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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan metode analisis yang 

digunakan untuk mengetahui sikap penerimaan pengguna terhadap hadirnya 

teknologi. TAM yang dikembangkan oleh Davis (1989) diadopsi berdasarkan 

Theory of Reasoned Action (TRA) oleh Ajzen dan Fisben (1975), merupakan teori 

tentang tindakan dan persepsi individu terhadap suatu hal guna menentukan sikap 

dan minat berperilaku.  

Syafrizal, dkk (2015) melakukan penelitian untuk mengukur tingkat 

pemahaman terhadap media pembelajaran yang berbentuk multimedia interaktif. 

Peneliti menggunakan jenis data kuantitatif, dengan metode analisis yang 

digunakan adalah deskriptif, sedangkan metode pengumpulan data diperoleh dari 

kuesioner dan observasi. Untuk memahami penerimaan dan penggunaan media 

pembelajaran berbasis multimedia interaktif bisa diukur dengan menggunakan 

model penerimaan teknologi (TAM). Model TAM dapat menjelaskan bahwa 

persepsi pengguna akan menentukan sikapnya dalam penerimaan penggunaan 

Teknologi Informasi (TI). Model ini secara lebih jelas menggambarkan bahwa 

penerima penggunaan TI dipengaruhi oleh kemanfaatan (usefulness). 

Model pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbasis multimedia interaktif yang dapat digunakan dalam proses 

belajar dan untuk meningkatkan motivasi belajar bagi pengguna. Model 
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pengembangan yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan 

atau dikenal dengan istilah Research And Development (R&D). Metode penelitian 

dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Metode yang digunakan 

adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 

adalah metode statistik deskriptif. Dalam hal ini peneliti menggunakan data primer 

yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner dan data sekunder yaitu berupa 

data dari user yang menggunakan media pembelajaran ini. 

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif merupakan dasar bagi 

semua penelitian. Penelitian deskriptif dapat dilakukan secara kuantitatif agar dapat 

dilakukan analisis statistik, sedangkan teknik pengolahan data menggunakan 

penghitungan komputasi program SPSS (Statistical Product and Service Solution) 

karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem 

manajemen data pada lingkungan grafik menggunakan menu-menu dekriptif. Akan 

diukur penggunaan sistem berdasarkan Keinginan Pengunaan (Behavioral 

Intention to Use) melalui 3 kontruksi utama yaitu Perilaku Penggunaan (Attitude 

Toward Using), Kegunaan yang Disarankan (Perceived Usefulness), dan 

Kemudahan Pengunaan yang Disarankan (Perceived Ease of Use).   

Wiyati dan Sarja (2014) melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi pengguna untuk 

menerima atau menggunakan E-KRS dengan model TAM. Dengan mengetahui 

penerimaan E-KRS dalam perguruan tinggi akan menjadi rekomendasi bagi 
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perguruan tinggi untuk meningkatkan efektivitas dan layanan sehingga menjadi 

keunggulan kompetitif perguruan tinggi tersebut.  

Salah satu contoh aplikasi sistem informasi yang diterapkan pada perguruan 

untuk menggantikan sistem manual yaitu Electronic Kartu Rencana Studi (E-KRS) 

atau KRS Online. Dengan bertambahnya jumlah mahasiswa pada perguruan tinggi, 

sistem pengisian KRS yang manual menimbulkan beberapa maslaah dan 

memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan penginputan atau entri data 

dilakukan hanya oleh operator. Sistem yang manual tersebut dirasa kurang efektif 

karena akan menimbulkan antrian. Oleh karena itu mulai diterapkan cara 

pengambilan mata kuliah secara online dimana mahasiswa melakukan entri KRS 

secara mandiri dan dapat dilakukan dimanapun.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Technology 

Acceptance Model (TAM). TAM merupakan metode yang digunakan untuk 

memahami sikap pengguna terhadap teknologi yang digunakan. TAM dibuat 

khusus untuk pemodelan adopsi pengguna sistem informasi. TAM menganggap 

bahwa dua keyakinan variabel perilaku utama dalam mengadopsi sistem informasi, 

yaitu persepsi pengguna terhadap manfaat (perceived usefulness) dan persepsi 

pengguna terhadap penggunaan (perceived ease of use). Pada penelitian ini akan 

dilakukan identifikasi dan analisis mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi 

pengguna untuk menerima atau menggunakan E-KRS dengan model TAM.  

