
5 
 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

1. A 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Ricky Aditya (2011) menjelaskan bahwa LINE merupakan salah satu instant 

messaging yang menarik untuk diteliti dengan pesatnya pertumbuhan pengguna 

dan keunggulannya dibanding WhatsApp dan Blackberry. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh perceived usefulness dan perceived ease of 

use terhadap behavioral intention pada pengguna instant messaging LINE di 

Indonesia.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data 

deskriptif dan kausal, responden yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 400 

pengguna instant messaging LINE di Indonesia dengan teknik sampling 

insidental. Hasil penelitian menunjukan bahwa perceived usefulness berada pada 

posisi angka 75,81% dengan kategori tinggi, perceived ease of use berada pada 

posisi angka 81,43% dengan kategori tinggi, behavioral intention berada pada 

posisi 79,52% dengan kategori tinggi, perceived usefulness berpengaruh 

signifikan terhadap behavioral intention sebesar 18,83%, perveived ease of use 

berpengaruh signifikan terhadap behavioral intention sebesar 36,84% serta 

perceived usefulness dan perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap 

behavioral inteniton sebesar 55,7%. 

Rila Anggraeni (2015) membuat jurnal ekonomi bisnis yang bertujuan 

menguji dan menganalisis model penerimaan teknologi yang terdiri atas variabel 
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persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, niat penggunaan, dan 

penggunaan aktual dalam penggunaan layanan jejaring sosial berbasis lokasi.  

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang pernah menggunakan layanan jejaring 

sosial berbasis lokasi (location based social networking service). Sampel 

penelitian yaitu 100 mahasiswa yang menggunakan layanan jejaring sosial 

berbasis lokasi minimal sekali dalam seminggu. Pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling dan analisis data menggunakan SEM-PLS 

dengan WarpPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan memiliki pengaruh positif dansignifikan terhadap niat 

penggunaan,persepsi kegunaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat penggunaan,dan niat penggunaan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap penggunaan aktual layanan jejaring sosial berbasis lokasi. 

Ahmad Rio Syahputro (2016) membuat penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) terhadap intensi 

pebisnis dalam menggunakan e-commerce. Peneliti menggunakan empat 

konstruk-konstruk yang terdapat dalam TAM. Keempat konstruk tersebut adalah 

Persepsi Kegunaan (X1), Persepsi Kemudahan Penggunaan (X2), Sikap Terhadap 

Perilaku (X3) dan Niat Perilaku (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa penerima Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Universitas 

Lampung 2014. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Teknik 

sampling yang digunakan pada penelitian ini convenience sampling. Penelitian ini 

menggunakan Teknik Analisis Data yaitu Uji Asumsi Klasik terdiri dari Uji 
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Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Multikolinearitas, kemudian Analisis 

Regresi Linear Berganda, Uji Koefisien Determinasi, serta Uji Hipotesis yang 

terdiri dari Uji Parsial dan Uji Simultan. Pada studi ini, persepsi kegunaan 

berpengaruh negatip secara signifikan terhadap niat perilaku menggunakan e-

commerce, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan dan sikap terhadap 

perilaku berpengaruh positif secara signifikan terhadap niat perilaku 

menggunakan e-commerce. Secara simultan persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahaan penggunaan, dan sikap terhadap perilaku berpengaruh secara 

signifikan terhadap niat perilaku menggunakan e-commerce. 

Melin Candra Puspita (2016) membuat penelitian dengan tujuan untuk 

menguji peran dari Technology Acceptance Model (TAM) terhadap Sikap adopsi 

internet banking di Universitas Lampung. Data yang digunakan adalah data 

primer dengan menggunakan kuesioner. Untuk uji statistik dan pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square (smartPLS 2.0). Penelitian 

ini menggunakan rancangan penelitian penjelasan dengan metode kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadopsi layanan internet banking di 

Universitas Lampung dan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 

responden. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) persepsi kemudahan 

penggunaan (PEOU) berpengaruh signifikan terhadap persepsi kegunaan; (2) 

bahwa persepsi kemudahan (PEOU) berpengaruh signifikan terhadap sikap adopsi 

internet banking (ATT); (3) persepsi kegunaan (PU) berpengaruh signifikan 

terhadap sikap adopsi internet banking (ATT). Hal ini membuktikan bahwa sikap 
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Adopsi internet banking sepenuhnya dapat dijelaskan oleh Technology 

Acceptance Model (TAM). 

