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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan 

ini berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dengan 

perkembangan ini telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari 

dan mendapatkan informasi yang tidak lagi terbatas pada informasi 

seperti surat kabar, audio visual dan elektronik, tetapi juga sumber-

sumber informasi lainnya yang salah satu diantaranya melalui sistem 

informasi dan teknologi. 

CV Jaya Citra Madani adalah salah satu bidang usaha yang bergerak di 

bidang jasa, jasa yang dijalankan oleh CV Jaya Citra Madani adalah service 

komputer dan penjualan sparepart komputer. Saat ini belum ada alat ukur yang 

baku untuk mengukur penerapan aplikasi penjualan terhadap pengguaan 

aplikasi yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mencoba menerapkan 

Metode Technology Acceptable Model (TAM), yang merupakan alat ukur 

penggunaan aplikasi penjualan yang berkaitan dengan penggunaan 

aplikasi oleh user yang bersangkutan. Diterapkan di CV Jaya Citra 

Madani untuk mengetahui sejauhmana alat ukur tersebut dipergunakan 

untuk mengukur penggunaan aplikasi penjualan oleh user di CV Jaya 

Citra Madani mengenai user interface program dan kemudahan 

penggunaan aplikasi. Untuk hasil ukur tersebut akan melakukan revisi 

dan perbaikan untuk sistem yang digunakan dan dikembangkan agar 



2 

 

lebih mudah dioperasikan dan mempercepat kinerja di CV Jaya Citra 

Madani.  

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model 

penelitian  yang paling luas digunakan untuk meneliti adopsi teknologi 

informasi, dalam kurun waktu 18 tahun terakhir TAM merupakan model 

yang paling populer dan banyak digunakan dalam berbagai penelitian 

mengenai proses adopsi dari penggunaan atau penerimaan system 

informasi. Kesederhanaan dan kemampuan menjelaskan hubungan sebab 

akibat merupakan alasan utama penggunaan TAM. 

Dalam bentuk TAM (Technology Acceptance Model) tingkat 

penggunaan nyata atau penerimaan pemakai atas suatu teknologi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor eksternal, persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan penggunaan, sikap maupun niat untuk 

menggunakannya. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya. Konsep dalam penelitian ini adalah model 

penerimaan teknologi. Model ini meyebutkan bahwa pengguna sistem 

teknologi cenderung menggunakannya, apabila sistem tersebut mudah 

digunakan dan bermanfaat baginya.  

Konsep TAM dilandasi oleh teori tindakan beralasan TRA 

(Theory of Reasoned Action), dalam TAM, penerimaan pemakai 

teknologi ditentukan oleh dua faktor kunci yaitu persepsi kemanfaatan 

adalah tingkat kepercayaan individu bahwa penggunaan teknologi akan 

meningkatkan kinerjanya (Perceived Usefulness) dan persepsi 

kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use), adalah tingkat 
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kepercayaan individu bahwa penggunaan teknologi membuatnya lebih 

mudah menyelesaikan pekerjaan. 

Penyediaan sistem temu balik informasi diperpustakaan 

merupakan salah satu fasilitas yang diberikan CV Jaya Citra Madani 

sebagai fasilitator bagi pengguna. Sistem temu balik informasi pada 

dasarnya merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, kemudian 

memanggil (Retrieval), suatu dokumen dari suatu simpanan (File), 

sebagai jawaban atas permintaan informasi. Sistem temu balik informasi 

pada CV Jaya Citra Madani merupakan bentuk layanan pasif yang 

diberikan perpustakaan sebagai penyedia informasi untuk user atau 

pengguna. 

 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka 

dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan 

“Bagaimana Analisa Penerapan Aplikasi Penjualan dan Service 

Komputer Pada CV Jaya Citra Madani dengan Metode Technologi 

Acceptable Model (TAM)?”. 

 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Agar pembahasan masalah ini dapat lebih terarah, maka perlu 

adanya suatu batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 
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1. Gambaran antar variabel Desain Antar Muka Aplikasi (X1), 

Penggunaan (X2), Sikap Pengguna Terhadap Aplikasi (X3), Perilaku 

Pengguna (X4), Kondisi Nyata Pengguna (Y1)  memuat pandangan 

pengguna Aplikasi Penjualan Sparepart dan Service Komputer di CV 

Jaya Citra Madani. 

2. Pengaruh antar variabel Desain Antar Muka Aplikasi (X1), 

Penggunaan (X2), Sikap Pengguna Terhadap Aplikasi (X3), Perilaku 

Pengguna (X4), Kondisi Nyata Pengguna (Y1)  pada pengguna 

Aplikasi Penjualan Sparepart dan Service Komputer di CV Jaya 

Citra Madani. 

