
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai salah satu sarana produksi, komputer dewasa ini sangat dibutuhkan oleh 

banyak organisasi. Pekerja di kantor menggunakan komputer untuk berbagai keperluan, 

antara lain mengolah dan menganalisis data-data penting bagi organisasinya. Dengan 

menggunakan komputer, pekerjaan dalam suatu organisasi dapat dipercepat 

penyelesaiannya.  

Pengoperasian komputer tersebut membutuhkan perangkat lunak. Penggunaan 

komputer akan berjalan dengan baik dan maksimal apabila didukung oleh perangkat 

lunak yang bekerja dengan baik sebagai platform dari komputer tersebut. Oleh karena itu, 

pengadaan perangkat lunak menjadi sesuatu yang sangat penting.  

Penyediaan suatu perangkat lunak dengan harga yang mahal untuk banyak 

komputer di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit seperti sekarang ini menjadi 

sesuatu yang sangat tidak efisien. Hal tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Saat ini penyediaan perangkat lunak, yaitu sistem operasi berbasis Windows dan 

Microsoft Office membutuhkan biaya paling sedikit Rp. 1,8 juta. Hanson dan Daoud 

(2010) menyebutkan bahwa penjualan komputer di Indonesia selama bulan Januari-

September 2009 mencapai 2,25 juta buah. Jika semua komputer tersebut menggunakan 

perangkat lunak resmi dari Microsoft, maka devisa negara yang keluar mencapai Rp. 

4,050 trilyun. Di sisi lain, apabila penyediaan perangkat lunak tidak dengan prosedur 

yang resmi, maka penyediaan perangkat lunak tersebut terjebak kepada praktek yang 

tidak sah. Contohnya adalah mengkopi dan menggunakan perangkat lunak tersebut tanpa 

izin.  

Jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasi dilema tersebut adalah dengan 

memanfaatkan open source software (OSS). Keunggulan OSS tersebut karena OSS dapat 

diperoleh dan digunakan secara gratis tanpa perlu membayar lisensi. Dengan demikian, 

dengan memanfaatkan OSS tersebut suatu organisasi bisnis maupun non bisnis dapat 



 

melakukan penghematan biaya sekaligus menghindari praktek ilegal berupa pemakaiaan 

secara tidak sah atas suatu perangkat lunak komersial tertentu.  

Di Indonesia, penggunaan OSS masih relatif rendah. Hasil polling yang dilakukan 

oleh Masyarakat Telematika Indonesia pada tahun 2008 menunjukkan bahwa 

penggunaan perangkat lunak sistem operasi dan aplikasi sumber terbuka    (open source) 

adalah 11 persen seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil polling penggunaan perangkat lunak di Indonesia tahun 2008 

No. Jenis Perangkat Lunak 
Jumlah 

Pengguna 
(orang) 

Persentase 
Penggunaan 

(%) 
1. Sistem Operasi Legal (Windows/Mac) 

dan Aplikasi Legal 
20 1 

2. Sistem Operasi Legal (Windows/Mac) 
dan Aplikasi Open Source 

36 3 

3. Sistem Operasi Linux dan Aplikasi Open 
Source 

117 11 

4. Sistem Operasi Ilegal (Windows/Mac) 
dan Aplikasi Open Source 

12 1 

5. Sistem Operasi Ilegal (Windows/Mac) 
dan Aplikasi Ilegal 

843 82 

Sumber : Masyarakat Telematika Indonesia (2008). 

Jogiyanto (2007) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi informasi banyak 

ditentukan oleh perilaku pengguna. Supaya teknologi informasi tersebut dapat diterima 

dengan baik oleh penggunanya, maka perilaku menolak perlu diubah supaya 

penggunanya mau berperilaku menerima. Mengubah perilaku tersebut dapat dilakukan 

dengan mencari penyebab-penyebab yang dapat mendorong perilaku menerima teknologi 

informasi tersebut. Salah satu penentu dari perilaku adalah kepercayaan (belief) pengguna 

terhadap teknologi informasi. Dengan demikian, mengubah perilaku dapat dilakukan 

dengan mengubah kepercayaan tersebut agar pengguna mau menerima teknologi 

informasi. 