Aulia Hanifah (2017) membuat penelitian bertujuan untuk menjelaskan dan 

menganalisis pengaruh persepsi nasabah pengguna layanan Internet Banking 

BRIS Cabang Surakarta terhadap sikap dan penggunaan layanan Internet Banking. 

Sampel yang diambil sejumlah 100 nasabah pengguna layanan Internet Banking.  

Dalam pengambilan sampelnya dengan menggunkan non probability 

sampling, tepatnya dengan pusposive sampling dengan kriteria nasabah pengguna 

internet banking BRIS dan yang telah menggunakan internet banking minimal 1 

kali. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan path 

analisis dalam membuktikan variabel mediasinya dengan menggunakan alat bantu 

SPSS Versi 20.0 dan Microsoft Excel 2007. Berdasarkan pengujian dan hasil 

analisis data serta pembahasan hasil analisis data (pembuktian hipotesis) 

disimpulkan bahwa Perceived Ease of Use berpengaruh positif terhadap Attitude 

Toward Using dengan nilai thitung 1,863 lebih besar ttabel 1,66055.  

Perceived Usefullness berpengaruh positif terhadap Attitude Toward Using 

dengan nilai thitung 4,070 lebih besar ttabel 1,66055. Perceived Ease of Use tidak 

berpengaruh positif terhadap Actual Usage dengan nilai thitung 0,648 lebih kecil 

ttabel 1,66071.  

Perceived Usefullness berpengaruh positif terhadap Actual Usage dengan 

nilai thitung 2,233 lebih besar ttabel 1,66071. Attitude Toward Using berpengaruh 

positif terhadap Actual Usage dengan nilai thitung 4,362 lebih besar ttabel 

1,66071.Tinjauan pustaka dapat dilihat lebih ringkas pada tabel 1.1. 
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Tabel 2.1 Daftar Tinjauan Pustaka 

Penulis Judul Tools Keterangan 

Ricky Aditya 

(2011) 

Pengaruh Perceived 

Usefulness dan 

Perceived Ease Of Use 

terhadap Behavioral 

Intention dengan 

Pendekatan Technology 

Acceptance Model 

(TAM) pada Pengguna 

LINE di Indonesia 

- Perceived 

usefulness 

- Perceived ease of 

use 

- Analisis dengan 

SPSS 17.0 

Untuk mengetahui pengaruh 

perceived usefulness dan 

perceived ease of use terhadap 

behavioral intention dengan 

pendekatan technology 

acceptance model pada 

pengguna LINE di Indonesia 

dengan mengajukan tujuh belas 

pertanyaan kuesioner kepada 

empat ratus pengguna LINE 

dengan teknik sampling 

insidental, kemudian data diolah 

dengan menggunakan IBM 

SPSS 20. 

Rilla 

Anggraeni 

(2015) 

Pengaruh Persepsi 

Kemudahan Penggunaan 

Dan Persepsi Kegunaan 

Terhadap Niat Untuk 

Menggunakan Dan 

Penggunaan Aktual 

Layanan Jejaring Sosial 

Berbasis Lokasi (Studi 

Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang) 

- Purposive 

sampling 

- SEM-PLS dengan 

WarpPLS 4.0 

Penelitian ini bertujuan menguji 

dan menganalisis model 

penerimaan teknologi yang 

teridiri atas variabel persepsi 

kemudahan penggunaan, 

persepsi kegunaan, niat 

penggunaan, dan penggunaan 

aktual dalam penggunaan 

layanan jejaring sosial berbasis 

lokasi. 

Ahmad Rio 

Syahputra 

(2016) 

Penggunaan Technology 

Acceptance Model 

Terhadap Intensi 

Pebisnis Dalam 

Menggunakan E-

Commerce (Studi Pada 

Penerimaan Program 

Mahasiswa Wirausaha 

Universitas Lampung 

Tahun 2014) 

- Convenience 

sampling  

- Uji normalitas 

- Uji 

herokedastisitas 

- Uji 

multikolinearitas 

- Analisis regresi 

linear berganda 

- Uji koefisien 

determinasi 

- Uji hipotesis 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh 

Technology Acceptance Model 

(TAM) terhadap intensi pebisnis 

dalam menggunakan e-

commerce. Peneliti 

menggunakan empat konstruk-

konstruk yang terdapat dalam 

TAM. Keempat konstruk 

tersebut adalah Persepsi 

Kegunaan (X1), Persepsi 

Kemudahan Penggunaan (X2), 

Sikap Terhadap Perilaku (X3) 

dan Niat Perilaku (Y). 

