat  kita  lihat  pada  gambar  3  di  bawah  ini  yang 

menunjukkan  model  hubungan  teoritis  dari  penelitian  ini  yang  masing-masing  hubungan 

merupakan hipotesis dari penelitian  Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat  pada gambar di 

bawah ini : 

   

Gambar 3 Model Penelitian

2.3.1 Kualitas Informasi

Hasil penelitian DeLone dan McLean (1992) dan model Seddon (1997) menunjukkan 

bahwa  kualitas  sistem  informasi  dan  kualitas  informasi  berpengaruh  positif   signifikan 

terhadap kepuasan pengguna sistem informasi. Kualitas Informasi yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini merupakan persepsi pemakai mengenai kualitas informasi yang dihasilkan oleh 

internet yang digunakan oleh mahasiswa guna mendapatkan informasi yang dubutuhkannya. 

Beberapa karakteistik  yang digunakan untuk menilai  kualitas  informasi  antara  lain adalah 

accuracy, timeliness, relevance, informativeness, dan Competitiveness (Weber, 1999). 

Kualitas  informasi  adalah tingkat relevan (relevant),  ketepatan waktu (timely),  aman 

dan disajikan dengan rancangan informasi yang baik dalam sebuah website  (Liu & Arnett, 

2000). Kualitas informasi terbaik dapat diberikan oleh internet ketika bisa didapatkan dengan 

mudah (tidah susah dalam pencariannya), terorganisasi (teratur), dan tersedia dalam jumlah 
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yang banyak (Donthu dan Garcia, 1999; Peterson et al.. 1997), dalam Istianingsih dan Setyo 

Hari  Wijanto  (2008).  Kualitas  informasi  juga  dapat  dilihat  dengan  adanya  potensi 

menghasilkan informasi yang tidak terbatas baik dalam organisasi maupun luar organisasi 

(Barnes et al, 2003). Menurut Li et al. (2002), informasi yang berkualitas adalah informasi 

yang  akurat,  jelas,  detil,  relevan,  mudah  didapatkan,  tepat  waktu,  up  to  date dan  sesuai 

dengan kebutuhan pengguna.  Liu dan Arnett  (2000) menyatakan bahwa informasi  dengan 

kualitas  terbaik  akan  meningkatkan  kegunaan  persepsian  pengguna  dan  meningkatkan 

penggunaan sistem informasi. Lin dan Lu (2000) juga menambahkan bahwa penerimaan atau 

penolakan pengguna atas sebuah sistem disebabkan oleh kualitas yang diberikan oleh sebuah 

sistem. 

Seddon (1997) melakukan penelitian untuk melihat adanya hubungan antara kualitas 

informasi  dengan  perceived  usefulness.  Hasil  penelitian Seddon (1997)  mengenai  adanya 

hubungan antara dua variabel ini, didukung oleh hasil penelitian Li (1997) dan Rai et al., 

(2002).  Jika  pengguna   internet  yakin  dengan  kualitas  sistem  yang  digunakannya,  dan 

merasakan  bahwa  menggunakan  sistem  tersebut  tidak  sulit,  maka  mereka  akan  percaya 

bahwa penggunaan sistem tersebut  akan memberikan  manfaat  yang  lebih besar  dan akan 

meningkatkan kinerja mereka.  Jika informasi  yang dihasilkan dari  sistem yang digunakan 

semakin  akurat,  tepat  waktu,  dan  memiliki  reliabilitas  yang  baik,  maka  akan  semakin 

meningkatkan  kepercayaan  pemakai  sistem  tersebut.  Peningkatan  kepercayaan  pemakai 

sistem informasi, diharapkan akan semakin meningkatkan kinerja mereka

Dalam  penelitian  ini,  dimensi-dimensi  kualitas  informasi  yang  akan  digunakan 

sebagai ukuran kualitas informasi dari penggunaan internet sebagai bahan pustaka/referensi 

adalah berdasarkan pada penelitian  Bailey dan Pearson (1083),  yaitu  Accuracy,  precision 

Currency, t imeliness, reliability, completeness, conciseness, format dan relevance 
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Berdasarkan  uraian  di  atas  penelitian  ini  menghipotesakan  bahwa  berdasarkan  persepsi 

pemakai,  semakin  tinggi  kualitas  informasi,  akan  semakin  meningkatkan  perceived 

usefulness dan  perceived ease of use.

H1a: Kualitas informasi (information quality) memiliki pengaruh positif terhadap kegunaan 

persepsian (perceived usefulness) internet sebagai bahan referensi/pustaka.

H1b: Kualitas informasi (information quality) memiliki pengaruh positif terhadap kemudahan 

penggunaan persepsian (perceived ease of use) internet sebagai bahan referensi/pustaka.

