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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi dengan menggunakan model 

Social Cognitive Theory (SCT) oleh Bandura (1986). Sampel penelitian ini adalah 

individu yang bekerja di Rumah Sakit Umum daerah Pamekasan. Peneliti 

menggunakan teknik regresi linier berganda dengan software SPSS 15 untuk 

menguji data penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel perasaan 

berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi berbasis teknologi; 

dan keyakinan sendiri komputer, ekspektasi hasil kinerja, ekspektasi hasil 

individu dan kecemasan komputer tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Hal ini berarti bahwa 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi di pengaruhi oleh perasaan. 

Implikasi dari penelitian ini relevan bagi organisasi sektor publik di daerah 

untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi. Selain itu, berdasarkan penelitian ini dapat diketahui 

bahwa aspek psikologi juga berperan dalam pengaplikasian dan perkembangan 

sistem teknologi informasi.  

 

Kata kunci : keyakinan sendiri-komputer, ekspektasi hasil-kinerja, 

ekspektasi hasil-individu, kecemasan- komputer, perasaan dan penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehadiran sistem teknologi informasi telah banyak mengubah organisasi. Saat 

ini organisasi mulai bergantung pada sistem teknologi informasi. Dengan adanya 

sistem teknologi informasi organisasi akan memiliki kemampuan untuk 

mendeteksi secara efektif kapan perubahan dunia bisnis memerlukan tanggapan 

strategis. Informasi yang bersifat strategis diperlukan perusahaan dalam kaitannya 

dengan kehidupan jangka panjang perusahaan, sehingga penggunaan sistem 

teknologi informasi diharapkan mampu memberi manfaat yang besar dalam 

menghadapi dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Walaupun dalam lingkungan 

organisasi bisnis manajer-manajer senior yang mengambil keputusan untuk 

mengadopsi suatu sistem teknologi informasi, akan tetapi keberhasilan pengunaan 

teknologi tersebut tergantung dari penerimaan dan pengunaan oleh individu-

individu. Dengan demikian, manfaat dan dampak langsung dari sistem teknologi 

informasi ini adalah terhadap individual pemakai dan yang kemudian akan 

meningkatkan produktivitas organisasi (Jogianto, 2007).  

Peran strategis sistem teknologi informasi adalah membantu pihak manajemen 

dalam menyediakan informasi yang dapat mendukung dalam pengambilan 

keputusan. Perusahaan perlu memikirkan bagaimana caranya agar sistem 

teknologi informasi yang telah dimiliki dan akan dikembangkan bisa mencapai 

kesuksesan. Menurut Rockart (1988), teknologi informasi mempunyai peran 
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penting, karena dapat menjadi senjata strategis bagi suatu perusahaan dalam 

memperoleh keunggulan bersaing. 

Sistem informasi sangat berperan dalam bidang akuntansi. Statement of 

Financial Accounting Concept No. 2, Financial Accounting Standard Board 

mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi. Standar akuntansi keuangan 

tersebut juga disebutkan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk 

menyediakan informasi bagi pengambil keputusan (Handayani , 2007). Sistem 

informasi akan memberikan kemudahaan bagi para akuntan manajemen untuk 

menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, 

dapat dipahami dan teruji sehingga akan membantu pengambilan keputusan. 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) baru-baru ini telah 

membuat sertifikasi baru yaitu Certified Information Technology Professional 

(CITP). CITP mendokumentasikan keahlian sistem para akuntan yaitu akuntan 

yang memiliki pengetahuan luas di bidang teknologi dan yang memahami 

bagaimana teknologi informasi dapat digunakan dalam berbagai organisasi. Hal 

ini mencerminkan pengakuan AICPA atas pentingnya teknologi atau sistem 

informasi dan hubungannya dengan akuntansi (Handayani , 2007). 

Beberapa literatur sistem akuntansi menyebutkan keunggulan dari penggunaan 

sistem informasi berbasis komputer, antara lain: dapat memproses sejumlah 

transaksi dengan cepat dan terintegrasi, dapat menyimpan dan mengambil data 

dalam jumlah yang besar, dapat mengurangi kesalahan matematis, menghasilkan 

laporan dengan tepat waktu dalam berbagai bentuk, serta dapat menjadi alat bantu 

pengambilan keputusan khususnya untuk jenis masalah yang terstruktur 
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(Setianingsih, 1998). Afrizon (2002) menyatakan bahwa sistem informasi 

merupakan suatu kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, 

prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur 

komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin, memberi sinyal kepada 

manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal 

penting yang penting dan menyediakan suatu sumber dasar untuk pengambilan 

keputusan yang cerdik. 

Sistem informasi yang modern dan canggih telah diimplementasikan di 

banyak perusahaan dengan biaya yang besar, namun masalah yang timbul adalah 

penggunaan yang masih rendah terhadap sistem teknologi informasi secara 

kontinus (Handayani, 2005). Jika tahun-tahun sebelumnya banyak sistem 

teknologi informasi yang gagal karena aspek teknisnya, yaitu kualitas teknis 

sistem teknologi informasi yang buruk. Berbeda dengan Saat ini, meskipun 

kualitas teknis sistem teknologi informasi sudah membaik, masih saja ada sistem 

informasi yang gagal diterapkan. Beberapa penelitian menunjukkan penyebab 

kegagalan tersebut terletak pada aspek keprilakuan (behavioral) individu 

pengguna sistem informasi tersebut. Sistem teknologi informasi diterapkan di 

organisasi menjadi komponen dari organisasi bersama-sama dengan manusia. 

Manusia berinteraksi menggunakan sistem teknologi informasi. Interaksi tersebut 

menimbulkan masalah keprilakuan (Jogiyanto, 2007).  

Ketidak berhasilan dari sistem teknologi informasi disebabkan karena masih 

adanya penolakan dari individu untuk menngunakanya. Penolakan menggunakan 

sebuah sistem merupakan perilaku (behavioral). Perilaku penolakan terhadap 
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sistem perlu di ubah atau sistem perlu dipersiapkan terlebih dahulu supaya dapat 

diterima dengan baik. Memahami faktor-faktor perilaku individual yang 

mempengaruhi penggunaan atau adopsi suatu teknologi informasi merupakan hal 

yang penting (Jogiyanto, 2007). Pengguna (user) didefinisikan sebagai seseorang 

yang menggunakan sistem komputer, program, stasiun atau terminal dalam 

jaringan. Konteks pengguna dalam bahasan penelitian ini mengarah pada 

keperilakuan dalam menggunakan teknologi informasi. 

Salah satu teori yang menjelaskan tentang prilaku individu  adalah teori 

kognitif sosial (Social cognitive Theory), yang pada awalnya di kembangkan oleh 

Bandura (1986). Teori ini merupakan teori tentang perilaku individual. Beberapa 

penelitian yang telah dilakukan para peneliti dibidang sistem informasi 

menyatakan bahwa penggunaan faktor kognitif dan perilaku sangat penting untuk 

memprediksi penggunaan dan adopsi teknologi (Lucas, 1981). Para peneliti secara 

historika telah memfokuskan penelitian pada faktor sikap individu (sikap terhadap 

penggunaan komputer). Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menguji 

faktor persepsi (cognitive) dan perilaku dalam penerimaan terhadap teknologi. 

Elemen-elemen dari faktor kognitif dan faktor perilaku di kembangkan oleh 

Compeau dan Higgins (1995) yang berdasarkan pada penelitian – penelitian 

sistem informasi sebelumnya yang sudah pernah ada.  Dalam model yang 

dikembangkan oleh Compeau dan Higgins terlihat bahwa Keyakinan-sendiri 

komputer (computer self-efficacy) secara langsung dan secara tidak langsung 

mempengaruhi penggunaan (Usage) melalui ekspektasi hasil-kinerja(Outcome 
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exoectations-Performance), ekspektasi hasil-individu (Outcome exoectations-

personal), dan kecemasan (Anxiety) perasaan (Affect),. 

Keyakinan-sendiri komputer (computer self-efficacy) adalah kepercayaan 

tentang kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. 

Keyakinan-sendiri komputer (computer self-efficacy) mempengaruhi pilihan-

pilihan tentang melakukan perilaku, dan usaha untuk menghadapi halangan dalam 

mencapai kinerja dan berperilaku. Pertimbangan Keyakinan-sendiri (self efficacy) 

diyakini mempengaruhi ekspektasi hasil (Outcomes expectation) karena seseorang 

mengharapkan hasil-hasil yang diperoleh dari pertimbangan seberapa baik 

seseorang dapat melakukan perilaku yang di tuntut (Bandura, 1977). 

Persepsi dari keyakinan-sendiri komputer(Computer Self -efficacy) telah 

dibuktikan mempengaruhi : keputusan-keputusan tentang perilaku yang akan 

dilakukan (Bandura et al., 1977; Betz dan Hackett,1981) dalam jogiyanto (2007), 

usaha dan persistensi dalam mencoba perilaku-perilaku (Barling dan Beattie, 

1983; Brown dan Inouye, 1978) , respon-respon emosional termasuk didalamnya 

stress dan kecemasan dari individual yang melakukan perilaku-perilaku (Bandura 

et al., 1977; Stumpf et al., 1987) dan pencapaian kinerja sebenarnya dari 

individual yang berhubungan dengan perilaku (Barling dan Beattie,1983; colins, 

1985; locke et al., 1984; Schunk,1981; Wood dan Bandura, 1989). 

Penelitian-penelitian lainnya (Burkhardt dan brass, 1990; Gist et al., 1989; 

Hill et al., 1986; 1987; webster dan Martocchio,1992;1993) telah meneliti 

hubungan antara keyakinan-sendiri komputer (computer self - efficacy) yang 
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berhubungan dengan pemanfaatan komputer-komputer dengan bermacam-macam 

perilaku komputer.  

Kelompok kedua yaitu hasil (Outcomes), yang selanjutnya disebut dengan 

ekspektasi hasil-kinerja (outcomes expectation-Performance) dan ekspektasi 

hasil-individu (Outcomes Expectation – personal). Ekspektasi hasil-kinerja dan 

Ekspektasi Hasil- individu juga mempengaruhi reaksi-reaksi individual dalam 

penggunaan teknologi informasi. Ekspektasi hasil secara langsung berpengaruh 

terhadap perasaan dan kecemasan (Bandura,1986). 

Beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai ekspektasi hasil  yang 

merupakan penyebab penting perilaku pemanfaatan dari teknologi antara lain 

adalah hasil-hasil penelitian sistem informasi ( Davis et al., 1989; Hill et al., 

1987; Pavri,1988; Thompson et al., 1991) mendukung hubungan antara 

ekspektasi-ekspektasi hasil (Outcomes expectations) dengan penggunaan (Usage). 

Perasaan (Affect) dari individu untuk perilaku tertentu dalam beberapa kondisi 

menimbulkan pengaruh yang kuat terhadap tindakan mereka dalam penggunaan 

teknologi informasi. Perilaku seringkali dilakukan dengan dasar reaksi karena 

perasaan (Engle et al., 1986). 

Thompson et al., (1991) melakukan penelitian mengenai ekspektasi perasaan 

(Affect), ditemukan hasil bahwa perasaan (Affect) terhadap komputer tidak 

mempengaruhi penggunaann komputer secara personal diantara pemakai dalam 

tingkat manajer. Compeau dan Higgins (1995) berargumentasi hasil yang tidak 

menunjukan hubungan ini mungkin di sebabkan karena agak lemahnya pengukur 

perasaan (affect) dan hasilnya terpengaruh oleh pengukuran ini. 
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Elemen lain dari faktor perilaku selain perasaan (affect) adalah kecemasan 

(Axiety) mengenai lingkungan komputer. Tidak diherankan, karena seseorang 

diharapkan menghindari perilaku yang menimbulkan perasaan cemas dalam 

penggunaan teknologi informasi. Sejumlah penelitian telah mendemonstrasikan 

hubungan antara kecemasan komputer (Computer Anxiety) dengan penggunaan 

komputer (Iqbaria et al.,1989). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Compeau dan Higgins 

(1999), yang menggunakan teori Kognitif Sosial. Penelitian ini berfokus untuk 

menguji pengaruh computer self efficacy, outcomes expectations-performance, 

outcomes expectation-personal, anxiety dan affect terhadap para pengguna 

komputer. Sebelumnya Compeau dan Higgins menggunakan sampel pengguna 

komputer di tempat kerja dan rumah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

sampel karyawan pada organisasi sektor publik (Rumah Sakit Umum Daerah) 

yang berada di Kota Pamekasan, Indonesia. Penggunaan sampel yang berbeda 

ditujukan untuk dapat meningkatkan kemampuan generalisasi dan memperoleh 

bukti empiris apakah dengan model teori yang sama, tetapi populasi, waktu dan 

tempat yang berbeda akan menunjukkan hasil yang sama.  

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan hasil empiris pada literatur sistem 

informasi sebagai dasar pengembangan, khususnya dalam hal pengaruh computer self 

eficacy, outcome expectation-performance, outcome expectation-personal ,  anxiety 

dan affect terhadap  penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Serta 

diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan teori dengan 

mengintegrasikan pengaruh computer self efficacy, outcomes expectations-
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performance, outcomes expectation-personal, anxiety dan affect dalam 

pengembangan Social Cognitive theory dalam penelitian sistem informasi. 

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

mendalam mengenai konstruk computer self efficacy, outcomes expectations-

performance, outcomes expectation-personal, anxiety dan affect dalam kaitannya 

dengan penggunaan teknologi komputer. Terkait hal ini judul yang diambil 

adalah: “REAKSI INDIVIDU TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM 

INFORMASI BERBASIS TEKNOLOGI : PENDEKATAN TEORI 

KOGNITIF SOSIAL ”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaiakan diatas, maka permasalahan 

pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Keyakinan-sendiri komputer (Computer Self-efficacy) 

berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi? 

2. Apakah Ekspektasi hasil – performance (Outcomes Expectation-

Performance) berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi? 

3. Apakah Ekspektasi hasil – personal (Outcomes Expectation-Personal) 

berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi? 
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4. Apakah kecemasan (anxiety), berpengaruh terhadap penggunaan 

sistem informasi berbasis teknologi? 

5. Apakah Perasaan (Affect), berpengaruh terhadap penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi? 

 

1.3 Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah, 

maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh Keyakinan sendiri komputer (Computer Self-

efficacy) terhadap penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. 

2. Untuk menguji pengaruh Ekspektasi hasil – performance (Outcomes 

Expectation-Performance) terhadap penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi. 

3. Untuk menguji pengaruh Ekspektasi hasil – personal (Outcomes 

Expectation-Personal) terhadap penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi. 

4. Untuk menguji pengaruh kecemasan (anxiety) terhadap penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi. 

5. Untuk menguji pengaruh perasaan (Affect) terhadap penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi.  
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1.4 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Kontribusi Teori 

Memberikan penjelasan dan bukti empiris tambahan di bidang teknologi 

informasi mengenai pengaruh faktor keyakinan sendiri komputer (Computer 

self-efficacy), ekspektasi hasil – performance (Outcomes Expectation-

Performance), ekspektasi hasil – Personal (outcomes Expectation - 

Personal), kecemasan (Anxiety), dan perasaan (Affect) terhadap penggunaan 

sistem informasi berbasis teknologi, dengan teori sosial kognitif sebagai 

referensinya. 

2. Kontribusi Praktek 

Memberikan gambaran kepada instansi terkait mengenai desain sistem 

informasi berbasis teknologi  yang berkaitan dengan penggunaanya. Selain 

itu juga Memberikan informasi pada pengguna teknologi informasi bahwa 

aspek keyakinan sendiri komputer (Computer self-efficacy), ekspektasi hasil 

– performance (Outcomes Expectation-Performance), ekspektasi hasil – 

Personal (outcomes Expectation - Personal), kecemasan (Anxiety), dan 

perasaan (Affect) berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi.  

3. Kontribusi peneliti berikutnya 

Memberikan informasi bahwa aspek keyakinan sendiri komputer (Computer 

self-efficacy), ekspektasi hasil – performance (Outcomes Expectation-



 11

Performance), ekspektasi hasil – Personal (outcomes Expectation - 

Personal), kecemasan (Anxiety), dan perasaan (Affect) berpengaruh terhadap 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi serta menambah referensi 

bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkannya pada objek penelitian 

yang sama atau pun berbeda. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan dan 

penelaahan dimana dapat memberikan uraian yang lebih terarah dan terperinci, 

maka skripsi ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan antara yang 

satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah satu kesatuan, yang disusun 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis. Bab ini menguraikan 

secara teoritis mengenai pandangan dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan 

topik yang diteliti dan diambil dari beberapa literatur dan jurnal ilmiah sebagai 

landasan penulis dalam melakukan penelitian. Dari uraian tersebut, maka disusun 

kerangka konsep pemikiran dan hipotesis yang akan diajukan. 

Bab III Metoda Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metoda yang 

digunakan dalam penelitian, yang meliputi metoda pengumpulan data, populasi 
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dan sampel, variabel penelitian dan pengukuran penelitian, pengujian hipotesis, 

dan metoda analisis data. 

Bab IV Pembahasan Masalah. Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian 

dan analisis data serta pembahasannya berdasarkan metoda penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Bab V Penutup. Bab terakhir ini menguraikan mengenai kesimpulan penelitian 

dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta saran-saran yang 

membangun bagi peneliti, pihak-pihak yang terkait serta penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI 

Sistem Informasi tidak akan lepas dari teknologi informasi artinya 

keberhasilan atau kesuksesannya akan selalu didukung oleh adanya teknologi 

informasi. SI merupakan gabungan antara hardware dan software komputer, 

prosedur-prosedur, dokumentansi, formulir-formulir dan orang yang bertanggung 

jawab untuk mengumpulkan , mengolah, dan mendistribusikan data dan informasi 

(Handayani, 2005).  

Teknologi informasi merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh 

suatu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dengan 

aplikasi dari teknologi informasi akan membuat perusahaan lebih kompetitif 

karena akan mendapat banyak manfaat dari kecanggihan teknologi informasi. 

Kemampuan teknologi informasi dari segi teknis telah mengalami perkembangan 

yang pesat namun implementasi dalam praktek masih memerlukan banyak 

penyesuaian dan waktu (Handayani, 2005). 

Informasi merupakan hal yang fundamental dalam suatu organisasi 

khususnya dalam pengambilan keputusan. Kegunaan informasi adalah untuk 

mengurangi adanya ketidakpastian di dalam pengambilan keputuasan tentang 

suatu keadaan. Informasi dalam hubungannya dengan pengambilan keputusan 

diperoleh dari SI atau disebut juga dengan information processing system. Bodnar 

dan Hopwood (1995) mendefinisikan sistem dalam lingkup sistem informasi 
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sebagai sumber daya yang bekerja sama untuk memenuhi tujuan tertentu. Hall 

(2001) mendifinisikan sistem informasi sebagai suatu rangkaian prosedur formal 

dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan distribusikan kepada 

para pemakai. Menurut Lucas (1982), sistem informasi adalah suatu kegiatan dari 

prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusikan akan 

menyediakan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan 

pengendalian organisasi.  

Mulyadi (2001) menjelaskan bahwa sistem memiliki beberapa pengertian, 

yaitu setiap sistem terdiri dari unsur-unsur; unsur-unsur tersebut merupakan 

bagian terpadu sistem yang bersangkutan; unsur sistem tersebut bekerja sama 

untuk mencapai tujuan sistem; suatu sistem merupakan bagian lain dari sistem 

yang lebih besar; dan sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulangkali 

atau terjadi secara rutin. Sistem informasi adalah cara-cara diorganisasi untuk 

mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data, dan cara-cara 

yang diorganisasi untuk menyimpan, mengolah, mengendalikan, dan melaporkan 

informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan (Krismiaji, 2002). Pengertian lain mengenai sistem 

informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai 

keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan 

menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Sistem informasi 

merupakan aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi: 

operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Dalam 

sistem informasi diperlukannya klasifikasi alur informasi, hal ini disebabkan 
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keanekaragaman kebutuhan akan suatu informasi oleh pengguna informasi. 