Melin Candra 

Puspita 

(2016) 

Pengujian Technology 

Acceptance Model 

Terhadap Sikap Adopsi 

Internet Banking Di 

Universitas Lampung 

- Partial least 

square (smartPLS 

2.0) 

- Perceived ease of 

use 

- Perceived 

usefulness 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji peran dari Technology 

Acceptance Model (TAM) 

terhadap Sikap adopsi internet 

banking di Universitas 

Lampung. Data yang digunakan 

adalah data primer dengan 

menggunakan kuesioner. Untuk 

uji statistik dan pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan 

Partial Least Square (smartPLS 

2.0). 
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Tabel 2.2 Lanjutan Daftar Tinjauan Pustaka 

Penulis Judul Tools Keterangan 

Aulia Hanifah 

(2017) 

Analisis Technology 

Acceptance Model 

(TAM) Terhadap 

Penggunaan Layanan 

Internet Banking Studi 

Di Bank Rakyat 

Indonesia Syariah 

Cabang Surakarta 

- Purposive 

sampling 

- Analisis regresi 

linear berganda 

dengan SPSS 

versi 20.0 

- Microsoft excel 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan dan menganalisis 

pengaruh persepsi nasabah 

pengguna layanan Internet 

Banking BRIS Cabang 

Surakarta terhadap sikap dan 

penggunaan layanan Internet 

Banking. 

Shindy 

Arwina Intani 

(2019) 

Persepsi Kegunaan 

Sistem Pengelolaan 

Endorsement Talent 

Berbasis Web Di The 

Ateam Management 

- Representative 

sampling 

- MySQL 

- HTML 

- PHP 

- Perceived 

Usefulness 

- Uji validitas 

- Uji reliabilitas 

- Analisis regresi 

linear sederhana 

- Uji T 

 

 
 

2.2. Dasar Teori 

Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa tinjauan sebagai dasar 

teori dalam persepsi kegunaan sistem pengelolaan endorsement talent berbasis 

web di Ateam Management. 

 

2.2.1. Endorsement 

Dalam pemasaran online, pengertian endorse atau endorsement adalah 

sebuah dukungan atau saran yang diberikan kepada sebuah produk atau jasa 

dimana dukungan tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengaruh atau 

public figure, misalnya seorang artis.  

Dengan kata lain, endorse adalah jenis iklan tertentu yang memanfaatkan 

selebriti atau seorang profesional untuk mengatakan hal baik tentang sebuah 

produk atau layanan. Dari sisi pemilik produk atau brand akan mendapatkan 
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keuntungan karena memakai nama orang terkenal untuk mempromosikan produk 

miliknya. Jika orang terkenal meng-endorse atau memberikan dukungan positif 

terhadap sebuah produk, seringkali akan membuat lebih banyak orang membeli 

produk tersebut karena mereka mempercayai selebriti tersebut. Atau setidaknya 

akan membuat merek produk tersebut menjadi lebih terkenal dari sebelumnya. 

Endorsement artis atau selebgram merupakan kegiatan promosi sangat 

efektif. Selebgram atau orang terkenal biasanya memiliki followers yang selalu 

memperhatikan kegiatan mereka. Bukan hanya kegiatan sesuai profesi saja yang 

diperhatikan, tapi hal-hal yang bersifat pribadi yang diunggah ke media sosial 

juga ikut menjadi konsumsi publik.  

Setiap kali selebgram memposting sesuatu ke dalam akun media sosialnya, 

misalnya Instagram, maka dapat dipastikan bahwa postingan tersebut akan terlihat 

oleh para followers-nya.  

Ketika ia mempromosikan produk tertentu, sudah pasti produk yang 

dipromosikan akan terkenal. Akun Instagram si pemilik produk biasanya akan 

ikut terkenal karena setiap memberikan endorse, pada bagian caption si artis akan 

memberikan tag akun Instagram penjual dan juga hashtag yang berhubungan 

dengan produk tersebut. 

Tidak hanya efektif, tapi dengan cara endorsement juga bisa membuat 

proses pemasaran menjadi lebih hemat. Hemat yang dimaksud di sini bukan hanya 

tentang jumlah uang yang dikeluarkan, tapi lebih ke dampak dari pemasaran yang 

dilakukan. Bayangkan berapa besar uang yang akan dikeluarkan bila promosi 

melalui iklan di Televisi, iklan di radio. Promosi dengan cara endorse hanya perlu 
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mengirimkan produk kepada si artis dan mentransfer biaya endorse sesuai dengan 

tarif yang ditentukan. Namun, tentu saja kita juga harus bisa memilih artis yang 

akan mempromosikan produk yang dipasarkan.  