2.3.2  Kemampuan Individual

Perbedaan-perbedaan individual merupakan salah satu variabel yang dipercaya dapat 

mempengaruhi niat perilaku individu melalui kemudahan penggunaan persepsian (perceived 

ease of use).  Nelson (1990) menyatakan (dalam hong et al,  2002) bahwa kesuksesan dari 

inovasi suatu teknologi terletak pada bagaimana individu memandang dirinya atas teknologi 

tersebut. Pada penelitian ini ada dua perbedaan individual yang akan diuji, yaitu keyakinan-

sendiri  komputer  (computer  self-efficacy)  dan  pengetahuan  mengenai  domain  pencarian 

(knowledge of search domain).

2.3.2.1  Computer self-efficacy

Keyakinan-sendiri  (self-efficacy)  didefinisikan  sebagai  persepsi  individual  terhadap 

kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku atau keyakinan terhadap kemampuan 

sendiri untuk melakukannya (Ajzen, 2002). Individual-individual akan cenderung lebih puas 

dengan  perilaku  yang  mereka  rasa  mampu  untuk  melakukannya  dan  cenderung  tidak 

menyukainya untuk perilaku-perilaku yang mereka tidak bisa menguasainya (Bandura 1986, 

1997,  dikutip  oleh  Hartono  2007).  Compeau  dan  Higgins  (1995)  dalam Hortono  (2007) 

mendefinisikan  Computer  self-efficacy sebagai  judgement  dari  kemampuan  pengguna 

komputer. 
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Hubungan antara  computer self-efficacy dan  perceived ease of use didasarkan pada 

Davis (1989) yang membangun konsep dari  perceived usefulness dan perceived ease of use 

berdasarkan pada teori self-efficacy,  dan meyakini bahwa  self efficacy  yang didefinisikan 

sebagai  pendapat  tentang  baik  atau  tidaknya  individu  dalam  melakukan  hal-hal  yang 

diperlukan  guna  mengatasi  beerbagai  macam  situasi  atau  masalah,  berhubungan  dengan 

kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use). Sedangkan kegunaan persepsian 

(perceived usefuless) lebih mengarah pada hasil. Oleh karena itu dlam penelitian ini, variabel 

computer  self  efficacy ini  hanya  akan  dihubungkan  dengan  kemudahan  penggunaan 

(perceived ease of use). Mathieson (1991) dalam Hong et al. (2002) kemudian menyatakan 

bahwa ada dua tipe  kontrol  seperti  yang  disarankan oleh Azjen (1985)  dalam  Theory of  

Planned behavior yaitu kontrol internal  yang meliputi skill, willpower dan kontrol eksternal 

yang meliputi waktu, kesempatan dan kerjasama dengan orang lain. Ease of use mengarah 

pada faktor kontrol internal, yaitu skill (Mathieson, 1991) dalam Hong at el. (2002), sehingga 

secara  teori  dapat  dikatakan  computer  self-efficacy sebagai  internal  control  memiliki 

pengaruh secara langsung terhadap kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of  

use).

Bukti  empiris  lainnya  yang  menghubungkan  antara  computer  self  efficacy dengan 

perceived  ease  of  use yaitu  venkatesh  dan  davis  (1996)  dalam Hong et  al.  (2002)  yang 

menemukan  bahwa  computer  self-efficacy mempengaruhi  perceived  ease  of  use 

mikrokomputer.  Igbaria  dan Iivari  (1995)  dalam Hong et  al.  (2002)  juga mengemukakan 

bahwa computer self-efficacy memiliki pengaruh yang langsung terhadap perceived ease of  

use, tetapi tidak pada perceived usefulness. 

Berdasarkan  atas  dukungan  teori  dan  bukti  empiris  diatas,   maka  dapat  dibangun 

hipotesis 2 sebagai berikut :
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H2: Keyakinan-sendiri  computer  (computer  self-efficacy)  memiliki  pengaruh  positif 

terhadap kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) internet sebagai 

bahan referensi/pustaka.

2.3.2.2  Knowledge of search domain

Pengetahuan  tentang  domain  pencarian  (knowledge  of  search  domain)  merupakan 

faktor kontrol internal lainnya  yang dapat secara positif berpengaruh terhadap kemudahan 

penggunaan  persepsian  (perceived  ease  of  use)  internet  sebagai  bahan  referensi/  pustaka 

mahasiswa.  Penelitian  tentang  sistem  pencarian  informasi  mengindikasikan  bahwa 

pengetahuan tentang domain pencarian dapat mendukung pencarian menjadi  lebih efisien, 

yaitu dapat membantu user dengan cara memisahkan informasi yang relevan dengan yang 

tidak relevan,  memfasilitasi  pembelajaran prinsip dasar pencarian dengan fasilitas  bantuan 

dan dapat memformulasikan  kata kunci dengan lebih akurat (Linde dan Bergstrorm, 1988; 

Marchionini et al.,1993; Meadow et al.,1995) dalam Hong et al. (2002). Oleh karena itu dapat 

disimpulkan  bahwa  latar  belakang  pengetahuan  seseorang  tentang  domain  pencarian 

informasi dapat mendukung interaksi yang lebih mudah dangan teknologi yang digunakan 

yang dalam hal ini adalah internet, sehingga dapat dibangun hipotesis sebagai berikut :

H3: Pengetahuan  tentang  domain  pencarian  (knowledge  of  search  domain)  memiliki 

pengaruh positif terhadap kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) 

internet sebagai bahan referensi/pustaka.