Sementara itu, Rao dan Troshani (2007) menyebutkan bahwa secara teoritis sudah 

ada beberapa model perilaku yang berkaitan dengan adopsi teknologi yang telah 

dikembangkan, yaitu teori tindakan yang beralasan (theory of reasoned action/TRA), teori 



 

perilaku yang direncanakan (theory of planned behaviour/TPB), dan model penerimaan 

teknologi (technology acceptance model/TAM). Leong (2001) menyebutkan bahwa 

model penerimaan teknologi menawarkan basis teoritis yang menjanjikan untuk menguji 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan teknologi informasi dibandingkan 

dengan teori lainnya. Selain itu, Venkatesh dan Davis (2000a) juga menyebutkan bahwa 

model penerimaan teknologi merupakan model yang paling luas digunakan untuk 

memprediksi penerimaan pengguna teknologi informasi. Disamping itu, Gentry dan 

Calantone (2002) menemukan dalam penelitiannya bahwa TAM dapat menjelaskan 81,1 

persen variasi dalam penerimaan teknologi informasi. Sementara itu, TRA dan TPB 

hanya dapat menjelaskan 43,2 persen dan 58,18 persen variasi dalam penerimaan 

teknologi informasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan TAM sebagai model 

dasar. 

Sesungguhnya model penerimaan teknologi (TAM) tersebut hanya memfokuskan 

pada variabel keyakinan internal (internal belief), yaitu kegunaan yang dipersepsikan 

(perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan yang dipersepsikan (perceived ease 

of use) dan tidak mengungkapkan bagaimana persepsi tersebut terbentuk atau bagaimana 

persepsi tersebut dapat dimanipulasi untuk mendorong penerimaan pengguna (Yousafzai 

et al., 2007). Namun, melalui pengembangan TAM, model tersebut dapat memberikan 

dasar untuk menelusuri pengaruh faktor-faktor eksternal pada penerimaan pengguna.    

Sekalipun penggunaan Open Source Software (OSS) di Indonesia pada tahun 2008 

masih rendah, yaitu sekitar 11 persen, namun sampai saat ini OSS di Indonesia paling 

banyak digunakan oleh mahasiswa. Sementara itu, lembaga pemerintah masih sangat 

sedikit yang menggunakan OSS (Febrinaldi, 2009). Oleh karena itu, penelitian ini 

diarahkan untuk menentukan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan 

OSS oleh mahasiswa dengan model TAM yang dimodifikasi.  

Berbagai faktor eksternal yang diduga mempengaruhi penerimaan pengguna 

terhadap OSS adalah kualitas OSS, ketersediaan OSS, keinovatifan personal, gender, 

pendapatan, pengaruh sosial, afinitas budaya dan status universitas.  Yoo et al. (2002) 

menyebutkan bahwa web site yang berkualitas tinggi membuat pengguna senang 

menggunakan web site tersebut, karena pengguna tersebut tidak mengalami kesulitan 



 

dalam mendapatkan akses, mencari informasi, dan mendapatkan tanggapan. Stone dan 

Good (1993) menyebutkan bahwa ketersediaan terhadap teknologi informasi 

mempengaruhi penggunaannya. Frekuensi penggunaan teknologi informasi meningkat 

sejalan dengan ketersediaan akses dan menurun ketika teknologi informasi tersebut 

kurang tersedia. Yi et al. (2006)  juga menyebutkan bahwa keinovatifan personal 

mempunyai pengaruh positif pada penerimaan teknologi informasi. Semakin tinggi 

keinovatifan pengguna, semakin besar penerimaannya terhadap teknologi tersebut. 

Pijpers dan Montfort (2006) menunjukkan bahwa gender mempengaruhi frekuensi 

penggunaan sesungguhnya dari teknologi informasi.  

Selain itu, Spacey et al. (2004) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang 

siginifikan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan kegunaan internet. Laki-laki 

dalam sampel yang ditelitinya menilai kemampuan komputernya lebih tinggi dari pada 

perempuan dan menggunakan internet di pekerjaannya dalam periode waktu yang lebih 

panjang. Xinhua (2003) juga menjelaskan bahwa kemampuan bayar yang lebih tinggi dan 

tingkat pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan lebih banyak orang untuk 

membelanjakan uangnya pada telepon bergerak (mobile phone).  