Meningkatkan Penjualan dan Jumlah Followers. Selebgram pasti punya 

banyak fans yang mengikuti gaya dan juga menggunakan produk apapun yang 

digunakan si public figure. Ketika artis memposting sebuah produk kecantikan 

yang digunakannya, maka dapat dipastikan bahwa akan banyak followers yang 

juga ingin menggunakan produk tersebut dan penjualan produk tersebut akan laris.  

Jadi, tidak heran kenapa ada banyak sekali toko online yang menggunakan 

jasa endorse dari para selebritis karena memang terbukti meningkatkan penjualan 

produk yang dipromosikan. Selain itu, akun media sosial si toko online pun akan 

kebanjiran followers dan punya calon pelanggan tetap. Dari sisi para endorser, 

mereka juga mendapatkan keuntungan. Selain mendapatkan bayaran dari jasa 

endorse, para artis ini juga mendapatkan produk berkualitas secara gratis. 

 

2.2.2. HTML 

HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language dan 

merupakan salah satu bahasa yang paling banyak digunakan dalam mebuat 

halaman web. Hypertext mengacu pada cara di mana halaman web (dokumen 

HTML) dihubungkan sehingga link yang tersedia pada halaman web disebut 

Hypertext. HTML adalah bahasa Markup yang berarti kamu menggunakan HTML 

hanya untuk “mark-up” dokumen teks dengan tag yang akan 

memberitahukan browser struktur untuk menampilkan sebuah desain layout web. 
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Awalnya, HTML dikembangkan dengan maksud untuk mendefinisikan 

struktur dokumen seperti judul, paragraf, daftar, dan sebagainya untuk 

memudahkan berbagi informasi ilmiah antara peneliti. Sekarang, HTML banyak 

digunakan untuk membuat format halaman web dengan bantuan tag yang berbeda 

dalam bahasa HTML. File HTML tidak lebih dari file teks sederhana, yang 

membuat kita saat mulai menulis dalam HTML, hanya memerlukan teks editor 

sederhana saja. 

Pada pembangunan sistem pengelolaan endorsement talent berbasis web di 

The Ateam Management ini, HTML dibutuhkan untuk membangun tampilan 

sistem menjadi lebih tertata. Syarat utama dalam pembuatan aplikasi berbasis web 

adalah dengan menggunakan HTML. Untuk pengaturan tampilan dalam 

pembuatan aplikasi web dapat menggunakan css dan javascript. 

 

2.2.3. PHP 

Php adalah bahasa pemrograman web yang paling banyak dipakai. Php 

memang memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan bahasa programming web 

lainnya. Salah satu tujuan programming web adalah menghasilkan kode-kode 

html. Secara teknis kode-kode mempunyai tipe string. Berkaitan dengan variabel 

string ini, menggabungkan string paling mudah dilakukan oleh php. PHP dapat 

dijalankan di berbagai sistem operasi seperti windows, linux dan unix sehingga 

programmer tidak perlu memikirkan di mana programnya akan install karena php 

bisa dijalankan di banyak platform. 
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Selain itu, dokumentasnya mudah, lengkap dam sederhana. Manual PHP 

dengan mudah diunduh di situsnya dan ukurannya hanya beberapa mega bytes 

saja. Bandingkan dengan ASP yang dokumentasinya bisa lebih dari 3 cd dan tentu 

akan sangat merepotkan.  

Terakhir, fungsi-fungsinya sangat lengkap termasuk dukungan terhadap 

OOP (Object Oriented Programming), dengan support terhadap OOP ini 

melahirkan framework-framework  PHP seperti Code Igniter, Cakephp, Yii dan 

lain-lain. PHP juga mendukung banyak database seperti MySQL. MSSql, Oracle 

dan lain-lain. 

 

2.2.4. MySQL 

MySQL ataupun SQL merupakan suatu tools yang menggunakan bahasa 

khusus. Inilah sebabnya hanya orang – orang yang berkecimpung dalam dunia IT 

yang cukup familiar dengan tools ini. Istilah SQL dapat diartikan sebagai suatu 

bahasa yang digunakan untuk mengakses suatu data dalam database relasional 

dan terstruktur sedangkan MySQL dalam hal ini menjadi software atau tools 

untuk mengelola atau memanajemen SQL dengan menggunakan bahasa khusus.  