2.3.3  Kegunaan persepsian (Perceived usefulness)

Kegunaan persepsian (perceived usefulness) adalah sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Dari definisi tersebut 

dapat  diketahui  bahwa kegunaan persepsian merupakan suatu kepercayaan  tentang proses 

pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem berguna maka dia akan 
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menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi kurang 

berguna maka dia tidak akan menggunakannya. 

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukan bahwa konstruk kegunaan persepsian 

mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem informasi (Davis, 

1989;  Chau,  1996;  Igbaria  et  al,.  1997;  Sun,  2003)  dalam  Hortono  (2007).  Penelitian 

sebelumnya  menunjukan  bahwa  kegunaan  persepsian  merupakan  konstruk  yang  paling 

banyak  signifikan  dan  penting  yang  mempengaruhi  sikap,  niat  dan  perilaku  dalam 

penggunaan teknologi dibanding konstruk yang lain.

Beberapa  bukti  empiris  lainnya  juga  menemukan bahwa niat  perilaku  dipengaruhi 

oleh kegunaan persepsian (Agarwal dan Prasad, 1999; Davis et al., 1989; Hu et al., 1999; 

Jackson et al., 1997; Venkatesh, 1999, 2000; Venkatesh dan Davis, 1996, 2000; Venkatesh 

dan Morris, 2000) dalam Hong et al. (2002). Berdasarkan paparan tersebut, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Kegunaan persepsian (perceived  usefulness)  memiliki  pengaruh positif  terhadap niat 

perilaku  (behavior intention)  pengguna  untuk  menggunakan  internet  sebagai  bahan 

referensi/pustaka.

2.3.4  Kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use)

Davis et al. (1989) mendefinisikan kemudahan penggunaan persepsian sebagai tingkat 

keyakinan seseorang bahwa dalam menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha yang 

keras.  Meskipun  usaha  menurut  setiap  orang  bebeda-beda  tetapi  pada  umumnya  untuk 

menghindari penolakan dari pengguna sistem atas sistem yang dikembangkan, maka sistem 

harus  mudah  diaplikasikan  oleh  pengguna  tanpa  mengeluarkan  usaha  yang  dianggap 

memberatkan.

Kemudahan penggunaan persepsian merupakan salah satu konstruk dalam TAM yang 

telah diuji dalam penelitian Davis et al. (1989). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
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faktor ini terbukti dapat menjelaskan alasan seseorang dalam menggunakan sistem informasi 

dan menjelaskan bahwa sistem baru yang sedang dikembangkan diterima oleh pengguna. 

Beberapa penelitian  lainnya juga memberikan bukti mengenai pengaruh yang signifikan dari 

kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) terhadap niat perilaku (behavior 

intention)  secara  langsung  ataupun  pengaruh  secara  tidak  langsung  melalui  kegunaan 

persepsian (Agarwal dan Prasad, 1999; Davis et al., 1989; Hu et al., 1999; Jackson et al., 

1997;  Venkatesh,  1999,  2000; Venkatesh dan Davis,  1996,  2000;  Venkatesh dan Morris, 

2000) dalam Hong et al. (2002). Berdasarkan paparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah:

H5: Kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) memiliki pengaruh positif 

terhadap  kegunaan  persepsian  (perceived  usefulness)  internet  sebagai  bahan 

referensi/pustaka.

H6: Kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) memiliki pengaruh positif 

terhadap  niat  perilaku  (behavior intention)  pengguna  untuk  menggunakan  internet 

sebagai bahan referensi/pustaka.

2.3.5  Norma subyektif (subjective norms)

Norma  subyektif  (subjective  norms)  adalah  persepsi  atau  pandangan  seseorang 

terhadap  kepercayaan-kepercayaan  orang  lain  yang  akan  mempengaruhi  niat  untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Hartono 2007). 