Berdasasrkan analisis awal dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa 

terdapat delapan faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap 

aplikasi E-KRS menggunakan pendekatan TAM. Faktor menjadi konstruk model. 
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Konstruk model adalah Desain interface, kemampuan dan skill penggunaan, 

organisasi resources, persepsi tentang kemudahan penggunaan (perceived ease of 

use), persepsi terhadap kemanfaatan (perceived usefulness), sikap penggunaan 

(attitude toward using), perilaku untuk tetap menggunakan (behavioral intention to 

use), dan kondisi nyata penggunaan sistem (actual system usage).  

Wibowo (2017) melakukan penelitian tentang kajian perilaku pengguna 

(user) terhadap penggunaan Sistem Informasi layanan akademik berbasis web. 

Responden pada penelitian ini adalah para mahasiswa di perguruan tinggi sebagai 

pengguna (user) system informasi layanan akademik berbasis web serta pelanggn 

(customer) bagi institusi perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan kerangka 

pemikiran yang mengadopsi model Technology Acceptance Model (TAM). Uji 

statistik dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) pada perangkat lunak 

Lisrel v8.30 dilakukan untuk menguji hipotesa yang diajukan. 

Beberapa model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-

faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer, di 

antaranya yang tercatat dalam berbagai literatur dan referensi hasil riset dibidang 

teknologi informasi adalah seperti Theory of Reasoned Action (TRA), Theory of 

Planned Behaviour (TPB), dan Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian 

ini menggunakan 5 (lima) konstruk yang telah dimodifikasi dari model penelitian 

TAM sebelumnya yaitu: Persepsi tentang kemudahan penggunaan (Perceived Ease 

Of Use), persepsi terhadap kemanfaatan (Perceived Usefulness), sikap penggunaan 

(Attitude Toward Using), perilaku untuk tetap menggunakan (Behavioral Intention 

To Use), dan kondisi nyata penggunaan sistem (Actual System Usage). 
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Dengan jumlah kuesioner yang disebarkan hanya sebanyak 100 eksemplar 

dan mengantisipasi tingkat pengembalian yang rendah, maka penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikansi paling moderat, yaitu sebesar 10% dengan 

asumsi untuk mengolah kuesioner dengan jumlah yang mendekati batas minimal 

sampel yang dipersyaratkan. Dari penelitian yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa, model akhir yang memenuhi kriteria fitnya model penelitian 

adalah hasil modifikasi terhadap model awal penelitian. Hasil modifikasi tersebut 

dapat memberikan implikasi mendasar pada persamaan antar variabel laten di 

penelitian ini (ASU=ITU berubah menjadi ASU=ITU+PU). Namun Langkah 

modifikasi yang dilakukan antar variable laten dapat dilakukan karena didukung 

oleh landasan teori dari penelitian sebelumnya. 

Handayani (2013) melakukan penelitian untuk menganalisis penerimaan 

SIAKAD STTNAS Yogyakarta menggunakan pendekatan Usability dan 

Technology Acceptance Model (TAM). Analisis yang dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan TAM untuk mengetahui faktor-faktor apa yang 

berpengaruh atas penerimaan pengguna terhadap SIAKAD STTNAS.  

Model analisis dalam penelitian ini dimana terdapat 1 variabel independent, 

yaitu perceived ease of use dan 3 variabel dependen, yaitu perceived usefullness, 

attitude toward using dan usability yang digambarkan dalam bentuk hubungan-

hubungan yang akan dianalis. Sedangkan skala pengukuran yang digunakan pada 

penelitian adalah skala likert 5 point dengan (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak 

Setuju, (3) Netral, (4) Setuju dan (5) Sangat Setuju. Alasan pemilihan skala Likert 

dengan lima tingkatan ini antara lain: kesesuaian dengan berbagai penelitian 
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sebelumnya, memperbesar variasi jawaban bila dibandingkan empat skala, dan agar 

terlihat kecenderungan pemilihan responden terhadap variabel.  

Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Proportionate 

Stratified Random Sampling. Teknik ini digunakan karena populasinya tidak 

homogen, mengacu pada pendapat Sugiyono (2010: 82) bahwa, “Proportionate 

Stratified Random Sampling digunakan bila populasi mempunyai anggota atau 

unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional”. Teknik pengolahan 

data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Model 

(SEM) yang memiliki kemampuan menguji suatu rangkaian hubungan yang 

kompleks.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan SiAkad pada 

variabel/konstruk TAM adalah seluruh indikator perceived ease of use (PEOU), dan 

indikator PU7 (menyelesaikan semua pekerjaan), PU9 (menghemat waktu), PU10– 

PU12. (Menyelasaikan pekerjaan dengan cepat, penting bagi pekerjaan, dan 

menjadikan pekerjaan lebih mudah), Sedangkan indicator attitude toward using 

(ATU) memiliki nilai penerimaan paling rendah sehingga dapat dikatakan ATU 

tidak mempengaruhi penerimaan SiAkad. 

Yanti (2011) melakukan penelitian tentang perilaku pengguna terhadap 

adopsi teknologi infromasi menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) 

dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengkombinasi teori lain dari bidang ilmu 

sosial, ekonomi, psikolog atau bidang ilmu lainnya. Dengan pengembangan Theory 

Relasoned Action (TRA) menjadi Theory of Planned Behavior (TPB) memberikan 
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penjelasan lebih lengkap mengenai, model yang akan digunakan untuk menjelaskan 

penerimaan teknologipun menjadi penting untuk disesuaikan. 

Didalam menjelaskan saling hubungan antara kepercayaan (belief), sikap 

(attitude), dan perilaku (behavior), individu dalam menggunakan teknologi 

informasi, perumusan Technology Acceptance Model (TAM) merujuk pada Theory 

Reasoned Action (TRA). Agar penjelasan mengenai perilaku individu dalam 

kaitannya dengan penerimaan IT ini dapat menjadi lebih lengkap maka diusulkan 

model TAM versi NR-2007 untuk diuji. Perbandingan penelitian dapat dilihat lebih 

ringkas pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 

 

No Nama Objek Metode Tujuan 

1. Syafrizal, dkk 

(2015) 

Media Pembelajaran 

Berbasis Multimedia 

Interaktif 

- Research and 

Development 

(R&D) 

- Technology 

Acceptance 

Model (TAM) 

Untuk mengukur tingkat 

pemahaman terhadap media 

pembelajaran yang berbentuk 

multimedia interaktif.  

2. Wiyati dan Sarja 

(2014) 

Aplikasi E-KRS  - Perceived Ease 

of Use 

- Perceived 

Usefulness 

- Attitude Toward 

Using 

- Behavioral 

Intention to Use 

- Actual Using 

Usage 

Untuk menganalisis 

penerimaan aplikasi E-KRS 

dengan menggunakan 

pendekatan TAM dan 

menunjukkan faktor yang 

mempengaruhi penerimaan 

serta bagaimana penerimaan 

mahasiswa terhadap aplikasi 

E-KRS pada perguruan 

tinggi beserta hipotesis 

penelitian.  

3. Wibowo (2017) Perilaku Pengguna 

Sistem Informasi 

- Technology 

Acceptance 

Model (TAM) 

- Uji Statistik 

dengan metode 

Structural 

Equation 

Modeling 

(SEM) 

Untuk mengetahui 

bagaimana sikap dan 

perilaku yang dirasakan user 

terhadap sistem informasi 

yang digunakan 
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Tabel 2.1 Lanjutan Perbandingan Penelitian 

 

No Nama Objek Metode Tujuan 

4. Handayani (2013) Sistem Indormasi 

Akademik berbasis web  

Usability Technology 

Acceptance Model 

(TAM) 

Untuk menganalisis 

penerimaan SIAKAD 

STTNAS Yogyakarta 

5. Yanti (2011) Sistem Infromasi - Theory 

Reasoned Action 

(TRA) 

- Technology 

Acceptance 

Model (TAM) 

Theory of 

Planned 

Behavior (TPB) 