Pada dasarnya database yang dikelola dalam MySQL memang tidak jauh 

berbeda dari Microsoft Acces yakni berbentuk tabel – tabel yang berisi informasi 

tertentu. Perbedaannya terletak pada penggunaan serta pengelolaan database 

tersebut. MySQL ini tergolong suatu software yang open source dan berlisensi 

GPL atau General Public License.  
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Lisensi GPL ini hanya ditujukan pada perangkat lunak tertentu untuk 

keperluan proyek GNU, inilah yang menjadi faktor banyaknya pengguna MySQL 

di seluruh dunia. Selain mudah digunakan, programmer dapat mengelola data 

dengan lebih efektif karena menggunakan script atau bahasa tertentu dan secara 

otomatis akan menjadi perintah ke sistem.  

MySQL digunakan untuk membuat dan mengelola suatu database secara 

terstruktur dan otomatis menggunakan suatu bahasa khusus. Namun lebih jelasnya 

lagi MySQL ini memberikan kemudahan bagi para pengguna yang ingin 

mengelola suatu data yang berisi informasi secara String (text based) dan dapat 

diakses secara pribadi maupun untuk umum dalam suatu web. Hampir semua host 

atau penyedia server web memberikan fasilitas MySQL untuk para developer web 

yang menginginkan pengelolaan database di websitenya.  

Selain itu salah satu yang paling dicari oleh para pengguna MySQL adalah 

kemampuannya yang multi-platform dan berlisensi GPL, sehingga dapat 

digunakan oleh komputer hampir di semua OS. Kinerjanya juga dianggap cukup 

tinggi dalam hal memproses query – query yang ada meskipun masih terbatas 

pada database dalam jumlah tertentu.  

Beberapa fitur lain yang ada pada MySQL saat ini tersedianya tipe 

data yang sangat beragam seperti Float, Double, Char, Date dan lain – lain. 

MySQL juga mendukung penggunaan field sebagai index serta memiliki tingkat 

keamanan yang cukup bagus dengan adanya Subnetmask, nama Host serta sandi 

yang terenkripsi. 
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2.2.5. Profil Perusahaan The Ateam Management  

The Ateam Management adalah manajemen yang terkait erat dengan 

sektor manajemen talenta yang menyediakan talenta berbakat di bidangnya. 

Manajemen ini bertugas menemukan berbagai kegiatan dan pekerjaan untuk 

bakatnya, menegosiasikan biaya dengan hubungan perusahaan, memberikan 

arahan dan konsultasi tentang tren mode dan penampilan alternatif untuk 

produksi komersial, Instagram, Youtube, iklan, menyanyi, dll. 

Manajemen Ateam didirikan pada 10 Agustus 2017 oleh Karin Novilda. 

Pada saat itu, manajemen hanya dibentuk oleh beberapa orang berjalan dari bakat 

mereka dan suka sektor media sosial (Instagram dan Youtube. Dengan demikian 

membuat Manajemen Ateam secara berkala menciptakan berbagai talenta 

berkualitas yang penuh dengan potensi dan kemampuan di lapangan. Ateam 

Management telah menciptakan generasi talenta yang sangat terkenal.  

Manajemen ini mampu beroperasi dengan baik sejak dibentuk pada 2017 

dan memiliki 25 talenta yang benar-benar berbakat di bidangnya. Diperlukan 

profesionalisme dalam mengelola manajemen yang dapat menangani lebih dari 

24 talenta dari berbagai aktivitas yang berbeda. Mereka difungsikan sebagai 

pendukung kegiatan talenta, seperti mencari pekerjaan untuk talenta berdasarkan 

keahlian mereka, mengarahkan talenta, berkoordinasi dengan pers untuk tujuan 

promosi, dan menciptakan citra talenta yang bagus untuk penggemar mereka. 

Alamat kantor The Ateam Management ada di Kawasan Perumahan Bukit Golf, 

Pondok Indah, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.  
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2.2.6. Technology Acceptance Model (TAM) 

Penelitian mengenai sistem informasi telah menguji perilaku pengguna 

dan penerimaan sitem dari berbagai perspektif (Verkantesh et al., 2003). Dari 

berbagai model yang telah diteliti, Technology Acceptance Model (TAM) yang 

diadopsi dari Theory of Reasoned Action (TRA) dikembangkan oleh Davis (1989) 

memberikan landasan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai 

perilaku pemakai dalam penerimaan dan penggunaan sistem informasi (Davis et 

al, 1989).  

Tujuan utama TAM adalah untuk dapat menjelaskan faktor-faktor utama 

dari perilaku pengguna teknologi informasi terhadap kepercayaan, sikap, dan 

tujuan teknologi informasi itu sendiri. Technology Acceptance Model (TAM) 

adalah suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna 

teknologi menerima dan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan 

pengguna.  