Penelitian  ini  mencoba  melihat  pengaruh  norma-norma  subyektif  terhadap  niat 

dengan menggunakan pengaruh interpersonal dan pengaruh eksternal seperti pada penelitian 

Hsu dan Chiu (2004) yang percaya bahwa dalam konteks aplikasi-aplikasi internet, pengukur 

norma-norma  subyektif  seharusnya  juga  mempertimbangkan  pengaruh-pengaruh 

interpersonal dan juga ekternal. Bukti empiris lainnya yang menunjukkan pengaruh norma-

norma subyektif terhadap niat perilaku penggunaan sistem adalah penelitian venkatesh dan 
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Brown (2001) yang ditunjukkan bahwa keluarga dan kolega-kolega merupakan grup-grup 

yang  penting  yang  mempengaruhi  niat  perilaku  individual  sebagai  penentu  kepercayaan 

normatif (Hartono, 2007). Dalam penelitian DiMaggio et al. (2001) peranan pemerintah juga 

dikatakan  sangat  penting  dalam  mendorong  niat  perilaku  dengan  mempromosikan  dan 

mendorong masyarakat untuk menggunakan suatu sistem informasi (Hartono 2007).

Berdasarkan pemaparan  diatas,  maka hipotesis  yang diajukan dalam penelitian  ini 

adalah: 

H7: Norma-norma  subyektif  (subjective  norms)  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  niat 

perilaku  (behavior intention)  pengguna  untuk  menggunakan  internet  sebagai  bahan 

referensi/pustaka.

3.   METODA PENELITIAN

3.1  Populasi dan Data

Populasi dalam penelitian ini adalah menggunakan mahasiswa S1 dan S2 Universitas 

Gadjah  Mada.  Universitas  Gadjah  Mada  merupakan  salah  satu  universitas  terbesar  di 

Indonesia  yang  telah   mengedepankan  teknologi  internet  dalam proses  pembelajarannya. 

Kriteria ini dianggap penting karena dalam penelitian ini diharapkan yang menjadi responden 

adalah pengguna internet. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah secara non probabilitas yaitu quota sampling.

Teknik  yang  akan  digunakan  dalam  pengumpulan  data  penelitian  adalah  melalui 

kuesioner  yang berisi  daftar  pertanyaan mengenai  semua variabel  yang diteliti.  Meskipun 

item-item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini telah digunakan pada penelitian 

sebelumnya dan dinyatakan valid serta reliabel, tetapi item-item pertanyaan ini perlu diuji 

kembali  validitas  dan  reliabilitasnya.  Pre  test  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  untuk 

mengetahui  validitas  dan  reabilitas  konstruk  dari  instrument  yang  dibangun.  Pre  test 

dilakukan pada 25 responden yang semuanya merupakan mahasiswa magister sains Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas  Gadjah Mada dengan hasil  yang baik.  Reabilitas  yang 
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ditunjukkan dari nilai cronbach’s alpha menunjukkan hasil yang baik yaitu berada pada nilai 

diatas 0,6, dimana rata-rata tiap konstruk yang ada memiliki nilai cronbach alpha 0.9.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data  penelitian  dikumpulkan  dengan  menyebarkan  360  kuesioner  kepada  mahasiswa 

Universitas Gadjah Mada berdasarkan kuota, yang setiap fakultasnya memiliki 20 responden 

baik untk jenjang s1 maupun s2. Kuesioner disebarkan  dengan cara mengantar langsung 

kepada  responden,  kemudian  diberikan  waktu  sekitar  20  menit  kepada  responden  untuk 

mengisi  kuesioner  tersebut  untuk  kemudian  jawaban  responden  langsung  dikembalikan 

setelah jeda waktu tersebut.  Total kuesioner yang kembali adalah 360, yang berarti tingkat 

respon ratenya mencapai 100%. Responden yang tingkat pendidikan yang sedang ditempuh 

s1 berjumlah 202 responden (56,1%) dan s2 sebanyak 158 responden (43,9%). 

Hasil pengujian realibilitas dan validitas data menunjukkan tingkat kekonsistenan dan 

keakurasian yang cukup baik. Pada uji reliabilitas, konsistensi internal koefisien Cronbach’s 

Alpha menunjukkan tidak ada koefisien yang kurang dari nilai batas minimal 0,60 (Nunnally, 

1967 dalam Ghozali, 2006). Sedangkan pada pengujian validitas dengan uji homogenitas data 

dan uji korelasional antara skor masing-masing butir dengan skor total (Pearson Correlation) 

menunjukkan korelasi yang positif dan tingkat signifikan pada level 0,01. Dari hasil tersebut 

dapat  diartikan  bahwa pertanyaan-pertanyaan yang mengukur  konstruk kualitas  informasi, 

keyakinan computer sendiri (computer self efficacy), pengetahuan tentang domain pencarian 

(knowledge  search  domain),  norma  subyektif  (subjective  norms),  kegunaan  persepsian 

(perceived usefulness), kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) dan niat 

perilaku (behavioral intention) mahasiswa adalah valid.  Hasil  uji reliabilitas  dan validitas 

disajikan pada tabel 1 dan tabel 2 di daftar lampiran 1.

