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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini pesatnya 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak terhadap 

berbagai aspek kehidupan individu, masyarakat dan institusi, informasi 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap  kehidupan masyarakat. 

Bagi masyarakat tentunya informasi sudah menjadi suatu kebutuhan hidup. 

Melalui surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet atau melalui teman kita 

mendapatkan informasi. Secara etimologis, kata informasi berasal dari kata 

Perancis kuno informacion (tahun 1387) yang diambil dari bahasa Latin 

informationem yang berarti garis besar, konsep, ide. Informasi merupakan kata 

benda dari informare yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang 

dikomunikasikan. 

Salah satu sumber informasi atau bisa dikatakan sebagai bank informasi 

adalah perpustakaan. Di mana perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem 

Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat 

sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain 

itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun 

masyarakat informasi berbasis TIK sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi 

World Summit of Information Society (WSIS), 12 Desember 2003. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Perancis
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
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Dalam perkembangan dunia global ini, kita menginginkan perpustakaan 

yang mampu memberikan nilai kepuasan pada pengguna dalam mencari dan 

memanfaatkan informasi. Tidak hanya sekadar ruang baca dengan berbagai 

koleksi, ataupun jenis layanan yang beragam. Saat ini perpustakaan harus adaptif 

dengan perkembangan pemikiran dan kultur masyarakat pencari informasi. Di 

dorong oleh kebutuhan informasi (information needs), di mana pengguna 

menginginkan hasil penelusuran secara cepat, tepat, dan mudah, meliputi 

pencarian (seeking), penemuan (searching), dan pemanfaatan (using), maka 

pustakawan/pengelola perpustakaan dituntut untuk menyediakan layanan berbasis 

TIK bagi seluruh pengguna dan stakeholder eksternal, serta mengenalkan 

perpustakaan pada masyarakat nasional dan internasional melalui karya-karya 

ilmiah (internasionalisasi perpustakaan). Saat ini informasi dalam format 

elektronik banyak diminati oleh pencari informasi, salah satunya adalah e-journal.  

Fenomena ini lebih sering ditemui di perguruan tinggi, di mana mahasiswa 

diwajibkan untuk mencari literatur ilmiah dalam setiap mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh dosen. Apalagi ada kewajiban dalam menyelesaikan tugas 

akhir harus mencantumkan beberapa referensi melalui jurnal ilmiah. Sementara di 

Indonesia penerbitan jurnal ilmiah masih sangat sedikit. Sehingga di Indonesia 

lebih mudah mencari jurnal terbitan asing ketimbang jurnal terbitan dalam negeri. 

Penerbitan jurnal yang tidak lagi dalam bentuk tercetak tetapi sudah dalam bentuk 

elektronik online sehingga dapat diakses kapan dan di mana saja. Di samping itu 

Dikti telah melanggankan koleksi e-journal untuk semua perguruan tinggi di 
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Indonesia. Dengan share informasi yang berharga miliaran rupiah ini, diharapkan 

akan meningkatkan budaya baca yang akan bermuara pada kualitas karya ilmiah.  

Adapun pengertian electronic journal (e-journal) dalam Dictionary of 

Information and Library Management (2006: 65)  adalah  a journal that is 

transmitted via a computer network. Jurnal ilmiah merupakan salah satu sarana 

komunikasi ilmiah antar ilmuwan untuk saling berbagai informasi guna 

memenuhi kebutuhan informasi dalam mendukung kegiatan pengajaran, 

penelitian  dsb, sebagai media  untuk mempublikasikan dan menyebarkan atau 

menyampaikan  informasi hasil penelitian kepada masyarakat ilmiah lainnya 

sehingga para ilmuan mengetahui perkembangan-perkembangan dalam suatu 

bidang subyek yang ditekuni dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan.  

Keberadaan jurnal merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi seorang 

ilmuwan (mahasiswa) karena buku dan jurnal merupakan salah satu sumber ilmu 

dan sarana komunikasi ilmiah antar para ilmuwan. Tanpa buku dan jurnal, kita 

akan kesulitan mengetahui perkembangan ilmu dan teknologi terkini, di samping 

itu kita juga akan kesulitan untuk membuat landasan teoritis suatu permasalahan 

penelitian yang akan dikaji. Maka dari itu tidaklah salah jika dikatakan bahwa 

buku dan jurnal baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik merupakan salah 

satu kebutuhan primer bagi kaum akademisi (mahasiswa) serta dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dikemukakan oleh  Cox (2004) bahwa 

The potential of e-books to support learning activity has been acknowledged, and 

new services have emerged (and disappeared) in recent years. 