Dengan pengembangan 

Theory Reasoned Action 

(TRA) menjadi Theory of 

Planned Behavior (TPB) 

memberikan penjelasan lebih 

lengkap mengenai, model 

yang akan digunakan untuk 

menjelaskan penerimaan 

teknologipun menjadi 

penting untuk disesuaikan 

6. Nur Azizah 

Hardiyanti Kurnia 

Dewi  

Sistem Informasi 

Akademik bagi 

Mahasiswa STMIK 

Akakom 

- Technology 

Acceptance 

Model (TAM) 

Untuk mengetahui 

bagaimana penerapan 

Metode TAM dalam 

mengukur kesuksesan 

penerapan Sistem Informasi 

Akademik bagi Mahasiswa 

STMIK Akakom Yogyakarta 

 

2.2 Dasar Teori 

Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa tinjauan sebagai dasar 

teori dalam kesuksesan penerapan sistem informasi akademik bagi mahasiswa 

STMIK Akakom. 

2.2.1 Technology Acceptance Model (TAM) 

Model penerimaan teknologi TAM (Technology Acceptance Model) pada 

tahun 1989 diperkenalkan oleh Davis dan merupakan adaptasi dari Theory 

Reasoned Action (TRA). Technology Acceptance Model (TAM) adalah teori sistem 

informasi yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna dapat 

memahami dan menggunakan teknologi informasi. Technology Acceptance Model  

(TAM) memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna 

teknologi informasi terhadap kepercayaan, sikap, dan tujuan teknologi informasi itu 
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sendiri. Lebih lanjut (Davis et al, 1989) mengimplementasikan model konseptual 

TAM ke dalam praktik, yang menunjukkan hasil tingkat minat dan penerimaan 

seseorang terhadap sistem informasi atau teknologi. 

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu model untuk 

memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan 

menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan pengguna.  

Kelebihan TAM adalah sebagai berikut: 

1. TAM memasukkan faktor psikologis atau perilaku (behavior) dalam 

modelnya, sehingga bermanfaat dalam menjawab pertanyaan faktor 

penyebab banyaknya kegagalan penerapan sistem teknologi informasi, 

yaitu tidak adanya niat (intention) pemakainya untuk menggunakannya.  

2. TAM dibangun dengan dasar teori yang kuat, yaitu teori keyakinan-

sendiri (self efficiacy theori), paradigma biaya-manfaat (cost-benefit 

paradigm), adopsi dari inovasi-inovasi (adoption of innovations), 

evaluasi dari laporan-laporan informasi (evaluation of information 

reports), dan model disposi kanal (channel dispotion model). 

3. Telah banyak penelitian menguji TAM dan Sebagian besar mendukung 

dan berkesimpulan bahwa TAM merupakan model yang baik. Pengujian 

terhadap TAM dengan membandingkan terhadap TRA dan TPB 

menghasilkan bahwa TAM cukup baik dan konsisten. 

4. Model TAM merupakan model yang parsimony (parsimonious), yaitu 

model yang sederhana tetapi valid. 
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Berdasarkan Thecnology Acceptance Model (TAM), persepsi kegunaan 

(perceived usefulness) dan persepsi kemudahan (perceived ease of use) mempunyai 

pengaruh ke minat perilaku (behavioral intention). Pengguna teknologi akan 

mempunyai minat menggunakan teknologi (minat perilaku) jika merasa sistem 

teknologi bermanfaat dan mudah digunakan. Persepsi kegunaan (perceived 

usefulness) juga mempengaruhi persepsi kemudahan (perceived ease of use). 

Pengguna sistem akan menggunakan sistem jika sistem bermanfaat, baik sistem itu 

mudah digunakan atau tidak mudah digunakan. Sistem yang sulit digunakan akan 

tetap digunakan jika pemakai merasa bahwa sistem masih berguna dalam 

pemanfaatannya.  