4.1  Measurement Model dengan Confirmatory Factor Analysis

Pada  analisis  faktor  konfirmatori,   tampak  bahwa  konstruk  kualitas  informasi,  konstruk 

computer  self  efficacy dan  konstruk  norma  subyektif  harus  dimodifikasi  dengan 

menghilangkan beberapa indikator yang memiliki nilai loading di bawah 0,6, yaitu X6, X14, 
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X15, X16, X17, X18 dan X27. sedangkan konstruk lainnya yaitu knowledge search domain,  

perceived  usefulness,  perceived  ese  of  use dan behavioral  intention tidak  mengalami 

perubahan karena semua indikatornya memiliki nilai loading di atas 0,6. Hasil uji analisis 

factor konfirmatori dapat dilihat pada daftar lampiran 2.

4.2 Full Structural Equation Model Analysis

Analisis model persamaan struktural secara penuh (full structural equation model analysis) 

dapat dilihat pada gambar  sebagai berikut:
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Gambar 4  Full Structural Equation Model 

4.2.1 Pengujian Asumsi
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4.2.1.1 Ukuran Sampel

Ukuran  sampel  yang  harus  dipenuhi dalam  permodelan  ini  adalah  menggunakan 

perbandingan  5  observasi  untuk  setiap  estimated  parameter. Jadi,  dalam  penelitian  ini 

menggunakan 42 parameter, maka minimum  sampel yang harus digunakan adalah sebanyak 

210  sampel.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  sampel  sebanyak  360  sampel,  sehingga 

ukuran sampel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat sampel minimum.

4.2.1.2  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap data yang digunakan dalam analisis  model awal 

secara keseluruhan, dengan menggunakan AMOS versi 5.0. Hasil uji normalitas dapat dilihat 

yang  menunjukkan  nilai  minimum,  maksimum,  skewness,  kurtosis,  critical  ratio untuk 

masing-masing variabel dan total  nilai  multivariate. Nilai  multivariate pada uji normalitas 

data sebesar  31,260. Nilai tersebut di atas ± 2,58 (critical ratio pada tingkat signifikansi 0,01) 

sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan secara multivariate mempunyai sebaran 

yang tidak normal. 

Penyimpangan terhadap asumsi normalitas dapat diteliti kembali dengan melakukan 

bootstrapping untuk melakukan resampling. Jika hasil etimasi parameternya masih konsisten 

dengan hasil estimasi tanpa bootstrapping maka model penelitian tanpa bootstrapping masih 

layak untuk digunakan. Distribusi chi-square hasil bootstraping dapat dilihat pada lampiran 3. 

Berdasarkan  hasil  bootstraping  dapat  dilihat  bahwa  estimasi  parameter  konsisten  antara 

model original (tanpa bootstrapping) dengan model setelah bootstrapping. Dengan demikian 

berdasarkan hasil  tersebut dapat disimpulkan bahwa model  penelitian ini layak digunakan 

untuk menguji seluruh hipotesis penelitian.

4.2.1.3  Asumsi Outlier

Penentuan  outlier data  dilakukan  dengan  membandingkan  data  pada  observations  

farthest from the centroid/mahalanobis distance dengan tabel  critical values of chi square 

(X2).  Penentuan  cut-off  outlier ditentukan  dengan  memperhatikan  jumlah  indikator  yang 

digunakan sebanyak 42 dengan  degree of freedom 0,001, sehingga  cut-off dilakukan pada 

nilai 76,084. Nilai yang berada di atas nilai 76,084 dianggap outlier data dan dieliminasi dari 
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kumpulan data. Berdasarkan pada asumsi di atas, maka ada satu data yang harus dieliminasi 

dari kumpulan data dan dengan demikian dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

4.2.1.4  Penilaian Kriteria Goodness Of Fit Indices Full Structural Model

Berikut ini Ringkasan perbandingan model yang dibangun dengan  cut-of goodness-

of-fit indices yang ditetapkan, nampak dalam tabel 1

Tabel 1
Goodness-of-fit Indices Full Structural Equation Model

Goodness of fit index Cut-off Value Hasil Model Keterangan
Chi-Square Diharapkan kecil 1148,349 Marginal
Probability ≥ 0,05 0,000 Marginal
RMSEA ≤ 0,08 0,056 Fit

GFI ≥ 0,90 \gfi Fit
AGFI ≥ 0,90 \agfi Fit
PGFI ≥ 0,50 \pgfi Fit

CMIN/DF ≤ 2,00 2,103 Marginal
TLI ≥ 0,90 0,882 Marginal
CFI ≥ 0,90 0,891 Marginal

Sumber: data primer diolah 2009

Berdasarkan  tabel  1,  nilai  Chi-Square  1148,349 dengan  probabilitas  p=0,000,  dan 

CMIN/DF=2,103,  TLI=0,882  dan  CFI=0,891  menunjukkan  bahwa  model  diterima  pada 

tingkat  marginal.  Sedangkan kriteria  RMSEA, GFI,  AGFI dan PGFI menunjukkan model 

yang fit. Dengan demikian secara keseluruhan model  yang dibangun fit walaupun beberapa 

criteria seperti Chi-square, Probablitas, CMIN/DF, TLI dan CFI diterima secara marginal. 