Kriteria dari sistem informasi adalah fleksibel, efektif, dan efisien. Sistem 

Informasi terdiri dari sekumpulan hardware, software,  prosedur, dan atau aturan 

yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang 

bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Proses 

sistem informasi adalah menjalankan fungsi mengumpulkan, memproses, 

menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk kepentingan 

tertentu dan kebanyakan sistem informasi dikomputerisasi. 

Leitch dan Davis (1993) dalam Afrizon (2002), sistem informasi 

merupakan suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan. Setiap organisasi harus menyesuaikan sistem informasi 

dengan kebutuhan pemakai. Oleh karena itu tujuan penggunaan sistem informasi 

yang spesifik dapat berbeda-beda dari satu perusahaan dengan perusahaan lain, 

namun demikian, terdapat tiga tujuan utama yang umum bagi semua sistem (Hall, 

2001) yaitu: 

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship) manajemen. 

2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen 

3. Mendukung kegiatan perusahaan hari demi hari. 

Menurut Hall (2001), informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi 

dapat digunakan dalam pengambilan keputusan apabila informasi tersebut 

berkualitas artinya informasi tersebut harus memenuhi empat hal yaitu: 
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1. Relevan (relevance) Informasi harus memberikan manfaat bagi 

pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap individu satu dengan 

yang lainnya berbeda. Misalnya informasi mengenai sebab-akibat 

kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang 

relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik 

perusahaan 

2. Akurasi (accuracy) Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan 

tidak bias atau menyesatkan, dan harus jelas mencerminkan maksudnya. 

Ketidakakuratan dapat terjadi karena sumber informasi (data) mengalami 

gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau merubah data-data asli 

tersebut. 

3. Tepat waktu (timeliness). Informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan tidak 

boleh terlambat (usang). Informasi yang usang tidak mempunyai nilai 

yang baik, sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan akan berakibat fatal atau kesalahan dalam keputusan dan 

tindakan. Kondisi demikian menyebabkan mahalnya nilai suatu informasi, 

sehingga kecepatan untuk mendapatkan, mengolah dan mengirimkannya 

memerlukan teknologi-teknologi terbaru. 

4. Lengkap (complete). Bagian informasi yang esensial bagi pemakai tidak 

boleh ada yang hilang atau kurang. Misalnya: sebuah laporan harus 

menyajikan semua perhitungan dan menyajikannya dengan jelas sehingga 

tidak menimbulkan laporan yang ambigu. Kesimpulan yang dapat diambil 

dari uraian diatas adalah bahwa sistem informasi merupakan sarana untuk 
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menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan 

organisasi dan menambah pengetahuan sehingga dapat mengurangi 

ketidakpastian bagi para pemakai infomasi. Apabila informasi yang 

disajikan tidak berkualitas, maka keputusan yang diambil akan cenderung 

menyesatkan atau bahkan dapat menyebabkan masalah bagi perusahaan. 

 

Menurut Krismiaji (2002), secara garis besar sebuah sistem informasi 

memiliki delapan komponen yaitu: 

a. Tujuan, Setiap sistem informasi dirancang untuk mencapai satu 

atau lebih tujuan yang memberikan arah bagi sistem tersebut secara 

keseluruhan. 

b. Input, Data harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai input ke 

dalam sistem. Sebagian besar input berupa data transaksi. Namun, 

bahwa dalam perkembangan sebuah sistem informasi akuntansi 

tidak hanya mengolah data dan menghasilkan informasi keuangan 

saja, namun juga mengolah data dan menghasilkan informasi non 

keuangan. 

c. Output, merupakan informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem. 

Output dari sebuah sistem yang dimasukkan kembali ke dalam 

sistem sebagai input disebut umpan balik (feedback). Output 

sebuah sistem informasi akuntansi biasanya berupa laporan 

keuangan dan laporan internal seperti daftar umur piutang, 

anggaran, dan proyeksi arus kas. 
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d. Penyimpan data, Data sering disimpan untuk dipakai lagi di masa 

mendatang. Data yang tersimpan ini harus diperbaharui (update) 

untuk menjaga keterkinian data. 

e. Pemroses, Data harus diproses untuk menghasilkan informasi 

dengan menggunakan komponen pemroses. Saat ini sebagian besar 

perusahaan mengolah datanya dengan menggunakan komputer, 

agar dapat dihasilkan informasi secara cepat dan akurat. 

f. Instruksi dan prosedur, Sistem informasi tidak dapat memproses 

data untuk menghasilkan informasi tanpa instruktur dan prosedur 

rinci. Perangkat lunak (program) komputer dibuat untuk 

menginstruksikan komputer melakukan pengolahan data. Instruksi 

dan prosedur untuk para pemakai komputer biasanya dirangkum 

dalam sebuah buku yang disebut buku pedoman prosedur. 

g. Pemakai, Orang yang berinteraksi dengan sistem dan 

menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem disebut 

dengan pemakai. Dalam perusahaan, pengertian pemakai termasuk 

di dalamnya adalah karyawan yang melaksanakan dan mencatat 

transaksi dan karyawan yang mengelola dan mengendalikan 

sistem. 

h. Pengamanan dan pengawasan, Informasi yang dihasilkan oleh 

sebuah sistem informasi harus akurat, bebas dari berbagai 

kesalahan, dan terlindung dari akses secara tidak sah. Untuk 

mencapai kualitas informasi semacam itu, maka sistem 
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pengamanan dan pengawasan harus dibuat dan melekat pada 

sistem Seiring dengan perkembangan sistem informasi, disiplin 

acuan sistem informasi menjadi semakin banyak. 

2.1.1 Sistem Informasi Organisasi 

Informasi merupakan hal yang penting bagi manajemen dari suatu satuan 

ekonomi yang efisien (Chusing, 1989). Informasi merupakan komoditas yang tak 

ternilai untuk dapat menempatkan perusahaan sebagai market leader ataupun 

dalam menjaga keberadaan perusahaan dalam kompetisi di era globalisasi. Para 

manajer dewasa ini menyadari bahwa kebutuhan akan informasi yang relevan dan 

tepat waktu tidak dapat dielakan. Mereka semakin menuntut adanya sistem 

informasi yang cepat, akurat, dan relevan. Manfaat penting suatu sistem informasi 

dalam kaitannya dengan kinerja perusahaan diidentifikasi oleh Martin (1991,) 

sebagai berikut: 

a. Mengurangi tingkat kesalahan 

b. Mengurangi waktu untuk memperbaiki kesalahan 

c. Mempercepat waktu penyediaan laporan (informasi). 

d. Meningkatkan keamanan sistem. 

e. Memperbanyak update sumber record aktif. 

f. Meningkatkan kepuasaan pemakai. 

Perkembangan sistem informasi disatu sisi menguntungkan bagi 

perusahaan namun disisi lain menimbulkan beberapa masalah bagi pihak 

manajemen antara lain adalah (Maharsi, 2000): 
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1. Untuk menerapkan sistem informasi dalam perusahaan memerlukan biaya 

yang besar. Biaya yang diperlukan tidak hanya pada saat pengadaan sistem 

tersebut tetapi juga biaya pemeliharaan dan biaya pengembangan apabila 

sistem tersebut mulai usang. 

2. Sistem informasi tersebut yang diterapkan harus acceptable, yaitu dapat 

diterima oleh semua pihak yang menggunakan. Jika tidak akan 

menimbulkan perilaku yang tidak diharapkan seperti resistance to change 

(penolakan terhadap perubahan). Resistance to change muncul karena 

tidak semua individu mudah menerima perubahan dan menganggap bahwa 

dengan adanya perubahan berarti hambatan, bahkan dapat merupakan 

ancaman. Resistance to change juga dapat timbul karena kurangnya 

pengetahuan atau ketidakmampuan dalam mengoperasikan sistem 

informasi yang baru. 

3. Perkembangan sistem informasi menuntut semakin banyaknya keahlian 

yang dimiliki oleh karyawan atau pekerja organisasi. Oleh karena itu 

pendidikan dan pelatihan tambahan sangat diperlukan. 

4. Perkembangan sistem informasi memungkinkan hilangnya kesempatan 

kerja khususnya bagi karyawan tingkat bawah karena dengan 

perkembangan sistem informasi hanya menciptakan kesempatan kerja baru 

bagi tenaga ahli atau individu yang telah memenuhi kualifikasi. Melihat 

adanya masalah yang timbul dalam perkembangan sistem informasi maka 

pihak manajemen dalam mengimplementasikan suatu sistem hendaknya 

mempertimbangkan besarnya biaya yang diperlukan dan manfaat yang 
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akan diperoleh. Sistem informasi akan diterapkan apabila dapat 

memberikan manfaat yang jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan 

untuk mengimplementasikan sistem informasi. 

 

Penggunaan teknologi komputer dapat membantu pengguna dalam 

mengolah suatu input menjadi output berupa informasi yang berguna bagi 

kepentingan individu, kelompok, maupun perusahaan dalam pengambilan 

keputusan. Dalam bentuk organisasi yang kompleks, penggunaan teknologi dalam 

sistem informasi sudah merupakan hal yang wajar. Hal ini dilakukan untuk 

mempercepat proses operasional ataupun tugas, meningkatkan produktivitas dan 

kinerja, dan menjalankan tugas dengan efektif dan efisien.  

Berdasarkan uraian tersebut sistem informasi merupakan sarana untuk 

menyediakan informasi yang berguna dalam membantu proses manajemen 

perusahaan, mempermudah pelaksanaan tugas atau pekerjaan, pengambilan 

keputusan organisasi dan menambah pengetahuan sehingga dapat mengurangi 

ketidakpastian bagi para pemakai infomasi.  

2.2 KONSEP SOSIAL KOGNITIF 

Cognitive adalah istilah yang digunakan dalam psikologi kognitif untuk 

menggambarkan suatu bentuk pikiran atau persepsi dari setiap individu, atau 

mereka lebih menyukai pendekatan untuk penggunaan seperti informasi dalam 

menyelesaikan masalah (wikipedia). Salah satu hal yang baru ditahun 1960an 

adalah mempelajari bagaimana orang berpikir, merasakan, belajar, mengingat, 
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membuat keputusan, dan bagaimana orang memproses (mempersepsikan, 

menginterpretasikan, menyimpan dan mengambil) data di memori otak.  