Sesuai dengan istilah TAM, bahwa “A” singkatan dari “Acceptance” artinya 

penerimaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa TAM merupakan suatu model analisis 

untuk mengetahui perilaku pengguna akan penerimaan teknologi. Jika melihat 

pengertian TAM, “TAM is an information systems theory that models how users 

come to accept and use a technology”. Maksudnya yaitu TAM merupakan suatu 

teori sistem informasi yang modelnya bagaimana pengguna datang untuk menerima 

dan menggunakan teknologi. Terdapat 5 konstruk yang digunakan dalam penelitian 

TAM yaitu : (Perceived Ease Of Use) persepsi tentang kemudahan penggunaan, 

(Perceived Usefulness) persepsi terhadap kemanfaatan, (Attitude Toward Using) 

sikap penggunaan, (Behavioral Intention To Use) perilaku untuk tetap 

menggunakan, dan  (Actual System Usage) kondisi nyata penggunaan sistem. 

Berikut ini adalah model TAM yang digunakan ada pada gambar 2.1  
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Gambar 2.1 Model Technology Acceptance Model  

2.2.2 Perceived Ease of Use  

Jogiyanto (2008) mengemukakan, definisi persepsi kemudahan sebagai 

sejauh mana individu yakin dengan menggunakan teknologi akan bebas dari usaha. 

Jika individu menganggap media informasi mudah digunakan maka dia akan 

menggunakannya. Sebaliknya jika individu menganggap media informasi tidak 

mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya.  

Menurut Davis definisi persepsi kemudahan (perceived ease of use) adalah: 

“the degree to which a person believes that using a particular system would be free 

of physical and mental efforts” (Davis, 1989): 320). Hal tersebut dapat diartikan 

sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem 

tertentu dapat mengurangi usaha seseorang dalam mengerjakan sesuatu. 

Kemudahan (ease) bermakna tanpa kesulitan atau tidak perlu usaha keras. Persepsi 

kemudahan (perceived ease of use) ini merujuk pada keyakinan pengguna bahwa 

sistem teknologi yang digunakan tidak membutuhkan usaha yang besar saat 

digunakan. 

Jika diaplikasikan untuk sistem informasi akademik STMIK Akakom, maka 

maksudnya mahasiswa meyakini bahwa sistem informasi akademik STMIK 
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Akakom tersebut mudah dalam penggunaanya sehingga tidak memerlukan usaha 

keras dan akan terhindar dari kesulitan. Hal ini mencakup kemudahan penggunaan 

sistem sesuai dengan keinginan mahasiswa. Hasil penelitian Davis (1989) 

menunjukkan jika persepsi kemudahaan dapat menjelaskan alasan mahasiswa 

untuk menggunakan sistem dan dapat menjelaskan jika sistem yang baru dapat 

diterima oleh mahasiswa. 

2.2.3 Perceived Usefulness  

 

Jogiyanto (2008) mengemukakan, definisi persepsi kegunaan sebagai sejauh 

mana individu yakin dengan menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan 

kinerja pekerjaannya. Jika individu beranggapan dengan media informasi berguna 

maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika individu beranggapan dengan 

media informasi kurang berguna maka dia tidak akan menggunakannya. 

Menurut Davis mendefinisikan persepsi kegunaan (perceived usefulness) 

yaitu: “the degree to which a person believes that using particular system would 

enhance his or her job performance” (Davis, 1989): 320). Sehingga, persepsi 

kegunaan (perceived usefulness) dapat diartikan sebagai suatu tingkatan dimana 

seseorang percaya bahwa suatu sistem tertentu akan dapat meningkatkan prestasi 

kerja atau kinerja pengguna sistem tersebut.  

Hal ini dimaksudkan bahwa mahasiswa percaya dengan menggunakan sistem 

informasi akademik STMIK Akakom akan meningkatkan kinerjanya. Hal ini 

menggambarkan manfaat sistem dari mahasiswa yang berkaitan dengan berbagai 

aspek. Jadi dalam persepsi kebermanfaatan ini membentuk suatu kepercayaan 

untuk pengambilan keputusan apakah jadi menggunakan sistem informasi 
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akademik atau tidak. Asumsinya jika mahasiswa mempercayai sistem tersebut 

berguna maka tentu akan menggunakannya, tetapi sebaliknya jika tidak percaya 

jawabannya pasti tidak akan menggunakannya. Awalnya Davis menggunakan 

sebanyak 14 ukuran (initial scale items) sebagai indikator yang ada dalam Perceived 

Usefulness dan Perceived Ease of Use. 