Selain itu dari hasil Output AMOS 5 ukuran parsimony fit lainnya seperti PNFI, PCFI 

berada diatas 0,50 yang menunjukkan bahwa model ini  diterima pada tingkat  fit.  Ghozali 

(2008  :  66-67)  menyatakan  bahwa  Nilai  Chi-square sangat  sensitive  terhadap  besarnya 

sampel, sehingga ada kecenderungan nilai Chi-square akan selalu signifikan. Oleh karena itu, 

maka dianjurkan untuk mengabaikannya dan melihat goodness fit lainnya. Selain itu Solimun 

(2006)  menyatakan bahwa jika terdapat  satu atau dua  kriteria  goodness of  fit yang  telah 

memenuhi, model dikatakan baik. 

4.3  Pengujian Hipotesis 
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Berikut ini adalah  output table pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan 

alat  uji  AMOS Versi  5.0  dalam bentuk  output  Regression  Weights seperti  pada  tabel  2 

berikut.

Tabel 2
Output Regression Weights

Estimate S.E. C.R. P Label
PEOU <--- CSE ,396 ,090 4,410 ,000 par_29
PEOU <--- KI ,123 ,080 1,539 ,124 par_30
PEOU <--- KSD ,108 ,047 2,294 ,022 par_31
POU <--- KI ,581 ,082 7,076 ,000 par_25
POU <--- PEOU ,413 ,073 5,640 ,000 par_32
BI <--- POU ,571 ,072 7,888 ,000 par_33
BI <--- PEOU ,222 ,071 3,138 ,002 par_34
BI <--- NS ,522 ,093 5,604 ,000 par_35

Sumber: data primer diolah 2009 (output AMOS 5)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa hipotesis 1a, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 terdukung pada 

tingkat  signifikansi  0,05  sedangkan  hipotesis  1b  tidak  terdukung.  Tidak  terdukungnya 

hipotesis 1b menjelaskan fenomena yang terjadi bahwa untuk mendapatkan unformasi yang 

berkualitas dibutuhkan usaha yang cukup keras untuk mendapatkannya sehingga tidak mudah 

untuk  mendapatkannya.  Oleh  karenanya  kualitas  informasi  tidah  berpengaruh  signifikan 

terhadap perceived ease of use. 

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukukan dengan tujuan untukmengetahui pengaruh kualitas kualitas 

informasi, kemampuan individual (computer self efficacy dan knowledge search domain) dan 

norma-norma  subyektif  terhadap  minat  mahsiswa  untuk  menggunakan  internet  sebagai 

sumber pustaka. 

Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  didapatkan  melalui  kuesioner  terhadap 

mahasiswa yang meggunakan internet sebagai sumber pustaka sejumlah 360 responden yang 

tersebar  pada  seluruh  fakultas  Universitas  Gadjah  Mada.  Hasil  dalam  penelitian  ini 

menunjukkan  bahwa  kualitas  informasi  berpengaruh   berpengaruh  positif  dan  signifikan 
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terhadap  niat  mahasiswa  menggunakan  internet  internet  sebagai  sumber  pustaka  dengan 

perceived usefulness  sebagai mediasi.  Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemampuan 

individual (computer self efficacy dan knowledge search domain) berpengaruh  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap niat mahasiswa menggunakan internet internet sebagai sumber 

pustaka dengan perceived ease of use sebagai mediasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa  norma  subyektif  dapat  berpengaruh  secara  langsung  pada  niat  mahasiswa  dalam 

menggunakan internet sebagai sumber pustaka tanpa dimediasi oleh perceived usefulness dan 

perceived ease of use. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hsu dan Chiu (2004).

5.2 Keterbatasan

Berbagai  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  penelitian  hanya  menggunakan 

mahasiswa pada satu universitas saja yaitu Universitas Gadjah Mada, sehingga penelitian ini 

sulit untuk digeneralisasikan untuk semua mahasiswa di Indonesia. Selain itu pengambilan 

data melalui kuesioner kepada mahasiswa yang tersedia pada saat itu, jadi bisa saja jawaban 

yang ada tidak dipikirkan dengan seksama karena tertuju pada kesibukan perkuliahan, karena 

pada saat penelitian dilangsungkan, banyak mahasiswa yang sedang dalam akhir perkuliahan, 

sehingga sibuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah.