Modem TAM berasal dari teori psikologis untuk menjelaskan perilaku 

pengguna teknologi informasi yang berlandaskan pada kepercayaan (belief), sikap 

(attitude), niat (intention) dan hubungan perilaku pengguna (user behavior 

relationship). Teori ini membuat model perilaku seseorang sebagai suatu fungsi 

dari tujuan perilaku. Tujuan 13 perilaku ditentukan oleh sikap atas perilaku 

tersebut (Sarana, 2000). Dengan demikian dapat dipahami reaksi dan persepsi 

pengguna teknologi akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan penggunaan 

teknologi informasi.  
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Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah persepsi pengguna atas 

kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi informasi sebagai suatu tindakan 

yang beralasan dalam konteks pengguna teknologi informasi sehingga alasan 

seseorang dalam melihat manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi 

informasi menjadikan tindakan orang tersebut dapat menerima penggunaan 

teknologi informasi.  

 
Gambar 2.1 Model Theory Acceptance Model Davis 

 

2.2.7. Perceived Usefulness 

Menurut Davis (1993) dan Al Gahtani (2001) kegunaan sistem informasi 

(Perceived usefulness) merupakan sejauh mana seorang individu percaya bahwa 

dengan menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya (perceived 

usefulness is the degree to which an individual believes that using a particular 

system would enhance his or her job performance).  

Sedangkan menurut Gong dan Xu (2004) definisi perceived usefulness 

sebagai probabilitas subjektif pengguna yang menggunakan sistem aplikasi 

tertentu dapat meningkatkan harapannya (perceived usefulness as the user’s 



19 
 

subjective probability that using a specific application system will increase his or 

her expectations).  

Menurut Teo et al. (2007) persepsi kegunaan mencerminkan probabilitas 

subjektif pengguna yang akan menggunakan sistem informasi yang baru apakah 

akan bermanfaat bagi diri sendiri atau organisasinya.  Persepsi seseorang bahwa 

kebanyakan pengguna berpikir harus atau tidak harus melakukan perilaku 

tertentu, kegunaan secara signifikan memberikan pengaruh terhadap apa yang 

dirasakan (Venkatesh dan Davis, 2000). 

Faktor kognitif juga berperan penting dimana semakin besar relevansi 

sistem informasi yang dirasakan user yang didefinisikan sebagai persepsi 

individu mengenai derajat target sistem informasi baru yang berlaku untuk tugas 

dan pekerjaannya maka semakin banyak output penting yang berkualitas, dimana 

hal ini didefinisikan sebagai pertimbangan seberapa baik sistem informasi dapat 

menyelesaikan tugas-tugasnya (Venkatesh dan Davis, 2000). 

 

2.2.8. Sampel Representatif 

Sampel menurut ferdinand (2006) adalah subset dari populasi terdiri dari 

beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak 

mungkin peneliti meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu peneliti 

membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu sampel representatif. 

Sampel representatif atau representative sample adalah sampel yang 

karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi, yang berarti 

item item yang dijadikan sampel populasi serupa dengan item item yang tidak 
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dijadikan sampel. Jika tidak ada atau ditemukan banyak item yang hilang, sampel 

tersebut dianggap nonrepresentatif. Salah satu cara untuk mengetahui apakah 

suatu sampel bersifat representatif adalah dengan melakukan audit lebih lanjut 

atas populasi secara keseluruhan. 

Namun auditor dapat meningkatkan kemungkinan sampel dianggap 

representatif  dengan menggunakannya secara cermat ketika merancang proses 

sampling, pemilihan sampel, dan evaluasi sampel. Hasil sampel dapat menjadi 

non representatif akibat kesalahan non sampling atau kesalahan sampling. Risiko 

dari dua jenis kesalahan yang terjadi tersebut disebut sebagai risiko non sampling  

dan risiko sampling. 

Untuk menentukan sampel dari populasi digunakan perhitungan maupun 

acuan tabel yang dikembangkan para ahli.  Secara umum, untuk penelitian 

korelasional jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang baik adalah 

30, sedangkan dalam penelitian eksperimen jumlah sampel minimum 15 dari 

masing-masing kelompok dan untuk penelitian survey jumlah sampel minimum 

adalah 100. Roscoe (1975) memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran 

sampel : 

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian. 

2. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, dan 

sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat. 

3. Dalam penelitian mutivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran 

sampel sebaiknya 10x lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. 
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4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eskperimen 

yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel 

kecil antara 10 sampai dengan 20. 