Psikologi kognitif adalah ilmu pengetahuan ilmiah dari psikologi yang 

mempelajari proses-proses mental yang mendasari perilaku. Psikologi kognitif 

mempunyai riset domain yang luas termasuk bekerja dengan memori, atensi, 

persepsi dan representasi pengetahuan, memberi alasan, kreativitas dan 

pemecahan masalah (Jogiyanto, 2007). 

Teori kognitif sosial (Social cognitive Theory) dikembangkan oleh 

Bandura (1977; 1978; 1982; 1986). Teori ini merupakan teori tentang perilaku 

individual. Teori ini mulai banyak diterima dan secara empiris sudah banyak di 

validasi. Copeau dan Higgins (1999) menggambarkan suatu model yang berbasis 

pada teori kognitif sosial (Social Cognitive Theory) ini menunjukkan adanya 

hubungan saling mempengaruhi antara kognitif dan faktor perilaku seperti yang di 

tunjukan dalam Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 teori kognitif sosial 
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 Elemen-elemen dari faktor ini dikembangkan oleh Compeau dan Higgins 

(1999) berdasarkan penelitian sistem informasi sebelumnya yang sudah ada. 

Keyakinan sendiri komputer (Computer self-efficacy) secara langsung dan secara 

tidak langsung mempengaruhi penggunaan (usage). Keyakinan sendiri komputer 

(computer self-efficacy) secara tidak langsung mempengaruhi penggunaan (usage) 

melalui ekspektasi hasil-kinerja (Outcome Expectation-Performance), ekspektasi 

hasil-individu (Outcome Expectation-Personal), kecemasan (Anxiety) dan 

perasaan (Affect). 

Beberapa penelitian telah menekankan bahwa pentingnya cognitive 

sebagai variabel penting yang mempengaruhi sikap dan penerimaan pengguna 

dalam manajemen sistem informasi (Benbansat dan Taylor, 1978; Lucas 1981; 

Matson dan metroff, 1973; Robey, 1983; Sage,1981; Zmut, 1975), cognitive 

berkenaan dengan proses karateristik individu dalam analisis, evaluasi dan 

interpretasi dari data yang digunakan untuk pengambilan keputusan. 

2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian akan meggunakan model 

Teori Sosial Kognitif sebagai dasar dalam menguji hipotesis penelitian ini. Fokus 

penelitian terletak pada batasan lingkup penelitian yaitu faktor kognitif dan 

perilaku, yang meliputi keyakinan sendiri komputer, ekspektasi hasil-kinerja, 

ekspektasi hasil-individu, perasaan, dan kecemasaan yang mana merupakan 

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penggunaan 

sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan oleh karyawan. 
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2.3.1 Konsep Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Teknologi 

Penggunaan sistem informasi didefinisikan sebagai perilaku seorang 

individu yang menggunakan sistem informasi karena adanya manfaat yang akan 

diperoleh untuk membantu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengukuran 

penggunaan sistem informasi akan menggunakan instrumen yang dikembangkan 

oleh Thompson et al., (1991) yang terdiri dari pengukuran (1) minat penggunaan 

(2) frekuensi penggunaan dan (3) jumlah jenis perangkat lunak yang digunakan 

(Handayani,2007). 

Penggunaan sistem informasi diasumsikan sebagai faktor-faktor 

motivasional yang merupakan suatu dampak pada suatu perilaku. Faktor-faktor ini 

adalah indikasi-indikasi tentang seberapa keras manusia mau mencoba, atau 

seberapa banyak usaha direncanakan supaya dapat melakukan perilakunya. Dalam 

penelitian ini Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi merupakan 

tindakan nyata dari individu terhadap implementasi sistem informasi  yang di ukur 

dengan variabel keyakinan sendiri komputer, ekspektasi hasil kinerja, ekspektasi 

hasil infividu, kecemasan dan perasaan. 

 

2.3.2 Konsep dan pengembangan Hipotesis  keyakinan Sendiri komputer 

2.3.2.1 Konsep keyakinan Sendiri komputer (Computer Self Eficacy) 

Keyakinan sendiri merupakan suatu kepercayaan sendiri pada kemapuan 

setiap individu dalam melakukan suatu perilaku. Bandura (1997) mendefinisikan 

keyakinan-sendiri sebagai pertimbangan manusia akan kemampuan yang di 

milikinya untuk melakukan serta mengorganisasikan kegiatan untuk mencapai 
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kinerja yang di harapkan. Hal tersebut tidak berhubungan dengan keahlian yang di 

miliki oleh seseorang namun terkait dengan pertimbangan-pertimbangan 

mengenai apa yang akan di lakukan oleh seseorang dengan keahlian apapun yang 

dimilikinya. 

Dalam mendefinisikan keyakinan-sendiri penting untuk meninjau dimensi-

dimensi dari pertimbangan sendiri yang relevan. Keyakinan-sendiri memiliki tiga 

dimensi yaitu; 

1. Besaran (magnitude) 

Besaran keyakinan-sendiri berhubungan dengan tingkat kesulitan 

tugas yang seseorang percaya dapat melakukannya. Seseorang 

yang memiliki keyakinan-sendiri dengan suatu besaran tinggi, akan 

melihat dirinya sendiri mampu untuk melakukan tugas-tugas yang 

rumit, sedangkan mereka yang mempunyai suatu besaran yang 

rendah akan melihat sendirinya hanya mampu melakukan tugas-

tugas yang sederhana dari perilakunya. 

2. Kekuatan (Strength) 

Kaekuatan dari keyakinan-sendiri berhubungan dengan tingkat 

keyakinan tentang pertimbangan yang akan dilakukan. Kekuatan 

keyakinan juga merefleksikan penolakan terhadap informasi yeng 

belum yakin, individu-individu dengan kekuatan lemahdari 

keyakinan diri akan lebih mudah frustasi karena adanya halangan-

halangan yang menghambat kinerja mereka dan akan merespon 

dengan persepsi kemampuan yang menutun. Sebaliknya individu-
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individu dengan kekuatan dari keyakinan sendiri tidak akan gentar 

dengan masalah-masalah yang sulit dan akan mempertahankan 

keyakinan-keyakinan sendiri dengan hasilnya akan tetap 

melanjutkan persistensinya dan kemungkinan besar akan mampu 

memecahkan permasalahan yang terjadi. 

3. Generalisasibilitas (Generalizatibility) 

Generalisasibilitas dari keyakinan sendiri menunjukan seberapa 

jauh persepsi dari keyakinan sendiri terbatas pada kondisi-kondisi 

tertentu. Beberapa individual mungkin percaya mereka dapat 

melakukan beberapa perilaku, tetapi hanya pada situasi tertentu 

saja. Individu ini dikatakan memiliki Generalisasibilitas dari 

keyakinan sendiri yang tinggi memiliki kemampuan untuk 

melakukan perilaku di bawah kondisi atau situasi apapun. 

Keyakinan sendiri komputer (Computer Self-Eficacy) dihubungkan dengan 

suatu pertimbangan kemampuan seseorang untuk menggunakan suatu komputer. 

Ini tidak berhubungan dengan apa yang sudah dilakukan seseorang di masa 

lalunya, tetapi lebih ke pertimbangan-pertimbangan tentang apa yang dapat 

dilakukan di masa depan. Lebih lanjut, ini tidak berhubungan dengan komponen 

keahlian yang sederhana, seperti misalnya memformat disket. Akan tetapi ini 

lebih mempertimbangkan dari kemampuan (ability) untuk menerapkan keahlian-

keahlian ini kedalam tugas yang lebih luas misalnya menganalisis data keuangan 

(Jogianto, 2007).  
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Hong et al (2002) mendefinisikan keyakinan sendiri komputer yang 

dikonseptualisasikan berdasarkan teori self – efficacy sebagai suatu evaluasi 

individual tentang kemampuan-kemampuannya menggunakan komputer. Bandura 

(1982) membedakan antara pertimbangan hasil, yang berhubungan dengan 

seberapa jauh suatu perilaku jika dilakukan dengan berhasil di percaya 

berhubungan dengan hasil-hasilnya. Bandura (1982) selanjutnya percaya bahwa 

perilaku dapat di prediksi dengan baik oleh kepercayaan keyakinan. 

Tidak jauh berbeda dengan dimensi keyakinan sendiri secara umum 

dimensi dari keyakinan sendiri komputer terdiri dari; 

1. Besaran (Magnitude) 

Keyakinan sendiri komputer dapat diinterpretasikan untuk 

merefleksikan tingkat dari kamampuan yang diharapkan dalam 

melakukan tugas-tugas komputer. Individual-individual dengan 

suatu besaran keyakinan-sendiri komputer yang tinggi diharapkan 

akan mempersepsikan dirinya sendiri mampu menyelesaikan tugas-

tugas komputasi yang lebih sulit dibandingkan dengan mereka 

yang memiliki pertimbangan-pertimbangan yang rendah dri 

keyakinan sendiri komputer. Alternatif lainnya dari besaran 

keyakinan-sendiri komputer dapat diukur dalam bentuk tingkat-

tingkat dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tugas. 

Individual-individual dengan besaran keyakinan sendiri komputer 

yang tinggi akan menilai dirinya sendiri mampu mengoperasikan 

suatu tugas dengan dukungan dan bantuan yang lebih sedikit 
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dibandingkan dengan mereka yang mempunyai pertimbangan-

pertimbangan rendah dari besaran keyakinan-sendiri komputer 

yang membutuhkan lebih banyak dukungan dan bantuan dalam 

melakukan suatu tugas komputasi. 