 

 

4 

 

Kehadiran publikasi buku dan jurnal dalam bentuk elektronik online  

melalui inernet menawarkan banyak kemudahan dan keuntungan, di samping 

beberapa kesulitan yang mungkin di temui di lapangan.  Varian (1998) 

mengatakan bahwa dengan fasilitas internet diharapkan bahwa suatu transaksi 

yang besar dari komunikasi ilmiah akan beralih pada suatu format elektronik. 

Menurutnya, internet menawarkan biaya reproduksi dan diseminasi yang jauh 

lebih rendah daripada tercetak. Faktor-faktor inilah yang mendorong jurnal dari 

kertas ke media elektronik. Melalui internet, pengguna dapat mengakses  artikel-

artikel jurnal ilmiah secara full-text dan/atau abstraknya saja, di samping itu, 

publikasi dalam format elektronik online memungkinkan dapat diakses tanpa 

batas ruang dan waktu.  

Menurut Gessner (1996), terdapat beberapa keuntungan daripada publikasi 

dalam bentuk elektronik seperti jurnal elektronik dan buku elekronik, yaitu hemat 

dalam biaya produksi (saving in production cost), cepat dalam penerbitan dan 

penyebarannya (speed-up in publication and dissemination). Jadi keuntungannya 

daripada publikasi elektronik online dilihat dari factor ekonomis, kecepatan dan 

akses. Llewellyn (2002) juga mengungkapkan bahwa jurnal elektronik dapat 

didistribusikan lebih ekonomis daripada jurnal tercetak, karena biaya utama 

penyiapan teks, proses review dan prosedur serupa lainnya tidak semahal biaya 

percetakan dan pengiriman salinan tercetak. 

Universiatas Negeri Semarang (Unnes) sebagai salah satu institusi 

pendidikan yang menghasilkan karya-karya ilmiah, baik dibidang sains, rekayasa, 

sosial menejemen, serta seni. Untuk menghasilkan karya-karya tersebut tentunya 
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Unnes membutuhkan sumber-sumber terpercaya yang dapat diakses oleh seluruh 

mahasiswanya. Serta kebutuhan mahasiswa terhadap jurnal ilmiah tidak dapat 

dipisahkan. Jurnal dan/atau e-journal merupakan medium bagi mahasiswa untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan dan juga untuk mempublikasikan karya pada 

masyarakat terutama masyarakat akademik. Oleh karena itu Unnes memberikan 

fasilitas untuk mengakses jurnal dan buku elektronik secara gratis bagi seluruh 

mahasiswanya. Fasilitas untuk mengakses jurnal ilmiah ini disebut dengan Unnes 

Journals ( Electronik Journals Universitas Negeri Semarang). 

Mahasiswa Unnes dapat megakses website e-journal melalui 

(https://journal.unnes.ac.id). Melalui Unnes Journals mahasiswa dapat 

mengakses jurnal nasional maupun internasional, dalam mengakses jurnal 

internasional Unnes Journals berlangganan dengan situs e-journal internasional 

seperti : ProQuest, CENGAGE, Springer Link, EBSCO, Cambrigde Journal, 

Oxford Journal, IEEE, Siam, Emerald, dan Bulletin of Indonesian Economic 

Studies. Untuk  situs ProQuest dan CENGAGE bagi mahasiswa yang akan 

mengakses harus login terlebih dahulu dengan meminta username dan password 

ke pengembang jurnal yang ada di perpustakaan Unnes. Unnes Journals juga 

dapat mengakses jurnal hasil dari penelitian dosen maupun mahasiswa dari 

masing-masing jurusan yang ada di Unnes sendiri yang telah dipublikasi oleh tim 

pengembang jurnal ilmiah Universitas Negeri Semarang.  

Mahasiswa Pendidikan akuntansi merupakan mahasiswa dari salah satu 

program studi di jurusan pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Semarang, yang dalam perkuliahannya tidak lepas dari jurnal ilmiah, 

https://journal.unnes.ac.id/
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terkhusus lagi mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2012 atau yang sedang 

menjalani semesternya yang ke 6 di tahun 2015 ini, jika dilihat secara umum, 

mahasiswa pada angkatan 2012 ini merupakan mahasiswa yang paling senior 

dalam perkuliahan di Fakultas Ekonomi, dikarenakan mahasiswa diatas angkatan 

2012 sudah banyak yang tidak mengikuti kuliah atau hanya tinggal fokus dengan 

tugas akhirnya, dan tentunya mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Akuntansi 

ini telah atau sedang menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian dan Seminar 

Penelitian yang mana mahasiswa pasti tidak lepas dari pencarian reverensi tentang 

jurnal ilmiah yang relevan untuk tugas yang mereka kerjakan, sehingga 

kemungkinan besar mereka merupakan pengguan e-journal  dan sudah sering 

mengakses e-journal dalam aktivitas selama perkuliahan, oleh sebab itu peneliti 

melakukan yakni terdapat 190 mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2012 

yang pernah atau sering menggunakan ejournals Unnes dalam pencarian literature 

jurnal ilmiah. 