2.2.4 Attitude Toward Using  

Dalam dunia penelitian ada banyak definisi mengenai sikap (attitude). Davis 

(1989), mendefinisikan attitude toward the system yang dipakai dalam TAM 

sebagai suatu tingkat penilaian terhadap dampak yang dialami oleh seseorang bila 

menggunakan suatu sistem tertentu dalam pekerjaannya.  

Menurut Hoppe et al., (2001) mendefinisikan bahwa sikap menjelaskan 

penerimaan seseorang terhadap teknologi informasi. Sikap seseorang terdiri atas 

unsur kognitif/cara pandang (cognitive), afektif (affective), dan komponen-

komponen yang berkaitan dengan perilaku (behavioral components). Sedangkan 

menurut Yahyapour (2008) mendefinisikan sikap adalah salah satu bentuk dari 

evaluasi terhadap konsekuensi telah melaksanakan suatu perilaku. 

Sikap terhadap penggunaan teknologi (attitude toward using technology) 

dalam sistem informasi akademik STMIK Akakom ditunjukkan untuk mengetahui 

bagaimana sikap mahasiswa dalam menerima sistem yang ada pada SIAKAD 

Akakom. Semakin baik persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi 

kemudahan mahasiswa (perceived ease of use) maka dapat meningkatkan sikap 

mahasiswa (attiude toward using). Sebaliknya, semakin rendah persepsi 

kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahaan mahasiswa 
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(perceived ease of use) maka dapat menurunkan sikap mahasiswa (attitude toward 

using) terhadap sistem yang terdapat pada SIAKAD Akakom. 

2.2.5 Behavioral Intention to Use  

Niat perilaku penggunaan (behavioral intention to use) merupakan suatu 

tingkatan seseorang mengenai rencananya secara sadar untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu perilaku di waktu yang akan datang yang telah ditentukan 

sebelumnya (Davis et al., 1989).  

Sikap dan perilaku pengguna terhadap suatu sistem teknologi dapat 

memprediksi tingkat penggunaan suatu sistem teknologi. Suatu sistem teknologi 

yang dapat memenuhi keandalan dan mengoptimalkan kinerja akan dapat 

memuaskan pengguna sistem tersebut, hal ini dapat ditunjukan dari perilaku 

pengguna yang akan mendukung sistem tesebut. 

2.2.6 Actual System Usage 

 

Penggunaan sistem sesungguhnya (actual system usage) merupakan kondisi 

nyata penggunaan sistem (Davis, 1989). Seseorang akan puas menggunakan sistem 

jika orang tersebut meyakini bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan akan 

meningkatkan produktivitas kinerja mereka, yang tercermin dari kondisi nyata 

pengguna (Tangke, 2005).  

Pada sistem informasi akademik STMIK Akakom mahasiswa meyakini 

bahwa sistem informasi akademik dapat dilihat melalui sikap penggunaan (attitude 

toward using), sistem informasi akademik berpengaruh terhadap perilaku untuk 

menggukaan (actual system usage) pada sistem informasi akademik STMIK 
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Akakom, artinya semakin baik sikap penggunaan (attitude toward using) maka 

perilaku untuk menggunakan (actual system usage) akan semakin besar.  

2.2.7 Software SPSS for Windows 

SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk 

analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis 

dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang 

sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. SPSS dapat 

membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam 

SPSS Data Editor. Bagaimana pun struktur dari file data mentahnya, maka data 

dalam Data Editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris (cases) dan kolom 

(variables). Case berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel 

adalah informasi yang dikumpulkan dari Sistem Informasi Akademik STMIK 

Akakom. 

SPSS termasuk salah satu program aplikasi yang memiliki kemampuan 

didalam menganalisis statistik yang memiliki keakuratan yang cukup tinggi. 

Kemudian juga sistem manajemen data dalam lingkungan grafis yang memakai 

menu-menu deskriptif serta kotak dialog yang sederhana. Selain itu, 

pengoperasiannya mudah dilakukan. Selain itu SPSS bisa untuk membaca beraneka 

macam jenis data maupun memasukkan data secara langsung pada SPSS data 

editor. Hasil-hasil analisis nantinya akan muncul dalam SPSS Output Navigator. 