Besaran atau ukuran sampel ini sampel sangat tergantung dari besaran 

tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal 

tingkat kesalahan, pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 

5% (0,05). Makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil jumlah sampel. 

Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel (semakin 

mendekati populasi) maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan 

sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel (menjauhi jumlah populasi) maka 

semakin besar peluang kesalahan generalisasi. 

 

2.2.9. Konseptual Variabel 

Definisi Konseptual Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2008). 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi pusat perhatian penelitian 

(Ferdinan, 2006). Variabel dependen yaitu variabel yang nilainya tergantung dari 

variabel lain, dimana nilainya akan berubah jika variabel yang mempengaruhinya 

berubah. Variabel dependen sering pula disebut variabel respon yang 

dilambangkan dengan Y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah niat 

perilaku menggunakan e-commerce. Niat perilaku adalah suatu keinginan 

seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang tertentu (Jogiyanto,2010). 
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Variabel independen sering disebut predikator yang dilambangkan dengan 

X. Variabel independen dalam penelitian ini adalah butir jumlah dari butir 

pertanyaan PU1 sampai dengan PU14 dalam Persepsi Kegunaan. Persepsi 

kegunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya 

(Jogiyanto, 2010). Dari definisinya, diketahui bahwa persepsi kegunaan 

merupakan suatu kepercayaan tentang proses pengambilan keputusan. Dengan 

demikian jika seorang merasa percaya bahwa sistem informasi berguna maka dia 

akan menggunakannya. Sebaliknya jika seorang merasa bahwa sistem inforamsi 

kurang beguna maka dia tidak akan menggunakannya. 

 

2.2.10. Skala Likert 

Skala likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik 

tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Empat skala pilihan 

juga kadang digunakan untuk kuesioner skala likert yang memaksa orang 

memilih salah satu kutub karena pilihan “netral” tidak tersedia. Mengutip dari 

buku Nazir M. “Metode Penelitian”, Ghalia Indonesia;Bogor; tahun 2005, dalam 

membuat skala likert, ada beberapa langkah prosedur yang harus dilakukan 

peneliti, antara lain : 

1. Peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak, memiliki relevansi 

dengan masalah yang sedang diteliti, terdiri dari item yang cukup jelas 

disukai dan tidak disukai. 
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2. Kemudian item-item tersebut dicoba kepada sekelompok responden yang 

cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti. 

3. Responden diatas diminta untuk mengecek tiap item, apakah ia 

menyenangi (+) atau tidak menyenangi (-). Respon tersebut dikumpulkan 

dari jawaban yang memberikan indikasi menyenangi diberi skor tertinggi. 

Tidak ada masalah untuk memberikan angka 5 untuk yang tertinggi dan 

skor 1 untuk yang terendah atau sebaliknya, yang penting adalah 

konsistensi dari arah sikap yang diperlihatkan.  

Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala likert, responden 

menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan 

memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Biasanya disediakan lima pilihan 

skala dengan format : 

Pertanyaan Positif (+) 

Skor 1. Sangat tidak setuju 

Skor 2. Tidak setuju 

Skor 3. Netral/cukup 

Skor 4. Setuju 

Skor 5. Sangat setuju 

Pertanyaan Negatif (-) 

Skor 1. Sangat setuju 

Skor 2. Setuju 

Skor 3. Netral/cukup 

Skor 4. Tidak setuju 

Skor 5. Sangat tidak 

 

4. Total Skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor 

masing-masing item dari individu tersebut. 

5. Respon dianalisis untuk mengetahui item mana yang sangat nyata batasan 

antara skor tinggi dan skor rendah dalam skala total.  
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2.2.11. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

(Azwar 1986). Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut.  

Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data 

yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Sisi lain dari pengertian validitas 

adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid tidak hanya 

mampu menghasilkan data yang tepat akan tetapi juga harus memberikan 

gambaran yang cermat mengenai data tersebut.  

Cermat berarti bahwa pengukuran itu dapat memberikan gambaran 

mengenai perbedaan yang sekecil-kecilnya diantara subjek yang satu dengan 

yang lain.  

Uji validitas akan dilakukan dengan Metode Pearson dan Metode Producy 

Moment, yaitu dengan korelasi skor butir kuesioner dengan skor totalnya. Jika 

nilai koefisien korelasinya lebih dari 0,3 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan 

valid. Uji validitas ini menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for windows. 