Jumlah mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2012 

adalah 190, hal ini secara tidak langsung menunjukan pengguna e-journal untuk 

pendidikan akuntansi angkatan 2012 sebanyak 190 mahasiswa, serta 

memungkinkan mereka pernah mengakses Unnes Journals dalam pencarian jurnal 

ilmiah yang relevan bagi tugas perkuliahannya, karena notabene mahasisawa 

sebagai civitas akademika tidak lepas dari jurnal ilmiah dan juga Unnes Journal 

merupakan sistem e-journal yang mengelola jurnal ilmiah resmi yang dikelola 

oleh tim pengembang jurnal di Universitas Negeri Semarang. 
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Terjadi kesenjangan dalam penggunaan Unnes Journal pada mahasiswa 

pendidikan akuntansi,  apakah fasilitas e-journal ini yang kurang lengkap atau 

mahasiswa sebagai pengguna kurang pengetahuan mengakses Unnes Journal 

sehingga dalam pencarian literatur jurnal ilmiah khususnya jurnal ilmiah nasional, 

koleksi jurnal ilmiah nasional yang ada di Unnes Journal ini  terbatas,  sehingga 

dalam pencarian beberapa keyword di laman pencarian sangat sering tidak 

ditemukan hasil yang dicari, sehingga mahasiswa lebih cenderung menggunakan 

Google (www.google.com) untuk mencari bahan literatur jurnal ilmiah dalam 

cangkupan nasional.  

Bebeda dengan pencarian jurnal ilmiah internasional, Unnes Journal telah 

berlangganan dengan situs e-journal internasional, sehingga dalam pencarian 

jurnal internasional mahasiswa tinggal memilih situs yang ingin dipakai, dan juga 

Unnes Journal telah menyediakan username dan password untuk situs jurnal 

internasional yang jika akan mengaksesnya harus login terlebih dahulu 

berdasarkan institusi yang digunakan. Dan untuk koleksi jurnal internasional di 

situsnya juga sangat lengkap, banyak keyword yang bisa di temukan dalam e-

journal internasional ini. 

Penelitian tentang minat berperilaku dilakukan dengan menggunakan 

Techonology Acceptance Model (TAM) yang pertama kali diperkenalkan oleh 

Davis (1989), yaitu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi untuk 

menjelaskan penerimaan individual terhadap penggunaan teknologi informasi. 

Secara teknis, kualitas sistem teknologi informasi juga sudah meningkat dengan 

drastis dari tahun ke tahun. Saat ini, meskipun dari sisi teknis maupun kualitas 

http://www.google.com/
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teknologi informasi telah membaik akan tetapi masih banyak terdengar suatu 

teknologi informasi gagal diterapkan. Kenyataan seperti ini menarik dilakukan 

analisis kembali karena dari hasil penelitian-penelitiaan menunjukan bahwa 

penyebab kegagalan adalah lebih pada aspek keperilakuannya (behavior). 

Melihat kenyataan bahwa tidak setiap individu dapat dengan terbuka 

menerima perkembangan teknologi informasi yang ada, maka penelitian ini 

bertujuan untuk membuktikan kembali pengaruh variabel-variabel yang ada 

sehingga mempengaruhi suatu individu dalam berperilaku khususnya pada 

teknologi informasi. Pada penelitian ini peneliti mempunyai empat variabel, yaitu 

manfaat, kemudahan, sikap dan minat berperilaku dalam penggunaan Unnes 

Journals. 

Agar teknologi informasi dapat diterima dengan baik oleh penggunanya, 

maka suatu sistem perlu dipersiapkan terlebih dahulu supaya penggunaannya akan 

berperilaku menerima. Merubah suatu perilaku individu tidak dapat dilakukan 

secara langsung kepada perilakunya, tetapi harus dilakukan lewat penyebab-

penyebab perilaku tersebut. Salah satu penyebab dari perilaku adalah 

kepercayaan-kepercayaan (beliefs) yang ditimbulkan terhadap suatu teknologi 

informasi, dengan demikian, merubah perilaku dapat dilakukan dengan merubah 

kepercayaan individual menjadi kepercayaan yang positif sehingga sitem 

teknologi informasi dapat diterima dengan baik. 