Data editor merupakan jendela di dalam pengolahan data. 
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2.2.8 Sistem Informasi Akademik  

Sistem informasi akademik adalah sistem yang dirancang untuk melakukan 

pengolahan data akademik baik melalui software ataupun hardware, sehingga 

proses kegiatan akademik dapat dikelola dengan baik kemudian menjadi informasi 

yang bermanfaat untuk manajemen perguruan tinggi dan pengambilan keputusan 

oleh eksekutif. Sistem ini bertujuan untuk dapat membantu pelaksanaan 

pendidikan, sehingga perguruan tinggi dapat memberikan layanan informasi yang 

baik dan efektif, melalui jaringan internet (Ahmad Homaidi 2016). 

Subtari (2012) menyatakan bahwa system informasi akademik merupakan 

kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja 

sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yaitu mengolah data menjadi 

informasi yang diperlukan oleh pengguna informasi sehubungan dengan kegiatan 

akademik.  

Beberapa contoh kegiatan yang bersifat administratif di kampus adalah 

Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), penyusunan kurikulum dan jadwal kuliah, 

mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), mengisi nilai (untuk dosen), mengelola data 

dosen, karyawan, dan mahasiswa, dsb. Terdapat banyak manfaat dari penggunaan 

SIAKAD dalam Pendidikan perkuliahan. Salah satunya adalah membuat 

mahasiswa lebih mudah dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa 

harus mendatangi bagian administrasi kampus secara langsung. Karena saat 

mencari informasi secara manual ke bagian administrasi kampus akan memakan 

waktu yang lama. Setiap pembaruan data untuk keuangan juga bisa diakses dengan 
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cepat, karena semuanya serba real time. SIAKAD ini penting sekali untuk dunia 

Pendidikan perkuliahan agar lebih hemat waktu dan hemat tenaga. Baik itu untuk 

mahasiswa, karyawan, dan dosen.  

2.2.9 Sample 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 menurut Sugiyono (2008) menjelaskan bahwasanya Sampel 

memiliki arti suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh 

sebuah populasi. Jika Populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak 

memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi 

tersebut beberapa kendala yang akan di hadapkan di antaranya seperti keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang di 

ambil dari populasi itu. Kemudian, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka 

akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya di berlakukan untuk populasi. 

Sampel representatif merupakan sampel yang karakteristiknya hampir sama 

dengan yang dimiliki populasi. Ini berarti, item-item yang dijadikan sampel serupa 

dengan item-item yang tidak dijadikan sampel. Jika tidak ada atau 

ditemukan banyak item yang hilang, sampel tersebut dianggap nonpresentati.  

Auditor tidak pernah mengetahui apakah suatu sampe bersifat representatif 

bahkan setelah semua pengujian selesai dilakukan. Akan tetapi, auditor dapat 
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meningkatkan kemungkinan sampel dianggap representative dengan 

menggunakannya secara cermat ketika merancang proses sampling, pemilihan 

sampel, dan evaluasi hasil sampel. Hasil sampel dapat menjadi nonrepresentatif 

akibat kesalahan nonsampling atau kesalahan sampling. Resiko dari kedua jenis 

kesalahan yang terjadi tersebut disebut sebagai resiko nonsampling dan resiko 

sampling. 

Ibnu, Dasna, dan Mukhadis (2003) menyebutkan beberapa pertimbangan 

yang menentukan representatifnya suatu sampel adalah sebagai berikut: 

1. Suatu sampel yang baik harus memenuhi jumlah yang memadai sehingga 

dapat menjaga kestabilan ciri-ciri populasi. Berapa besar sampel yang 

memadai bergantung kepada sifat populasi dan tujuan penelitian. Penentuan 

jumlah sampel bergantung pada faktor variabilitas populasi. Semakin 

homogen karakteristik populasi, semakin sedikit ukuran sampel yang 

dibutuhkan, dan sebaliknya. 

2. Penelitian yang baik adalah penelitian yang hasilnya sangat akurat. Dengan 

hasil yang akurat dapat dirumuskan simpulan yang akurat pula. Sehingga 

terdapat hubungan, semakin besar sampel, akan semakin kecil kemungkinan 

kekeliruan dalam penarikan kesimpulan tentang populasi. 