2. Kekuatan (Strength) 

kekuatan pertimbangan keyakinan-sendiri komputer berhubungan 

dengan tingkat keyakinan suatu pertimbangan, atau kepercayaan 

yang dimiliki oleh individual-individual mengenai kemampuan 

untuk melakukan bermacam-macam tugas komputasi. Dengan 

demikian, jika digabungkan dengan besaran dari keyakinan-sendiri 

komputer ,tidak hanya individual-individual dengan keyakinan-

sendiri dengan besaran yang tinggi akan mempersepsikan dirinya 

mampu memecahkan tugas-tugas yang sulit, tetapi mereka juga 

harus menunjukkan keyakinan dengan kekuatan yang tinggi 

tentang kemampuan mereka untuk dapat melakukan masing-

masing perilaku dengan berhasil. 

3. Generalisasibilitas (Generalizatibility) 

Generalisasibilitas keyakinan-sendiri komputer merefleksikan 

tingkat sejauh mana pertimbangan terbatas pada suatu aktifitas 

domain komputasi yang tertentu. Individu dengan 

Generalisasibilitas yang tinggi, diharapkan akan mampu dengan 

baik menggunakan paket-paket perangkat lunak yang berbeda-beda 

di sistem-sistem komputer yang berbeda pula, sedangkan mereka 
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dengan Generalisasibilitas yang rendah akan mempersepsikan 

dirinya sendiri hanya terbatas mampu menggunakan paket-paket 

perangkat lunak atau sistem komputer tertentu saja. 

2.3.2.2 Pengembangan Hipotesis keyakinan Sendiri komputer (Computer Self 

Eficacy) 

Keyakinan sendiri didefinisikan sebagai penialian individu terhadap 

kemampuan individu untuk menggunakan teknologi informasi (Bandura, 1998; 

Compeau, Higgins, 1995). Burkhardt dan Brass (1990) melakukan penelitian yang 

diadopsi awal dari teknologi-teknologi komputasi. Penelitian ini mensyaratkan 

persepsi-persepsi umum tentang suatu kemampuan individual untuk 

menggunakan komputer dengan efektif di pekerjaan mereka. 

Hill et al. (1987) menyatakan bahwa keyakinan-sendiri komputer 

berpengaruh positif terhadap penggunaan teknologi komputer. Burkhat dan Brass 

(1995) menyatakan bahwa keyakinan-sendiri komputer secara signifikan 

berpengaruh terhadap penggunaan teknologi komputer. Hal ini dikarenakan 

dengan adanya pengukuran yang mensyaratkan persepsi-persepsi umum tentang 

suatu kemampuan individual untuk menggunakan komputer-komputer dengan 

efektif di pekerjaan mereka. 

Marakas et al. (1998) dalam Agarwal et al. (2000) membagi keyakinan 

sendiri komputer dalam dua jenis, yaitu general keyakinan sendiri komputer dan 

spesific keyakinan sendiri komputer. Kedua jenis ini dikonstruksikan 

berhubungan dengan perbedaan tugas-tugas komputer. Secara umum keyakinan 

sendiri komputer didefinisikan sebagai judgement keahlian individu dalam 
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menggunakan berbagai aplikasi komputer. Sedangkan spesific keyakinan sendiri 

komputer adalah kemampuan untuk membuat tugas-tugas yang berhubungan 

dengan komputer secara spesifik dalam domain komputasi umum. 

   Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H1 :  keyakinan sendiri komputer yang dipersepsikan berpengaruh terhadap 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. 

 

2.3.3 Konsep dan Pengembangan Hipotesis ekspektasi Hasil-Kinerja 

2.3.3.1 Konsep Ekspektasi Hasil-Kinerja (Outcomes expectation-performance) 

Menurut Compeau et al (1999) ekspektasi-ekspektasi hasil berhubungan 

dengan konsekuensi-konsekuensi dari perilaku. Berbasis pada bukti empiris, 

ekspektasi-ekspektasi hasil dipisahkan kedalam ekpektasi-ekspektasi kinerja 

(performance expectations) dan ekspektasi-ekspektasi personal (personal 

expectations). Ekspektasi hasil yang berkaitan dengan kinerja dihubungkan 

dengan perbaikan dalam kinerja pekerjaan (efisiensi dan efektivitas) dalam 

menggunakan komputer.  

Menurut Compeau dan Higgins (1995) berdasarkan teori sosial kognitf, 

Ekspektasi yang berhubungan dengan hasil kinerja, Individu lebih suka 

mengambil tindakan yang mereka percaya akan memberikan hasil pada nilai yang 

akan dihasilkan dari pada yang mereka lihat sebagai konsekuensi yang ada.  

Ekspektasi hasil telah dipertimbangkan oleh banyak peneliti sistem 

informasi. Konstruk kegunaan yang diukur oleh Davis (1989) dan Davis et al 
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(1989) menunjukkan bahwa kepercayaan (atau ekspektasi) mengenai hasil 

merupakan konstruk kepercayaan penting yang digunakan oleh Davis et al (1989). 

Dalam penelitiannya, Compeau dan Higgins (1995) telah menghasilkan 

kesimpulan bahwa keyakinan diri komputer (computer self efficacy) memainkan 

peran penting dalam mempengaruhi perasaan dan perilaku individu dalam 

menggunakan teknologi. Keyakinan tersebut mempengaruhi adanya hasil yang 

diharapkan oleh individu terkait pencapaian kinerja pekerjaan maupun adanya 

penghargaan-penghargaan yang akan diperoleh individu jika terdapat hasil yang 

positif dengan menggunakan teknologi. 

2.3.3.2 Pengembangan Hipotesis Ekspektasi Hasil-Kinerja (Outcomes 

expectation-performance) 

Penelitian Compeau dan Higgins (1995) menyatakan bahwa ekspektasi 

hasil-kinerja berpengaruh secara signifikan pada reaksi individu menggunakan 

teknologi komputer. Ekspektasi hasil-kinerja juga dinyatakan berpengaruh positif 

terhadap perasaan suka terhadap penggunaan teknologi komputer. Hal ini 

menggambarkan bahwa ekspektasi hasil-kinerja merupakan penyebab penting 

perilaku pemanfaatan menggunakan teknologi. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Venkatesh et al (2003) menghasilkan bahwa konstruk ekspektasi 

kinerja yang didalamnya memuat ekspektasi hasil menunjukkan pengaruh positif 

signifikan terhadap penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Bandura 

(1986) menghasilkan bahwa ekspektasi hasil kinerja secara tidak langsung 

berpengaruh signifikan terhadap penggunaann sistem informasi berbasis teknologi 

melalui variabel persaan. Penelitian lain yang menyatakan bahwa ekspektasi hasil 
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kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi antara lain compeau dan Higgins (1995b), davis et al (1989), 

Hill et al (1987) dan thompson et al (1991). Sedangkan berdasar penelitian yang 

dilakukan oleh compeau dan higgins (1999) ekspektasi hasil kinerja tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai 

berikut:  

H2 :  Ekspektasi hasil-kinerja berpengaruh terhadap penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi. 

2.3.4 Konsep dan Pengembangan Hipotesis Ekspektasi Hasil- Individu 

2.3.4.1 Konsep Ekspektasi hasil – Individu (Outcome Expectation -Personal) 

Menurut Compeau et al (1999) ekspektasi hasil kedua yaitu ekspektasi 

hasil-individu yang juga berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi dari 

perilaku. Ekspektasi hasil individu berhubungan dengan ekspektasi perubahan 

pada image atau status atau berkaitan dengan penghargaan yang diharapkan, 

seperti promosi, kenaikan gaji, ataupun kebanggaan.  

Tidak jauh berbeda dengan ekspektasi hasil-kinerja, Menurut Compeau 

dan Higgins (1995) berdasarkan teori sosial kognitf, ekspektasi hasil- individu 

yang mencakup keyakinan mengenai kemampuan untuk menunjukkan perilaku-

perilaku khusus. Keyakinan diri akan mempengaruhi pilihan mengenai perilaku 

yang akan diambil, upaya dan persistensi yang digunakan dalam menghadapi 

rintangan terhadap kinerja perilaku. Jadi keyakinan diri merupakan sesuatu yang 

dapat menguatkan perilaku.  
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Ekspektasi hasil-individu juga merupakan penyebab penting dari 

pemanfaatan dari teknologi komputer. Menurut teori sosial koqnitif ini, 

individual-individual akan cenderung melakukan perilaku yang mereka harapkan 

akan menghasilkan konsekuensi positif. 

2.3.4.2 Pengembangan Hipotesis Ekspektasi Hasil–Individu (Outcome 

Expectation- Individu) 

Individual-individual akan melakukan perilaku jika hasil yang 

diekspektasikan bernilai menguntungkan dibandingkan dengan apa yang mereka 

pandang tidak memberikan hasil yang menguntungkan (Jogiyanto, 2007). Adanya 

ekspektasi hasil mengindikasikan adanya pengaruh reaksi-reaksi individu dalam 

menggunakan teknologi informasi. 

Hasil-hasil penelitian di domain sistem informasi mendukung hubungan 

antara ekspektasi hasil–individual dengan pemanfaatan dari komputer. Penelitian 

Compeau dan Higgins (1995) menyatakan bahwa ekspektasi hasil-individu 

berpengaruh secara signifikan pada reaksi individu menggunakan teknologi 

komputer. Ekspektasi hasil juga dinyatakan berpengaruh positif terhadap perasaan 

suka terhadap penggunaan teknologi komputer. Hal ini menggambarkan bahwa 

ekspektasi hasil merupakan penyebab penting perilaku pemanfaatan 

menggunakan teknologi. Penelitian Compeau et al (1999) menyatakan bahwa 

personal berpengaruh positif terhadap pemanfaatan komputer. Penelitian lain yang 

menyatakan bahwa ekspektasi hasil individu berpengaruh secara signifikan 

terhadap penggunaan sistem informasi berbasis teknologi yaitu Compeau dan 
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Higgins (1995), Davis et al (1989), Hill et al (1991) dan Thompson et al (1991). 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:  

H3 :  Ekspektasi-ekspektasi hasil-individu berpengaruh terhadap penggunaan 

sistem informasi berbasis teknologi. 

