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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem 

Suatu sistem terdiri terdiri atas bagian-bagian yang saling 

mempengaruhi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan. Suatu sistem 

dapat berbentuk abstrak maupun fisik.  Sistem abstrak adalah suatu 

susunan teratur tentang gagasan atau konsepsi yang saling tergantung.  

Sistem fisik adalah serangkaian unsur yang bekerjasama untuk 

mencapai tujuan. (Gordon, (2012), Kerangka Sistem Informasi.) 

Suatu sistem terdiri atas beberapa komponen atau subsistem-

subsistem yang saling berhubungan dan tersusun sedemikian rupa dan 

yang bersama-sama hendak mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

lebih dulu. (Jogiyanto, (2011), Analisis dan Desain Sistem Informasi.) 

 

2.2 Metode TAM 

1. Konsep Technology Acceptance Model 

Konsep TAM dikembangkan oleh Davis menurut Ni Luh 

Nyoman Sherina Devi dan I Wayan Suartana, menawarkan sebuah 

teori sebagai landasan untuk mempelajari dan memahami perilaku 

pemakai dalam menerima dan menggunakan sistem informasi. 

Menurut Lambertus P. Wairisal dan Nur Khusniyah dalam 

Jurnal Aplikasi Manajemen, salah satu teori tentang penggunaan 

sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan 
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umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual 

terhadap penggunaan system teknologi informasi adalah model 

penerimaan teknologi (Technologi Acceptance Model) 

TAM.(Lambertus P Wairisal, 2013) 

Menurut Jurnal dari Sri Hariyati Fitriasih, M.Kom dan Wawan 

Laksito, S. Si, M.Kom tentang metode TAM yang evaluasi asset 

inventaris pada Kantor Pos Surakarta, menjadi salah satu pengaruh 

teknologi informasi dalam pendataan aset inventaris di PT Pos 

Indonesia di Surakarta. 

Menurut Jogiyanto dalam sistem teknologi keperilakuan, 

model TAM yang dikembangkan dari teori psikologis, menjelaskan 

perilaku pengguna teknologi informasi yaitu berlandaskan pada 

kepercayaan (Belief), sikap (Attitude), keinginan (Intention), dan 

hubungan perilaku pengguna (User Behavior Relationship). 

(Jogiyanto, 2014) 

 

2.3. MySQL 

Sebuah website yang interaktif dan dinamis, tentunya akan 

membutuhkan penyimpanan data yang fleksibel dan cepat untuk 

diakses. Salah satu database untuk server adalah MySQL, jenis 

database ini sangat popular dan digunakan pada banyak website di 

internet sebagai bank data. MySQL menggunakan SQL dan bersifat 

free (gratis atau 36 tidak perlu membayar untuk menggunakannya). 
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Selain itu, MySQL dapat berjalan di berbagai platform, antara lain 

Linux dan Windows (Anhar, 2010). 

Tujuan awal didirikannya program MySQL adalah untuk 

mengembangkan aplikasi WEB yang digunakan salah satu client 

MySQL AB. Pada saat itu MySQL AB adalah sebuah perusahaan 

konsultan database dan pengembangan software. MySQL versi 1.0 

dirilis pada Mei 1996 dan penggunaannya hanya terbatas dikalangan 

internal saja.Pada bulan Oktober 1996, MySQL versi 3.11.0 dirilis 

kemasyarakat luas dibawah lisensi “terbuka tapi terbatas”.Dengan 

lisensi ini, maka siapapun boleh melihat program aslinya dan 

menggunakan server MySQL secara gratis untuk kegiatan – kegiatan 

non komersial.Tetapi, untuk kegiatan komersial, maka harus membayar 

lisensi tersebut. 

Pada bulan juni 2000, MySQL AB mengumumkan 

bahwa mulai versi 3.23.19 diterapkan sebagai General Public 

License (GPL).Dengan lisensi ini, maka siapapun boleh melihat 

program aslinya dan menggunkan program executablenya 

secara open source atau gratis. 

Beberapa keunggulan dari MySQL adalah : 

a. Mampu menangani jutaan user dalam waktu bersamaan 

b. Mampu menanggung lebih dari 50.000.000 record 

c. Sangat cepat mengeksekusi perintah 

d. Memiliki user privilege yang mudah dan efisien  
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2.4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai analisis technology acceptance model (TAM) telah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti-peneliti tersebut 

banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan dalam 

melengkapi penelitian selanjutnya. Tabel 2.1 menunjukkan hasil-hasil 

peneliti terdahulu mengenai analisis technology acceptance model 

(TAM) 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Peneliti Variabel yang 

Diteliti 

Hasil Penelitian 

(Kesimpulan) 
Imam Yuadi Analisis  

technology  

Acceptance Model  

Terhadap  

Perpustakaan  

Digital  

dengan  

Structural  

Equation  

Modeling 

 

1.Desain Portal 

Perpustaakan (X1). 

2.Organisasi E-

resource 

Perpustakaan (X2) 

3.User Abilities dan  

Skill (X3) 

4.Persepsi 

Kegunaan  

(X4) 

5.Persepsi 

kemudahan  

(X5) 

6.Sikap Arah 

Pengguna (Y1) 

7.Niat Untuk  

menggunakan (Y2). 

8.Penggunaan 

Nyata (Y3) 

 

Dapat diketahui bahwa 

diantara sepuluh hipotesis 

yang  diajukan  

dinyatakan ditolak 

dimanan e-resource  

tidak berpengaruh 

terhadap persepsi 

kegunaan dan persepsi 

kemudahan  

penggunaan tidak  

berpengaruh terhadap 

sikap pemakai kearah 

pengguna perpustakaan 

digital. 

 

Fuad  

Budiman  

dan fefri Indra  

Arza 

 

Pendekatan  

Technology  

Acceptance Model  

Dalam Kesuksesan  

Implementasi  

Sistem Informasi  

Manajemen  

Daerah 

 

1.Distribusi 

Variabel Persepsi 

Kemudahan 

Penggunaan (X1) 

2.Distribusi Vaiabel  

Persepsi 

Kemanfaatan (X2) 

3.Distribusi 

Variabel Sikap 

Penggunaan (X3) 

4.Distribusi 

variabel Perilaku 

untuk Tetap 

Menggunakan (X4) 

5.Distribusi 

Persepsi  

Kemudahan  

Penggunan  

Aplika 

si SIMDA  

berpengaruh  

signifikan  

positif  

terhadap persepsi  

kemanfaatan  

Aplikasi SIMDA. 
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Peneliti Judul Peneliti Variabel yang 

Diteliti 

Hasil Penelitian 

(Kesimpulan) 
Variabel 

Keberhasilan 

Implementasi 

Aplikasi SIMDA 

(Y) 

 

 