Model penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model atau TAM) 

merupakan sutau model penerimaan teknologi informasi yang akan digunakan 

oleh pemakai. Model ini mengeluarkan konstruk sikap (attitude) yang membuat 
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model lebih sederhana dan untuk menjelaskan niat (intention) dengan lebih baik. 

Dasar teori ini dikembangkan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang 

merupakan teori perilaku manusia yang paling mendasar dan berpengaruh, serta 

mampu memberikan penjelasan dengan baik bagi para pemakai dalam 

menggunakan suatu teknologi informasi. TAM menambahkan dua konstruk utama 

dalam model TRA, dua konstruk ini adalah manfaat (perceived usefulness) dan 

kemudahan (perceived ease of use). TAM berargumen bahwa penerimaan 

individual terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruk 

tersebut. 

Kecenderungan berperilaku dalam penggunaan sistem teknologi informasi 

dipengaruhi oleh variabel manfaat (perceived usefulness) dan kemudahan 

(perceived ease of use). Kedua variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap 

niat perilaku (behavioral intention). Para user akan menggunakan suatu sistem 

teknologi informasi jika mereka merasakan adanya manfaat dan kemudahan yang 

didapat ketika menggunakannya. Karena TAM dimaksudkan untuk penggunaan 

teknologi, maka perilaku (behavior) pada TAM dimaksudkan sebagai perilaku 

menggunakan teknologi (Davis, el al. 1989). 

Manfaat (perceived usefulness) didenfinisikan sebagai sejauh mana 

seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan 

kinerja pekerjaannya (Davis, el al. 1989), jika mahasisiwa merasa percaya bahwa 

Unnes Journals dapat membantu pencarian jurnal ilmiah lebih efisien  maka akan 

meningkatkan niat dia dalam menggunakan Unnes Journals dalam setiap 

melakukan akses jurnal ilmiah. Kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang 
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kegunaan, keutamaan dan keunggulan dari Unnes Journals membuat mahasiswa 

merasa tidak nyaman dalam menggunakannya. Dibandingkan dengan variable-

variable lainnya manurut Davis (1989), Chau (1996), Igbaria et al. (1997) dalam 

Hariyo (2013) Manfaat (perceived usefulness) merupakan konstruk yang paling 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap sikap (attitude), niat 

(behavioral intention), dan perilaku (behavior) di dalam menggunakan teknologi 

informasi. 

Konstruk tambahan kedua dari TAM adalah kemudahan (perceived ease of 

use) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan 

suatu teknologi akan bebas dari usaha (Davis, et al. 1989). Jika mahasiswa 

percaya bahwa e-journal mudah digunakan dalam mengakses maka mereka akan 

menggunakan. Begitu juga sebaliknya jika Unnes Journals sulit untuk digunakan 

maka mereka akan meninggalkannya dan menyarankan kepada pihak terkait untuk 

memebuat penggunanya dipermudahkan. Kemudahan dalam menggunakan ini 

sangat berpengaruh terhadap niat untuk menggunakannya. 

TAM menganggap bahwa tingkat penggunaan nyata atau penerimaan 

pemakai atas suatu teknologi informasi dipengaruhi oleh faktor manfaat, 

kemudahan, sikap maupun niat untuk menggunakannya. Faktor-faktor tersebut 

saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. TAM digunakan untuk 

megetahui faktor mana yang paling berpengaruh. Pada dasarnya niat perilaku 

(behavioral intention) dan perilaku (behavior) adalah dua hal yang berbeda. Niat 

perilaku (behavioral intention) masih merupakan niat, dengan kata lain niat atau 

intense (intention) adalah keinginan untuk melakukan perilaku dan belum berupa 
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perlilaku. Sedangkan perilaku adalah tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan 

individu. 

Penelitian yang dilakukan Hariyo (2013) menyebutkan bahwa ada 

pengaruh antara usefulness of Elena dan ease of use Elena terhadap behavioral 

intention to use Elena baik secara simultan ataupun parsial. Selain itu juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pradikta (2010) menunjukan bahwa manfaat, 

kemudahan, dan ketidakpastian tugas secara simultan dan parsial berpengaruh 

signifiakan terhadap minat berperilaku dalam menggunakan digital journal online. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Hariyo (2013) terletak pada variable, subjek, objek dan waktu penelitian. Variable 

dalam penelitian ini terdapat tambahan yaitu sikap terhadap penggunaan (attitude 

toward using) yang belum ada dalam penelitian sebelumnya. Objek penelitian 

yaitu Elena sendangkan penelitian ini yaitu Unnes Journals. Selain itu juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pradikta (2010) terdapat perpedaan baik dari 

tempat penelitian dilaksanakan yaitu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang. 