2.3.5 Konsep Dan Pengembangan Hipotesis Kecemasan komputer 

2.3.5.1 Konsep Kecemasan (Anxiety) 

Thatcher et al. (2007) mengatakan bahwa personality, karakteristik 

demografi dan aspek individual mempengaruhi keyakinan pemakai dan perilaku 

pemakai. anxiety didefinisikan sebagai kekuatiran atau takut berinteraksi dengan 

komputer, irrespective terhadap bahaya yang riil. Anxiety merupakan perasaan 

atau emosi yang timbul dari penggunaan teknologi komputer. Sistem informasi 

berbasis teknologi komputer menimbulkan anxiety karena memerlukan pemakai 

(users) untuk memahami teknologi baru dan aplikasi baru yang asing bagi 

mereka.  

 Teknologi komputer menimbulkan emosi karena ini menghasilkan 

interaksi dengan situasi yang tidak dikenal. Lebih jauh penggunaan teknologi 

komputer menyajikan risiko, seperti potensial untuk virus, spyware atau invasi 

dari privasi pemakai (user privacy). Oleh karena itu, anxiety mencerminkan 

lamanya waktu (life time) dari pengalaman dengan komputer.  

 Istilah kecemasan digunakan untuk mengambarkan kondisi kekuatiran, 

keinginan, dan kecemasan yang dimiliki oleh individu. kecemasan komputer 

adalah tendensi dari individual untuk kuwatir, gelisah, atau cemas untuk 

menggunakan komputer saat ini atau di masa mendatang (Igbaria et al. 2004). 
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Kecemasan mengenai lingkungan komputer-komputer yang diekspektasikan 

berhubungan negatif dengan penggunaan komputer. Tidak mengherankan karena 

orang-orang diharapkan menghindari perilaku yang mencemaskan. Sejumlah 

penelitian telah menunjukan hubungan antara kecemasan komputer dengan 

penggunaan komputer (Iqbaria et al. 1989).  

 

2.3.5.2 Pengembangan Hipotesis Kecemasan ( Anxiexy) 

Kecemasan  ditunjukan sebagai reaksi negatif (Fagan et al. 2003). Reaksi 

negatif tersebut mempunyai pengaruh terhadap pengunaan dan kepuasan sistem 

informasi. Banyak penelitian yang menunjukan hubungan antara kecemasan 

komputer dengan penggunaan teknologi informasi khususnya komputer. 

Kecemasan komputer menunjukan prediktor yang signifikan dari penerimaan 

komputer (McElory et al. 2007) dan pengunaan komputer (Howard dan 

Mendelow, 1991). Studi lain menunjukan hubungan kecemasan komputer dan 

pengunaan komputer (Compeau dan Higgis, 1995; Igbaria dan Livari, 1995; 

Igbaria dan Pasuraman, 1989) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

penggunaan komputer. Penelitian yang dilakukan oleh Compeau dan Higgins 

(1999) menunjukan hasil yang tidak jauh berbeda, kecemasan komputer tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi. Berdasarkan paparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H4: Kecemasan komputer berpengaruh  terhadapt penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi 
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2.3.6 Konsep dan Pengembangan Hipotesis Perasaan  

2.3.6.1 Konsep Perasaan (Affect) 

Triandis (1980) mengembangkan suatu teori yang disebut dengan teori 

perilaku interpersonal (theory of interpersonal behavior). Teori ini mengusulkan 

bahwa  perilaku ditentukan oleh perasaan-perasaan (feeling) yang dimiliki 

manusia terhadap perilaku (yang disebut dengan affect), apa yang mereka pikirkan 

tentang seharusnya mereka lakukan. 

Triandis (1980) menggunakan istilah perasaan (affect) yang merupakan 

perasaan-perasaan bahagia, gembira, riang atau senang, atau depresi, jijik, tidak 

nyaman, atau benci yang dihubungkan dengan seorang individual kesuatu 

tindakan tertentu. Compeau dan Higgins (1995b); Compeau et al., (1999) 

mendefinisikan perasaan adalah suatu kesukaan individual terhadap perilaku. 

Menurut Goodhue (1988), banyak peneliti yang membedakan antara komponen 

emosional dari sikap (yang memiliki konotasi suka/tidak suka) dan komponen 

kognitif atau kepercayaan.  

 

2.3.6.2 Pengeembangan Hipotesis Perasaan (Affect)  

Perasaan dari individual-indvidual untuk perilaku tertentu dalam beberapa 

kondisi menimbulkan pengaruh yang kuat terhadap tindakan-tindakan mereka. 

Pilihan dalam penggunaan teknologi komputer didasarkan pada reaksi-reaksi 

terhadap persaan (Engle et al,1986). Akan tetapi Penelitian yang dilakukan oleh 

Thompson et al. (1991) menunjukkan bahwa affect tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pemanfaatan personal computer. 
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Cheung and Chang (2001) menemukan bahwa perasaan (affect) secara 

signifikan berpengaruh pada minat dalam penggunaan komputer. Bagaimanapun, 

dalam penelitian pada pembajakan software, Limayem, Khalifa and Chin (1999)  

menyatakan pengaruh yang tidak signifikan. Compeau dan Higgins (1995) 

berargumentasi hasil yang tidak menunjukan hubungan ini mungkin disebabkan 

karena agak lemahnya pengukur perasaan dan hasilnya terpengaruh oleh 

pengukuran ini. Penelitian lain yang berargumentasi bahwa perasaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap penggunaan komputer yaitu  Bandura (1986), Compeau 

dan Higgins (1995b). 

Berdasarkan paparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H5: Perasaan (affect) berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi 
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

3.1 POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan elemen yang akan diteliti (Cooper 

dan Schindler, 2003). Dengan demikian populasi adalah orang yang memiliki 

informasi yang menjadi fokus penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

menggunakan karyawan RSUD Pamekasan dengan jumlah 300 orang. Sampel 

penelitian ini adalah karyawan RSUD Pamekasan yang memenuhi kriteria 

penelitian. Kriteria dalam penelitian ini adalah karyawan yang menggunakan 

sistem informasi berbasis teknologi. Kriteria ini diangap penting karena penelitian 

ini diharapkan yang menjadi responden adalah pengguna Teknologi Komputer. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

non probabilitas yaitu convenience sampling. Menurut Jogiyanto (2004) 

pengambilan sampel dengan convinience sampling adalah pengambilan sampel 

yang dilakukan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Metode 

pengambilan sampel ini dipilih untuk memudahkan pelaksanaan riset dengan 

alasan bahwa populasi pengguna teknologi komputer sangat banyak di Indonesia.  

Pemilihan metode convenience sampling diambil berdasarkan ketersediaan 

elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya, dengan kata lain sampel diambil 

karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat. Sugiono et al. 

(2003) mengungkapkan kelemahan dan kelebihan metode convenience sampling. 

Ditinjau dari segi biaya dan waktu yang diperlukan, teknik sampling ini 

merupakan metode yang termurah dan hemat waktu. Dapat dilihat bahwa 
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sampling unitnya (responden) dapat diakses, mudah diukur dan bisaanya sangat 

membantu dan mau bekerja sama.  

Disamping kemudahan dan kelebihan dari teknik sampling ini, terdapat  

beberapa keterbatasan. Hal ini mengingat pemilihan unit sampel dengan metode 

ini dapat dilakukan dengan mengambil siapa saja dapat ditemui oleh peneliti, 

sehingga bilamana dalam prosesnya tidak dilakukan seleksi lebih lanjut, hasil 

yang diperoleh dapat memunculkan bisa dalam pengambilan keputusan. Metode 

ini menuntut kehati-hatian dalam menerjemahkan hasil penelitian.  

3.2 METODA PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik yang standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Metoda pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda survey. Metoda survey yang 

dilakukan yaitu melakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data. Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan 

data penelitian adalah menggunakan data primer untuk mendapatkan data opini 

individu melalui kuesioner yang berisi daftar pertanyaan mengenai semua variabel 

yang diteliti yaitu keyakinan sendiri komputer, ekspektasi hasil kinerja, ekspektasi 

hasil individu, kecemasan berkomputer dan perasaan. 

Mensurvei adalah mengajukan pertanyaan pada orang-orang dan merekam 

jawabannya untuk dianalisis (William dan Cooper, 1996). Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 2008). Dalam hal ini, kuesioner dibagikan kepada responden yang 

menjadi sampel penelitian. Untuk mengetahui apakah responden menggunakan 
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sistem informasi berbasis teknologi dalam kegiatan sehari-hari, maka terdapat 

item pertanyaan mengenai apakah responden menggunakan sistem informasi 

berbasis teknologi di instansi tempat responden bekerja. 

3.3 VARIABEL PENELITIAN DAN PENGUKURAN PENELITIAN  

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai 

(Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang 

dijelaskan/dipengaruhi variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 1999). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel penggunaan. Penelitian ini 

menggunakan elemen variabel penggunaan (Y) yang diadaptasi dari penelitian 

Compeau dan Higgins (1999) yaitu sebagai berikut: 

1. Frekuensi penggunaan komputer saat bekerja 

2. Durasi penggunaan tiap hari 

3. Durasi penggunaan tiap minggu 

 Dari elemen diatas, maka diuraikan menjadi statement dalam quisioner 

sebagai berikut: 

1. Seberapa sering anda menggunakan komputer ditempat anda bekerja? 

2. Seberapa lama anda menggunakan komputer ditempat anda bekerja 

dalam sehari? 

3. Seberapa lama anda menggunakan komputer ditempat anda bekerja 

dalam seminggu? 