 

 

1.4. TUJUAN SKRIPSI 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui gambaran tentang kemudahan dalam Desain Antar 

Muka Aplikasi (X1), Penggunaan (X2), Sikap Pengguna Terhadap 

Aplikasi (X3), Perilaku Pengguna (X4), Kondisi Nyata Pengguna 

(Y1)   memuat pandangan pengguna Aplikasi Penjualan Sparepart 

dan Service Komputer di CV Jaya Citra Madani. 

2. Mengetahui pengaruh antara Desain Antar Muka Aplikasi (X1), 

Penggunaan (X2), Sikap Pengguna Terhadap Aplikasi (X3), Perilaku 

Pengguna (X4), Kondisi Nyata Pengguna (Y1) memuat pandangan 

pengguna Aplikasi Penjualan Sparepart dan Service Komputer di CV 

Jaya Citra Madani. 
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1.5. MANFAAT SKRIPSI 

Dengan dibuatnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat beberapa, pihak antara lain: 

1. Manfaat bagi STMIK Sinar Nusantara 

Bagi pihak STMIK Sinar Nusantara secara tidak langsung 

telah dapat melaksanakan salah satu fungsinya yaitu sebagai 

pengabdian kepada masyarakat dan sebagai bahan referensi untuk 

membantu mahasiswa semester bawah yang akan menyusun laporan 

skripsi. 

2. Manfaat bagi Pembaca 

Bagi mahasiswa dapat menjadi masukan salah satu analisa 

penerapan aplikasi penjualan dan service pada CV Jaya Citra Madani 

dengan Metode Technology Acceptable Model (TAM) Disamping itu 

setidaknya memberikan respon yang positif dalam pengembangan 

aplikasi. 

3. Manfaat bagi Perusahaan/Instansi 

Bagi perusahaan/instansi dapat menjadi masukan dalam penerapan 

aplikasi penjualan dan service pada CV Jaya Citra Madani tentang 

bagaimana kekurangan dan kelebihan aplikasi yang digunakan oleh 

CV Jaya Citra Madani. 
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1.6. KERANGKA PIKIR 

Kerangka Pikir pada Analisa Penerapan Aplikasi Penjualan dan 

Service Komputer Pada CV Jaya Citra Madani dengan Metode 

Technologi Acceptable Model (TAM) yang tersusun secara sistematis, 

terarah dan lengkap sehingga lebih mengefisienkan pekerjaan dalam 

organisasi. 

Desain Antar 

Muka (X1) Kondisi Nyata 

Pengguna  (Y1)

Penggunaan (X2)

Sikap Pengguna 

Terhadap Aplikasi 

(X3)

Perilaku Pengguna 

(X4)

Aplikasi Penjualan dan 

Service Komputer Pada 

CV Jaya Madani 

Technology Acceptable 

Model

Proses Pengembangan Sistem :

1. Tahap Analisa Sistem

2. Tahap Penilaian Antar Variabel

3. Tahap Hipotesis

4. Tahap Testing dan Implementasi

Menggunakan Metode TAM 

untuk analisa kualitas aplikasi 

service komputer dan 

penjualan di CV Jaya Madani

Analisa Penerapan Aplikasi Penjualan dan 

Service Komputer Pada CV Jaya Madani 

dengan Metode Technologi Acceptable 

Model (TAM)

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Permasalahan di Analisa Penerapan 

Aplikasi Penjualan dan Service Komputer Pada CV Jaya Citra 

Madani dengan Metode Technologi Acceptable Model (TAM) 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan skripsi yang penulis gunakan bersifat 

deduktif yaitu mengambil masalah yang bersifat umum ke khusus. 

Masalah yang akan dibahas dalam laporan ini meliputi : 

BAB  I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pikir dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB  II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan - tinjauan teori teori yang 

digunakan untuk menjelaskan antara lain : 

Pengertian Sistem, Pengertian Metode Technology Acceptable 

Model, Mysql, Penelitian Terdahulu.  

BAB  III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini membahas tentang metode-metode yang digunakan 

untuk membuat Analisa Penerapan Aplikasi Penjualan dan 

Service Komputer Pada CV Jaya Citra Madani dengan Metode 

Technologi Acceptable Model (TAM) : metode pengumpulan 

data, pengembangan sistem informasi, analisa data, perancangan 

dan desain sistem, pembuatan aplikasi, uji coba dan evaluasi 

hasil.  
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BAB  IV  GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 Dalam bab ini penulis membahas tentang gambaran perusahaan, 

visi misi, studi kasus mengenai Analisa Penerapan Aplikasi 

Penjualan dan Service Komputer Pada CV Jaya Citra Madani 

dengan Metode Technologi Acceptable Model (TAM).  

BAB  V PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi tentang diagram konteks, diagram arus data, 

HIPO, entitas relasional diagram, desain kamus data, desain 

input, desain output, diagram relasi antar tabel, implementasi 

dan pengujian sistem. 

BAB  VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran - saran yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak - pihak yang 

terkait. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

   