 

         𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)  

𝑟𝑥𝑦√𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥) 2
(𝑁 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦) 2

)     (2.1) 
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Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦   = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

∑𝑥𝑦  = jumlah perkalian antara variabel X dan Y 

∑𝑥2  = jumlah dari kuadrat nilai X 

∑𝑥2  = jumah dari kuadrat nilai Y 

(∑ 𝑥) 2
  = jumlah nilai X kemudian dikuadratkan 

(∑ 𝑦) 2
  = jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan 

 

2.2.12. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah uji untuk memastikan apakah kuesioner penelitian 

yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variable penelitian reliabel 

atau tidak. Kuesioner dikatakan reliabel jika kuesioner tersebut dilakukan 

pengukuran ulang, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Metode yang 

digunakan pada uji reliabilitas adalah Metode Croanbach’s Alpha, yaitu 

dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir butir 

pertanyaan dalam kuesioner. Variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih 

dari 0,3 (V. Wiratna Sujarweni, 2014).   

Ada beberapa konsep dasar uji reliabilitas Cronbach Alpha yaitu 

kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan 

reliabilitasnya, uji reliabilitas dilakukan setelah item kuesioner dikataan valid, uji 

reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesoner memiliki konsistensi jika 

pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dengan dilakukan secara 
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berulang, dan uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama terhadap seluruh 

item kuesioner  dalam suatu variabel penelitian. 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛−1
) (1 −

∑ 𝜎𝑡
2

𝜎𝑡
2 )       (2.2) 

Keterangan : 

𝑟11  = reliabilitas yang dicari 

n = jumlah item pertanyaan yang diuji 

∑ 𝜎𝑡
2  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝜎𝑡
2  = varians total 

 

2.2.13. Analisis Regresi 

Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih 

peubah/variabel bebas (X) dengan satu peubah tak bebas (Y). Dalam penelitian 

peubah bebas ( X) biasanya peubah yang ditentukan oleh peneliti secara bebas 

misalnya dosis obat, lama penyimpanan, kadar zat pengawet, umur ternak dan 

sebagainya.  

Disamping itu peubah bebas bisa juga berupa peubah tak bebasnya, 

misalnya dalam pengukuran panjang badan dan berat badan sapi, karena panjang 

badan lebih mudah diukur maka panjang badan dimasukkan kedalam peubah 

bebas (X), sedangkan berat badan dimasukkan peubah tak bebas (Y). 

Sedangkan peubah tak bebas (Y) dalam penelitian berupa respon yang 

diukur akibat perlakuan/peubah bebas (X). misalnya jumlah sel darah merah 

akibat pengobatan dengan dosis tertentu, jumlah mikroba daging setelah disimpan 

beberapa hari, berat ayam pada umur tertentu dan sebagainya. Regresi linier 
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adalah salah satu dari jenis analisis peramalan atau prediksi yang sering 

digunakan pada data berskala kuantitatif (interval atau rasio). Tujuan 

dilakukannya regresi linear antara lain adalah: 

- Apakah seperangkat atau sekumpulan variabel prediktor signifikan dalam 

memprediksi variabel respon? 

- Variabel predictor manakah yang signifikan dalam menjelaskan variable 

respon? Hal ini ditunjukkan dengan koefisien estimasi regresi. Koefisien 

estimasi inilah yang nantinya akan membentuk persamaan regresi. 

 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Hubungan tersebut dapat 

dimodelkan dalam bentuk sebagai berikut : 

Y =  a + 𝑏1𝑋1 +  𝑏2𝑋2  +  ⋯ ⋯ + 𝑏𝑖𝑋𝑖     (2.3) 

Keterangan : 

Y = variabel dependen 

𝑋𝑖 = variabel independen, i= 1,2,3,---n 

 
 

2.2.14. Uji T dan Hipotesis 

Pengujian parsial (individual) diadakan dengan melakukan uji t hitung, 

mencari besarnya t hitung yang akan dibandingkan dengan t tabel. Pengujian t 

hitung digunakan untuk mengetahui kualitas keberartian regresi antara tiap-tiap 

variabel bebas (X) terdapat pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat (Y). 
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Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak digunakan 

statistik t (uji dua sisi). 

 

Kriteria Pengujian : 

- Jika thitung > t tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima, 

- Jika t hitung ≤ t tabel maka H1 diterima dan H0 ditolak. 

Dalam uji t ini dilakukan pada derajat kebebasan (n-k-1), dimana n adalah 

jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Untuk tingkat keyakinan yang 

digunakan adalah 95% atau α = 5%.(Sahid Raharjo, 2014). 

 