5.3 Saran

Untuk penelitian  kedepan,  dapat  mempertimbangkan  mengenai  responden penelitian  agar 

dapat divariasikan untuk semua universitas di Indonesia, agar kita kita bisa melihat hasil yang 

lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa dalam menggunakan 

internet  sebagai  sumber  pustaka  selain  itu  faktor-faktor  eksternal  lebih  di  variasikan  lagi 

untuk  mengetahui,   memperjelas  dan  memprediksi  konstruk  perceived  usefulness dan 

perceived ease of use dari Technology Acceptance Model, misalnya kualitas dari sistem itu 

sendiri.
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LAMPIRAN
Hasil Uji Reliabilitas

No Variabel
Nilai 

Cronbach 
Alpha

Keterangan

1 Information Quality 0,819 Reliabel
2 Computer self efficacy 0,782 Reliabel

3 Knowledge search domain 0,789 Reliabel
4 Subjective norms 0,880 Reliabel
5 Perceived usefulness 0,848 Reliabel
6 Perceived ease of use 0,833 Reliabel
7 Behavioral intention 0,836 Reliabel

        Sumber : data primer diolah 2009

Hasil Uji Validitas

No Variabel Kisaran
Korelasi Signifikansi Keterangan

1 Information Quality 0,5**-0,7** 0,001 Valid
2 Computer self efficacy 0,5**-0,7** 0,001 Valid

3 Knowledge search domain 0,89**-0,9** 0,001 Valid
4 Subjective norms 0,65**-0,8** 0,001 Valid
5 Perceived usefulness 0,78**-0,9** 0,001 Valid
6 Perceived ease of use 0.79**-0,84** 0,001 Valid
7 Behavioral intention 0,7**-0,80** 0,001 Valid

Sumber : data primer diolah 2009

Analisis Faktor Konfirmatoti
Konstruk Computer Self Efficacy & Knowledge Search Domain

Estimate
X10<--- CSE ,597
X11<--- CSE ,679
X12<--- CSE ,627
X13<--- CSE ,605
X14<--- CSE ,480
X15<--- CSE ,495
X16<--- CSE ,397
X17<--- CSE ,341
X18<--- CSE ,382
X19<--- CSE ,522
X20<--- KSD ,634
X21<--- KSD 1,065

   Sumber : Output Amos 5, 2009
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Analisis Faktor Konfirmatori
Konstruk Kualitas Informasi

Estimate
X1 <--- KI ,615
X2 <--- KI ,673
X3 <--- KI ,547
X4 <--- KI ,660
X5 <--- KI ,552
X6 <--- KI ,393
X7 <--- KI ,600
X8 <--- KI ,606
X9 <--- KI ,546

 Sumber : Output Amos 5, 2009

Analisis Faktor Konfirmatoti
Konstruk Norma Subyektif

Estimate
X22 <--- NS ,746
X23 <--- NS ,828
X24 <--- NS ,848
X25 <--- NS ,818
X26 <--- NS ,555
X27 <--- NS ,498
X28 <--- NS ,618
X29 <--- NS ,527

   Sumber : Output Amos 5, 2009
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Distribusi Chi-Square Hasil Bootstraping

|--------------------
439,083 |*
472,042 |*
505,001 |****
537,960 |********
570,920 |***********
603,879 |******************
636,838 |********************

N = 500 669,797 |**************
Mean = 636,719 702,757 |************
S. e. = 3,280 735,716 |*******

768,675 |****
801,634 |**
834,594 |*
867,553 |
900,512 |*

|--------------------
Bollen-Stine Bootstrap (Default model)
The model fit better in 500 bootstrap samples.
It fit about equally well in 0 bootstrap samples.
It fit worse or failed to fit in 0 bootstrap samples.
Testing the null hypothesis that the model is correct, Bollen-Stine bootstrap p = ,002
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DEMOGRAFI

• JENIS KELAMIN:  Pria  Wanita

• Tingkat pendidikan  yang ditempuh saat ini :

  S1  S2   s3

• Fakultas :

• Apakah  Anda  menggunakan  internet  sebagai  sumber  pustaka  dalam  membantu 
menyelesaikan tugas-tugas dan pembelajaran dalam perkuliahan ?  

 Ya  Tidak

KUISIONER

Anda  diminta  untuk  memberikan  jawaban  atas  pernyataan  di  bawah  ini,  dengan 
memberi  tanda silang (X) pada kolom yang mewakili  salah satu pilihan anda.  Tidak ada 
jawaban benar/salah atas pilihan yang dibuat,,  yang penting memilih jawaban yang paling 
sesuai dengan pendapat anda
Keterangan : 

1. STS: Sangat tidak setuju
2. TS: Tidak setuju
3. N: Netral
4. S: Setuju
5. SS: Sangat setuju

No Pernyataan STS TS N S SS
1 Saya merasa yakin ketika menyelesaikan 

tugas dengan bantuan internet.

2 Saya merasa yakin ketika mengunjungi 
Web site untuk mengerjakan tugas saya 
dengan memasukkan alamat website 
dalam pencarian.