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan/mempengaruhi 

variabel yang lain (Indriantoro dan Supomo, 1999). Dalam penelitian ini variabel 

independennya adalah : 
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1. keyakinan sendiri computer (X1) 

  keyakinan sendiri komputer merupakan kepercayaan yang dimiliki 

seseorang mengenai kemampuanya melakukan tugas-tugas menggunakan 

komputer.keyakinan sendiri komputer diukur dengan skala Likert mulai 

poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 7 yang 

menyatakan sangat setuju.Dari definisi tersebut diuraikan menjadi item-

item pernyataan dalam kuesioner, yang berdasarkan pada penelitian 

Compeau dan Higgins (1995 b) dan Compeau et al (1999), yaitu: 

a. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan menggunakan sistem 

informasi berbasis komputer, walaupun tidak ada yang 

membimbing saya 

b. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan menggunakan sistem 

informasi berbasis komputer, meskipun belum pernah 

menggunakannya 

c. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan menggunakan sistem 

informasi berbasis komputer, jika saya memiliki petunjuk 

penggunaan 

d. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan menggunakan sistem 

informasi berbasis komputer, apabila saya telah melihat orang 

lain menggunakanya. 

e. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan menggunakan sistem 

informasi berbasis komputer, akantetapi jika mengalami 

kesulitan saya akan memanggil orang lain 
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f. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan menggunakan sistem 

informasi berbasis komputer, apabila ada orang yang memeberi 

contoh untuk memulainya 

g. Saya memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan menggunakan sistem informasi berbasis komputer 

h. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan menggunakan sistem 

informasi berbasis komputer, apabila ada fasilitas yang 

mendukung. 

i. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan menggunakan sistem 

informasi berbasis komputer, apabila terlebih dahulu ada orang 

yang menunjukan caranya 

j. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan menggunakan sistem 

informasi berbasis komputer, jika saya telah menggunakan 

software yang sama seperti sebelumnya. 

2. Ekspektasi hasil-kinerja (X2) 

  Ekspektasi hasil-kinerja berhubungan dengan konsekuensi-

konsekuensi dari perilaku individu yang diakibatkan oleh hasil kinerja. 

Ekspektasi hasil-Kinerja diukur dengan skala Likert mulai poin 1 yang 

menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 7 yang menyatakan 

sangat setuju. Dari definisi tersebut diuraikan menjadi item-item 

pernyataan dalam kuesioner, yang berdasarkan pada penelitian Compeau 

dan Higgins (1995) dan Compeau et al (1999), yaitu: 

a. Jika saya menggunakan sistem informasi berbasis komputer, saya akan 

lebih teratur dalam bekerja 
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b. Jika saya menggunakan sistem informasi berbasis komputer, maka 

akan meningkatkan efektifitas dalam bekerja. 

c. Jika saya menggunakan sistem informasi berbasis komputer, maka 

akan menghemat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas rutin. 

d. Jika saya menggunakan sistem informasi berbasis komputer, maka 

akan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan. 

e. Jika saya menggunakan sistem informasi berbasis komputer, maka 

akan meningkatkan kuantitas hasil dengan pengorbanan (waktu dan 

biaya) yang sama. 

f. Jika saya menggunakan sistem informasi berbasis komputer, maka 

akan mengurangi ketergantungan pada staff lain. 

3. ekspekktasi hasil – individu (X3) 

  Ekspektasi hasil-individu berhubungan dengan konsekuensi-

konsekuensi dari perilaku. Ekspektasi hasil-individu diukur dengan skala 

Likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan 

poin 7 yang menyatakan sangat setuju. Dari definisi tersebut diuraikan 

menjadi item-item pernyataan dalam kuesioner, yang berdasarkan pada 

penelitian Compeau dan Higgins (1995) dan Compeau et al (1999), yaitu: 

a. Jika saya menggunakan sistem informasi berbasis komputer, maka 

teman kerja saya akan mempersepsikan bahwa saya kompeten. 

b. Jika saya menggunakan sistem informasi berbasis komputer, prestasi 

saya akan meningkat. 

c. Jika saya menggunakan sistem informasi berbasis komputer, maka 

akan meningkatkan kesempatan mendapatkan promosi. 
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d. Jika saya menggunakan sistem informasi berbasis komputer, maka 

akan meningkatkan gengsi diantara rekan-rekan saya. 

e. Jika saya menggunakan sistem informasi berbasis komputer, maka 

akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan gaji. 

4. Kecemasan komputer (X4) 

  Kecemasan komputer adalah menunjukan ketakutan mengenai 

implikasi dari komputer. Kecemasan komputer diukur dengan skala Likert 

mulai poin 1 yang menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan poin 7 

yang menyatakan sangat setuju. Variabel ini diukur dengan menggunakan 

empat pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini diadopsi dari penelitian 

Compeau dan Higgins (1995) dan Compeau et al (1999), yaitu: 

a. Saya merasa khawatir saat menggunakan komputer 

b. Saya takut komputer akan mengecaukan banyak informasi jika 

saya menekan tombol yang salah 

c. Saya sangat berhati-hati menggunakan komputer karena saya 

takut membuat kesalahan yang tidak dapat saya perbaiki 

d. Terkadang saya merasa terintimidasi oleh komputer 

5. Perasaan (X5) 

Perasaan (affect) yang merupakan perasaan-perasaan bahagia, 

gembira, riang atau senang, atau depresi, jijik, tidak nyaman, atau benci 

yang dihubungkan dengan seorang individual kesuatu tindakan tertentu. 

Compeau dan Higgins (1995); Compeau et al. (1999) mendefinisikan 

perasaan adalah suatu kesukaan individual terhadap perilaku. Perasaan 

(affect) diukur dengan skala Likert mulai poin 1 yang menyatakan sangat 
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tidak setuju sampai dengan poin 7 yang menyatakan sangat setuju. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan lima pertanyaan. Pertanyaan-

pertanyaan ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Compeau dan 

Higgins (1999) yaitu: 

a. Saya senang bekerja dengan menggunakan komputer 

b. Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk menggunakan 

komputer 

c. Saya merasa sulit berhenti saat saya memulai pekerjaan 

menggunakan komputer 

d. Menggunakan komputer membuat saya frustasi 

e. Saya merasa bosan saat menggunakan komputer 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pernyataan negatif pada 

elemen ekspektasi hasil kinerja yaitu statement nomor 7 dan kecemasan komputer 

yaitu statement nomor 5. hal ini dilakukan peneliti untuk menghindari bias 

responden  

 Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh, mengolah dan 

menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola 

yang sama. Terkait hal tersebut, penelitian ini menggunakan pola yang hampir 

sama dilakukan oleh Compeau dan Higgins (1999). Peneliti mengambil instrumen 

penelitian yang telah dikembangkan dan di uji validitasnya oleh peneliti 

sebelumnya. Penelitian ini menggunakan model Social Cognitive Theory yang 

dikembangkan oleh Bandura (1986).  
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 Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan untuk acuan 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat 

ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala nominal dan 

skala numerik. Skala nominal yaitu bernilai klasifikasi (Jogiyano, 2004). Dalam 

penelitian ini seperti usia, jenis kelamin, jenjang pendidikan. Skala numerik 

menggunakan dua buah nilai ekstrim dan subyek yang diminta  untuk menentukan 

responsnya diantara dua nilai tersebut yang berupa angka-angka numerik 

(Jogiyanto, 2004). Dalam penelitian ini skala numerik digunakan dalam item-item 

pernyataan variabel penelitian. 

  Cara pengukuran dalam penelitian ini yaitu dengan menghadapkan 

seorang responden yang diminta menjawab pertanyaan untuk menentukan 

responnya terhadap pernyataan-pernyataan. Nilai dari respon diukur pada skala 

yang dimulai dari skala 1 hingga 7. Secara urut skala 1 hingga 7 merefleksikan 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), kurang setuju (KS), netral (N), cukup 

setuju (CS), setuju (S), dan sangat setuju (SS). Penilaian ini digunakan pada 

variabel  keyakinan sendiri komputer, ekspektasi hasil-kinerja, ekspektasi hasil 

individu, kecemasan komputer dan perasaan. 

3.4 PENGUJIAN HIPOTESIS 

   Pada pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini, alat yang 

digunakan adalah metode regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2006), regresi 

adalah metode statistik untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen 

(metrik) dan satu atau lebih variabel independen (metrik). Terkait hal tersebut, 

penelitian ini tergolong regresi berganda, dikarenakan adanya lima variabel 
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independen yang digunakan. Model persamaan regresi berganda akan diolah 

menggunakan program aplikasi Statistical Package for Social Science (SPSS).  

Bentuk pengujian hipotesis penelitian ini adalah: 

Gambar 3.1 : Model Hipotesis 
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Bentuk persamaan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:  

Hipotesis 1, 2, 3, 4 dan 5 

Y1 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Keterangan : 

Y1  : minat menggunakan sistem informasi berbasis teknologi 

a    : nilai intersep (konstan) 

b1....b5   : koefisien arah regresi  

X1  : keyakinan sendiri komputer 

Keyakinan sendiri 

komputer (X1) 

Ekspektasi hasil-

kinerja (X2) 

Ekspektasi hasil-

individu (X3) 

kecemasaan 

komputer(X4) 

Penggunaan Sistem 

Informasi berbasis 

Teknologi (Y) 

Perasaan (X5) 
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X2  : ekspektasi hasil-kinerja 

X3 : ekspektasi hasil - individu 

X4  : kecemasan komputer 

X5 : perasaan 

e    : error 

Untuk menganalisis variabel keyakinan sendiri-komputer, ekspektasi hasil-

kinerja, ekspektasi hasil-individu, kecemasan komputer dan perasaan terhadap 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi digunakan metoda statistik 

dengan tingkat taraf signifikansi R = 0.05 yang artinya derajat kesalahannya 

sebesar 5%. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa analisis yang digunakan 

untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2006), yaitu : 

1. Koefisien Determinasi 

Menurut Ghozali (2006), koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 
yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen.  

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali (2006), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai 
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pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji 

hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan berikut: 

� Quick look: bila nilai F lebih besar dari pada 4 maka Ho (hipotesis nol) 

dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain terdapat 

penerimaan terhadap hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua 

variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 

Jika H0 ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2006), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh penagruh satu variabel penjelas atau independen secara individual 

dalam menerangkan variabel dependen. Cara menguji uji t adalah sebagai berikut: 

� Quick look: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan 

derajat kepercayaan sebesar 5%, maka hipotesis nol menyatakan bi = 0 

dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan 

kata lain terdapat penerimaan hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa 

suatu variabel independen secara individu mempengaruhi variabel 

dependen. 

Jika H0 ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel 

independen yang diuji berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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3.5  UJI KUALITAS DATA DAN UJI ASUMSI KLASIK 

 Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan metoda regresi linier 

berganda maka peneliti melakukan uji kualitas data dan uji asumsi klasik. 