Berdasarkan permasalahan dan didukung oleh penelitian penelitian 

terdahaulu yang berkaitan dengan technolohy acceptance model atau model 

penerimaan teknologi mengenai suatu system informasi maka perlu dilakukan 

penelitian tentang. “ANALISIS PENGGUNAAN UNNES JOURNALS 

BERDASARKAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 

(TAM) PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 

AKUNTANSI UNIVERSITAS  NEGERI  SEMARANG”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka rumusan  masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh manfaat (usefulness of) Unnes Journals terhadap niat 

berperilaku (behavioral intention to use) Unnes Journals pada mahasiswa 

program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri Semarang?  

2. Bagaimana pengaruh kemudahan (ease of use) Unnes Journals terhadap 

niat berperilaku (behavioral intention to use) Unnes Journals pada 

mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri 

Semarang? 

3. Bagaimana pengaruh sikap terhadap penggunaan (attitude toward using) 

terhadap niat berperilaku (behavioral intention to use) Unnes Journals 

pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri 

Semarang? 

4. Bagaimana pengaruh manfaat (usefulness of) Unnes Journals terhadap 

sikap terhadap penggunaan (attitude toward using) Unnes Journal pada 

mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri 

Semarang? 

5. Bagaimana pengaruh kemudahan (ease of use) Unnes Journals terhadap 

sikap terhadap penggunaan (attitude toward using) Unnes Journal pada 

mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri 

Semarang? 
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6. Bagaimana pengaruh manfaat (usefulness of) Unnes Journals melalui 

sikap penggunaan (attitude toward using) terhadap niat berperilaku 

(behavior intention) dalam menggunakan Unnes Journals pada mahasiswa 

program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri Semarang? 

7. Bagaimana pengaruh kemudahan (ease of use) Unnes Journals melalui 

sikap penggunaan (attitude toward using) terhadap niat berperilaku 

(behavioral intention) dalam menggunakan Unnes Jounals pada 

mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri 

Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh manfaat (usefulness of) Unnes Journals 

terhadap niat berperilaku (behavioral intention to use) Unnes Journals 

pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan (ease of use) Unnes Journals 

terhadap niat berperilaku (behavioral intention to use) Unnes Journals 

pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri 

Semarang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap penggunaan (attitude toward 

using ) Unnes Journals terhadap niat berperilaku (behavioral intention to 
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use) Unnes Journals pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi 

Universitas Negeri Semarang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh manfaat (usefulness of) Unnes Journals 

terhadap sikap terhadap penggunaan (attitude toward using) Unnes 

Journal pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas 

Negeri Semarang. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan (ease of use) terhadap sikap 

penggunaan (attitude toward using) dalam menggunakan Unnes Journals 

pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi. 

6. Untuk mengetahui pengaruh manfaat (usefulness of) Unnes Journals 

melalui sikap penggunaan (attitude toward using)   terhadap niat 

berperilaku (behavior intention) dalam menggunakan Unnes Journals pada 

mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri 

Semarang. 

7. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan (ease of use) Unnes Journalas 

melalui sikap penggunaan (attitude toward using) terhadap niat 

berperilaku (behavioral intention) dalam menggunakan Unnes Journals 

pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas Negeri 

Semarang. 

1.4 Manfaan Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta 

wawasan mengenai penerapan penelitian berdasarkan pendekatan Technology 
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Acceptance Model (TAM). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya. Letak perbedaannya adalah bahwa pada penelitian sebelumnya 

menggunakan variabel manfaat (usefulness) dan kemudahan (ease of use) sebagai 

variabel independen yang mempengaruhi variabel niat menggunakan (behavioral 

intention). Sedangkan dalam penelitian ini, sikap (attitude) sebagai variabel 

intervening yang memediasi pengaruh variabel manfaat, kemudahan terhadap niat 

menggunakan unnes Journals. 

 

 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan salah satu langkah dalam mengembangkan, 

menerapkan serta melatih berpikir secara ilmiah sehingga dapat memperluas 

wawasan apabila kelak menghadapi masalah, terutama yang erat hubungannya 

dengan analisis TAM. 

b. Bagi Mahasiswa 

Pengguna Unnes Journals diharapkan penelitian ini dapat dianggap 

sebagai strategi untuk memperoleh akses jurnal ilmiah yang relevan untuk 

menunjang penelitian mahasiswa. 

c. Bagi Instansi/Perguruan Tinggi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai suatu gambaran tentang 

penggunaan unnes journals, serta memberikan masukan untuk memperbaiki dan 