3 Saya merasa percaya diri ketika 
menavigasi e-file web site  dengan 
berdasarkan hyperlink

4 Saya merasa yakin dalam menemukan 
informasi tentang website dengan 
menggunakan bantuan pencarian (search 
engine).
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No Pernyataan STS TS N S SS
5 Saya merasa yakin dalam menemukan 

informasi tentang website dengan 
menggunakan web directory atau portal  
site.

6 Saya merasa yakin dalam mendownload 
software dan data dari internet.

7 Saya merasa yakin ketika menginstal 
sebuah aplikasi atau software dari 
internet.

8 Saya merasa yakin dalam menerima 
pesan elektronik (e-mail) yang berisi 
data-data penting dari pihak yang 
memiliki otoritas atas data tersebut.

9 Saya merasa yakin dalam mengisi 
formulir (form) pada internet untuk 
mendapatkan informasi yang diinginkan.

10 Saya merasa yakin dapat mengerjakan 
tugas-tugas saya dengan menggunakan 
internet.

11 Saya mengenali domain subyek (wilayah 
pencarian) yang akan saya cari di internet

12 Saya mengetahui topik  yang akan saya 
cari di internet

13 Ketepatan informasi yang diberikan 
melalui internet sangat baik

14 Informasi yang dihasilkan internet 
konsisten dari waktu ke waktu dan dapat 
dipercaya

15 Variabilitas dari informasi yang 
dihasilkan internet berasal  dari 
pengukuran yang diakui.

16 Kelengkapan isi dari informasi yang telah 
dihasilkan internet sangat baik

17 Usia atau lamanya  informasi yang 
dihasilkan intenet adalah baru. 

18 Internet tidak hanya menghasilkan 
sejumlah laporan atau informasi tetapi 
juga berisi banyak informasi yang ringkas 
dan padat
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No Pernyataan STS TS N S SS
19 Tampilan disain materi yang 

menampilkan isi dari informasi yang 
dihasilkan oleh internet sangat baik .

20 Informasi yang diberikan oleh internet 
sesuai dengan informasi yang saya 
butuhkan

21 Ketersediaan informasi ysng dihasiilkan 
oleh internet pada waktu yang tepat 
dengan penggunaan informasi tersebut.

22 Keluaga saya berpikir bahwa saya 
sebaiknya meneruskan menggunakan 
internet sebagai sumber pustaka/referensi

23 Kolega-kolega  saya berpikir bahwa saya 
sebaiknya meneruskan menggunakan 
internet sebagai sumber pustaka/referensi

24 Teman-teman saya berpikir bahwa saya 
sebaiknya meneruskan menggunakan 
internet sebagai sumber pustaka/referensi

25 Orang-orang yang  saya kenal berpikir 
bahwa saya sebaiknya meneruskan 
menggunakan internet sebagai sumber 
pustaka/referensi

26 Saya melihat/membaca laporan berita 
bahwa menggunakan internet  adalah cara 
yang baik dalam pembelajaran

27 Media press popular menggambarkan hal 
yang positif tentang penggunaan internet 
sebagai bahan referensi/pustaka

28 Laporan-laporan media masa meyakinkan 
saya untuk terus menggunakan internet 
sebagai bahan pustaka/referensi

29 Pendapat dari beberapa orang ahli 
menggambarkan hal yang positif tenang 
penggunaan internet sebagai bahan 
pustaka.referensi

30 Menggunakan internet dapat membuat 
saya mampu untuk menyelesaikan studi 
saya dengan lebih efektif

31 Menggunakan internet dapat 
meningkatkan kinerja saya dalam studi 
saya.

32 Menggunakan internet membuat saya 
lebih mudah dalam mengerjakan tugas 
dan mempersiapkan diri untuk 
menghadapi ujian

No Pernyataan STS TS N S SS
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33 Saya menemukan manfaat internet dalam 
studi saya

34 Belajar menggunakan internet adalah 
mudah bagi saya

35 Berinteraksi dengan internet sangat jelas 
dan dapat dimengerti/ dipahami.

36 Sangat mudah untuk memiliki 
kemampuan dalam menggunakan internet

37 Internet sangat mudah digunakan 

38 Saya berniat menggunakan teknologi 
internet dalam menyelesaikan tugas 
kuliah saya

39 Saya berniat menggunakan teknologi 
internet dalam menyelesaikan tugas 
kuliah saya sesering yang saya butuhkan.

40 Saya berniat menggunakan teknologi 
internet  dalam meneyelesaikan tugas 
saya sewaktu-waktu jika memungkinkan.

41 Secara lebih luas saya akan menggunakan 
internet untuk hal lain yang berbeda, 
seperti penelitian dan hal bermanfaat 
lainnya.

42 Secara lebih luas saya akan selalu 
menggunakan internet untuk 
menyelesaikan semua tugas-tugas saya.

-Terima Kasih-
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