3. Kepadanan tenaga, kecukupan waktu, sarana teknis penunjang, serta 

kecukupan logistik penunjang. Keterbatasan keadaan tersebut dapat 

mempengaruhi besarnya sampel yang digunakan. 
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Dengan memenuhi syarat representative dan jumlah sampel yang memadai 

akan meningkatkan validitas sampel terhadap populasi. Artinya, sampel dapat 

mengukur apa yang seharusnya hendak diukur. 

2.2.10 Uji Validitas 

Menurut Suryabrata (2000) menyatakan bahwa validitas tes pada dasarnya 

menunjuk kepada derajat fungsi pengukurnya suatu tes, atau derajat kecermatan 

ukurnya sesuatu tes. Validitas suatu tes mempermasalahkan apakah tes tersebut 

benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Maksudnya adalah seberapa jauh 

suatu tes mampu mengungkapkan dengan tepat ciri atau keadaan yang 

sesungguhnya dari obyek ukur, akan tergantung dari tingkat validitas tes yang 

bersangkutan. 

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam 

suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Menurut Kuncoro 

(2003:231) bahwa untuk menentukan validitas digunakan teknik korelasi product 

moment. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritis maka 

pernyataan tersebut valid. Jadi jika data tidak valid berarti instrumen harus segera 

direvisi, mau menambah daftar pertanyaan atau malah mengurangi dilihat sesuai 

dengan keadaan data. 

Suatu skala 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 
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tujuan pengukuran. Oleh karena itu, tidak ada validitas yang berlaku umum untuk 

semua tujuan pengukuran. Suatu alat ukur biasanya hanya merupakan ukuran yang 

valid untuk satu tujuan yang spesifik.  

         𝑁 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)  

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

)     

 

 

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 

2.2.11 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). 
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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 berulang, dan uji 

reliabilitas dapat dilakukan secara bersama terhadap seluruh item kuesioner  dalam 

suatu variabel penelitian. 

Pengukuran reliabilitas pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara 

pertama Repeated Measure, pertanyaan ditanyakan pada responden berulang pada 

waktu yang berbeda, (misalnya sebulan kemudian), dan kemudian dilihat apakah 

ia tetap konsisten dengan jawabannya. Kedua One Shot, di sini pengukurannya 

hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain. Pada 

umumnya pengukuran reliabilitas sering dilakukan dengan one shot dengan 

beberapa pertanyaan. Pengujian reliabilitas dimulai dengan menguji validitas 

terlebih dahulu. Jika pertanyaannya tidak valid, maka pertanyaan tersebut dibuang. 

Pertanyaan yang sudah valid baru secara bersama-sama diukur reliabilitasnya.  

𝑟11 = (
𝑛

𝑛−1
) (1 −

∑ 𝜎𝑡
2

𝜎𝑡
2 )        

Keterangan : 

𝑟11  = reliabilitas yang dicari 

n = jumlah item pertanyaan yang diuji 

∑ 𝜎𝑡
2  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

𝜎𝑡
2  = varians total 



27 
 

 
 

2.2.12 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 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 prediktor manakah yang signifikan dalam menjelaskan variabel 

respon? Hal ini ditunjukkan dengan koefisien estimasi regresi. Koefisien 

estimasi inilah yang nantinya akan membentuk persamaan regresi. 
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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      

Keterangan : 

Y = variabel dependen 

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

2.2.13 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). Uji t 

dilakukan untuk melihat signifikasi masing-masing variabel independen secara 

individu terhadap variabel dependen. Dari uji t didapat t hitung, probabilitas dan 

besarnya yang digunakan. Setelah didapat t-hitung dibandingkan dengan t-tabel. 

Dari perbandingan ini jika didapat nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel, dan 

artinya variabel indepen mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel 

dependennya. Dengan melakukan uji-t pada penelitian ini dimaksudkan untuk 

menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak digunakan statistik t 

(uji dua sisi). 
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Kriteria pengujian : 

- Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima 

- Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima dan H1 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). 

 