Disamping itu, dalam studi Taylor dan Todd (1995), pengaruh sosial disebutkan 

ekivalen dengan norma subyektif dan didefinisikan sebagai pengaruh rekan, atasan dan 

pendapat orang lainnya. Lewis et al. (2003) mencari penjelasan kegunaan yang dirasakan 

dari aspek sosial dan menemukan bahwa norma subyektif mempengaruhi kegunaan dari 

suatu teknologi. Norma subyektif juga membantu membentuk suatu kemudahan 

penggunaan. Jika suatu teknologi diyakini sulit untuk dipelajari dan digunakan, tidak 

dapat dihindari bahwa penggunaan teknologi tersebut mempengaruhi niat pengguna 

untuk mengadopsinya. Phillips et al. (1994) melalui penelitiannya menemukan bahwa 

afinitas budaya memiliki pengaruh positif terhadap adopsi teknologi. Afinitas budaya 

merupakan tingkat dimana aturan, kebiasaan, komunikasi dan budaya seseorang 

menyerupai budaya dimana seseorang itu berada. Jika kebiasaan lingkungan banyak yang 

menggunakan suatu teknologi, maka hal tersebut akan mendorong pengguna untuk 

menggunakannya. Status universitas juga dapat mempengaruhi penerimaan OSS, karena 

kondisi universitas dapat mendorong penggunaan OSS tersebut. Keadaan universitas 

dapat ditunjukkan oleh keterlibatan manajemennya. 



 

Analisis berbagai faktor eksternal tersebut terhadap penerimaan OSS merupakan hal 

yang penting untuk dilakukan. Informasi tersebut sangat berguna  bagi pengembang OSS, 

manajemen perguruan tinggi dan pemerintah sebagai bahan masukan untuk mengambil 

langkah guna mendorong penggunaan OSS dan intensitas penggunaannya. Dengan 

informasi yang dihasilkan dari penelitian ini, maka pengembang OSS dapat 

mempertimbangkan mengenai hal-hal yang harus diperbaiki berkaitan dengan perangkat 

lunak yang dihasilkannya. Sementara itu, manajemen perguruan tinggi dapat memperoleh 

masukan mengenai karakteristik mahasiswa yang perlu dijadikan target dalam 

mendorong penggunaan dan peningkatan intensitas penggunaan OSS. Di lain pihak, 

pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang diperlukan dalam peningkatan adopsi 

OSS. Peran pemerintah tersebut menjadi sangat penting, karena pemerintah sebagai 

regulator dan fasilitator dapat mempengaruhi pemanfaatan OSS. Di negara lain seperti 

Malaysia, pemerintahnya sangat berperan dalam mendorong pemanfaatan OSS. Keong 

(2009) menjelaskan bahwa sampai pertengahan Juli 2009 dari 724 institusi pemerintah 

terdapat 515 institusi pemerintah yang telah mengadopsi OSS. Padahal pada tahun 2007 

institusi pemerintah di Malaysia yang mengadopsi OSS hanya 163 buah dan pada tahun 

2008 terdapat 354 institusi pemerintah yang telah memanfaatkan OSS. 

1.2 Rumusan Masalah 

Tingkat penerimaan OSS ditunjukkan oleh dua hal, yaitu seberapa banyak 

pengguna menggunakan atau tidak menggunakan OSS dan jika pengguna menggunakan 

OSS seberapa lama dan seberapa sering pengguna menggunakan OSS tersebut. Dalam 

penelitian ini, penggunaan OSS merujuk kepada pengguna yang menggunakan atau tidak 

menggunakan OSS. Sementara itu, intensitas penggunaan OSS merujuk kepada lama dan 

frekuensi penggunaan OSS. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian yang diajukan 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana tingkat penerimaan OSS oleh penggguna ? 

b. Faktor eksternal manakah yang mempengaruhi penggunaan OSS oleh pengguna 

baik secara langsung maupun tidak langsung ? 

c. Faktor eksternal manakah yang mempengaruhi intensitas penggunaan OSS oleh 

pengguna baik secara langsung maupun tidak langsung ? 



 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengukur tingkat penerimaan Open Source Software oleh pengguna. 

b. Menentukan pengaruh kualitas OSS, ketersediaan OSS, keinovatifan personal, 

gender, pendapatan, pengaruh sosial, afinitas budaya dan status universitas terhadap 

penggunaan OSS oleh pengguna baik secara langsung maupun tidak langsung.  

c. Menentukan pengaruh kualitas OSS, ketersediaan OSS, keinovatifan personal, 

gender, pendapatan, pengaruh sosial, afinitas budaya dan status universitas terhadap 

intensitas penggunaan OSS oleh pengguna baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  
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