3.5.1 Uji Kualitas Data 

3.5.1.1 Uji validitas 

 Menurut Jogiyanto (2004) yang berdasarkan pada Ghiseli et al (1981) 

mendefinisikan validitas sebagai seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-

operasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dimaksudkan 

untuk mengetahui seberapa cermat suatu tes melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat 

ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai varian kesalahan yang kecil 

sehingga data yang terkumpul merupakan data yang dapat dipercaya. Validitas 

berhubungan dengan kenyataan (actually). 

   Berkaitan dengan hal tersebut, uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2006). Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah 

pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat adalah betul-betul dapat mengukur 

apa yang hendak diukur.  

Uji validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui analisis 

butir-butir, dimana untuk menguji setiap butir maka skor total valid tidaknya suatu 

item dapat diketahui dengan membandingkan antara angka korelasi product 

moment pearson (r hitung) pada level signifikansi 0.05 nilai kritisnya. Apabila 

angka korelasi berada diatas nilai kritis atau angka probabilitasnya berada 
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dibawah atau sama dengan ( P<0,05 ; P=0,05), berarti instrumen penelitian itu 

valid (Ghozali,2006). 

3.5.1.2 Uji Realiabilitas 

   Menurut Jogiyanto (2004) berdasarkan pada Sekaran (2003) 

mendefinisikan reliabilitas sebagai suatu pengukur yang menunjukkan konsistensi 

dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses 

“kebaikan” dari suatu pengukur. Dalam hal ini, reliabilitas menunjukkan akurasi 

dan ketepatan dari pengukurnya. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi dari 

pengukurnya. Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi 

jawaban responden sehingga kesungguhan jawaban dapat dipercaya.  

   Hal yang sama diargumenkan oleh Ghozali (2006) bahwa reliabilitas 

sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. 

Uji reliabilitas adalah dengan menguji skor antar item dengan tingkat 

signifikansi 0,05 sehingga apabila angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari 

nilai kritis, berarti item tersebut dikatakan reliabel. Untuk menguji reliabilitas 

instrumen digunakan uji Cronbach Alpha yang artinya bahwa Cronbach alpha 

(koefisien keandalannya) harus lebih besar dari 0,6 (Ghozali,2006). 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Serangkaian uji dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk 

dapat memenuhi persyaratan best linier unbiased estimator atau sifat tidak bias 
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linier terbaik, yaitu dengan melakukan uji multikolinieritas, uji gejala 

autokorelasi,dan uji gejala heteroskedastisitas, dan uji normalitas. 

3.5.2.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2006). 

Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresidapat dilihat dari nilai tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

 

3.5.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik 
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adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji ini dapat dilakukan dengan 

Durbin Watson Test (Ghozali, 2006). 

 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homoskedaktisitas, dan jika berbeda disebut 

heteroskedaktisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedaktisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji tidak terjadinya 

heteroskedastisitas dilihat melalui sebaran data pada scatterplot. Jika tampilan 

scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). 

 

3.5.2.4 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Normalitas data dapat diketahui dengan pengujian 

Kolmogorov Smirnov Goodness of Fit Test terhadap setiap variabel. Pada 

pengujian ini, kaidah keputusan yang digunakan adalah jika signifikansi lebih 

besar dari R = 0,05 (taraf kesalahan 5%) maka dapat dikatakan data tersebut 

normal. (Ghozali, 2006). 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Hasil Pengumpulan data 

Responden yang di gunakan dalam penelitian ini adalah karyawan RSUD 

Pamekasan yang telah dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Seperti yang 

telah disebutkan di bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan metoda survey 

yaitu dengan menyebarkan kuesioner pada karyawan di RSUD Pamekasan. 

Pengumpulan data dilakukan peneliti kurang lebih selama dua hari dengan 

menyebarkan kuesioner penelitian secara langsung. 

Jumlah kuesioner yang disebarkan pada karyawan sejumlah 260 kuisioner. 

Adapun jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 242 kuisioner sedangkan 

kuesioner yang tidak kembali sejumlah 18 kuisioner. Setelah di periksa terdapat 

198 kuesioner yang tidak dapat digunakan dengan rincian yaitu terdapat 113 

responden tidak pernah menggunakan komputer selama bekerja dan  data yang 

tidak diisi lengkap atau terdapat bias sebnayak 85 kuisioner. Dengan demikian 

responden rate dalam penelitian ini adalah 93% dan kuisioner yang dapat diolah 

adalah sebanyak 44 kuisioner sebagai sample dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

Sampel dan tingkat pengembalian 

Jumlah Sampel 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali 

Kuesioner yang kembali 

260 

  18 

242 
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Kuesioner yang digugurkan 

Kuesioner yang di gunakan 

198 

  44 

Tingkat pengembalian (respon rate) 

Tingkat pengembalian yang digunakan (usable respon 

rate) 

93% 

18% 

Sumber: Data Primer (Diolah) 

 

 Untuk mengetahui gambaran umum mengenai responden yang menjadi 

data penelitian ini, table-tabel berikut ini akan memberikan penjelasan secara 

menyeluruh berdasarkan beberapa komposisi tertentu. Table 4.2 di bawah ini 

memperlihatkan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel 4.2 

Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin 

No  Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 

2 

Laki-laki 

Perempuan  

24 

20 

54,5% 

45,5% 

 Jumlah 44 100% 

 

 Dari tabel diatas menunjukan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin 

berjumlah 44 orang. Komposisi dari 44 orang responden tersebut adalah jenis 

kelamin laki-laki berjumlah 24 orang dengan presentase  54,5%. Sedangkan jenis 

kelamin perempuan berjumlah 20 orang responden dengan presentase 45,5%. 

Berdasarkan presentase yang terbagi dua tersebut, yang merupakan komposisi 
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tertinggi adalah jenis kelamin laki-laki dan komposisi terendah adalah jenis 

kelamin perempuan. 

Tabel 4.3 berikut menunjukkan komposisi responden yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan usia 

Tabel 4.3 

Komposisi Responden berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Presentase 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

< 25 tahun 

26-30 tahun 

31-40 tahun 

41-50 tahun  

> 51 tahun 

5 

16 

14 

7 

2 

11,5% 

36% 

32% 

16% 

4,5% 

 Jumlah  44 100% 

 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa responden berdasarkan usia 

berjumlah 44 orang. Komposisi dari 44 orang responden tersebut adalah usia < 

25tahun berjumlah 5 orang dengan presentase  11,5%, usia 26-30 tahun berjumlah 

16 orang dengan presentase 36%, usia 31-40 tahun berjumlah 14 orang dengan 

presentase 32%, usia 41-50tahun berjumlah 7 orang dengan presentase 16% dan 

usia > 51 tahun berjumlah 2 orang dengan presentase 4,5%. Berdasarkan 

presentase yang terbagi lima tersebut, yang merupakan komposisi tertinggi adalah 

usia  26-30 tahun dan komposisi terendah adalah usia >51 tahun. 
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4.2 Statistik Deskriptif 

 Analisis dengan menggunakan statistik deskriptif dilakukan terhadap 44 

responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. Pengukuran 

statistik sampel yang sangat berguna untuk tujuan penarikan kesimpulan ialah 

pengukuran tentang tendensi sentral dari serangkaian data sampel. Pengukuran ini 

umumnya dibutuhkan karena mampu menggambarkan pemusatan nilai0nilai 

observasi sampel sehingga mempermudah pengamatan. Melalui hasil perhitungan 

nilai-nilai tendensi sentral tersebut dapat diperoleh gambaran mengenai sampel 

secara garis besar, sehingga dapat mendekati kebenaran populasi. Pengukuran 

statistik sampel dalam penelitian ini menggunakan program Statistical Package 

for Social Science (SPSS) versi 15 dengan hasil perhitungan yang di tunjukan 

pada tabel 4.4     

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 N Minimum Maksimum Mean Std.deviation 

Keyakinan sendiri computer_x1 

Ekspektasi hasil-kinerja_x2 

Ekspektasi hasil-individu_x3 

Kecemasan Komputer_x4 

Perasaan_x5 

Penggunaan_y1 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

13.00 

16.00 

10.00 

4.00 

9.00 

4.00 

46.00 

42.00 

30.00 

25.00 

21.00 

16.00 

32.8182 

32.4545 

17.5227 

12.0455 

14.0000 

11.5000 

7.89251 

7.65675 

5.33740 

5.40867 

2.88541 

3.19520 

Sumber: data primer (diolah) 

 Hasil dari tabel diatas menunjukan jumlah responden (N) adalah 44. dari 

44 responden tersebut, pada variabel penggunaan memiliki nilai terkecil 

(minimum) adalah 4.00; nilai terbesar (maksimum) adalah 16.00; rata-rata (mean) 
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adalah 11.5000 dengan standar deviasi sebesar 3.19520. Pada variabel keyakinan 

sendiri komputer memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 13.00 yang mengarah 

pada 2.00 sehingga kecenderungannya tidak setuju; nilai terbesar (maksimum) 

adalah 46.00 yang mengarah pada 6.00 sehingga kecenderungannya setuju; rata-

rata (mean) adalah 32.8182 yang mengarah pada 4.00 sehingga kecenderungannya 

netral, dengan standar deviasi sebesar 7.89251. Pada variabel ekspektasi hasil-

kinerja memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 16.00 yang mengarah pada 3.00 

sehingga kecenderungannya kurang setuju; nilai terbesar (maksimum) adalah 

42.00 yang mengarah pada 7.00 sehingga kecenderungannya sangat setuju; rata-

rata (mean) adalah 32.4545 yang mengarah pada 5.00 sehingga kecenderungannya 

cukup setuju, dengan standar deviasi sebesar 7.65675. Pada variabel ekspektasi 

hasil indvidu memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 10.00 yang mengarah pada 

2.00 sehingga kecenderungannya tidak setuju; nilai terbesar (maksimum) adalah 

30.00 yang mengarah pada 6.00 sehingga kecenderungannya setuju; rata-rata 

(mean) adalah 17.5227 yang mengarah pada 3.00 sehingga kecenderungannya 

kurang setuju, dengan standar deviasi sebesar 5.33740. pada variabel kecemasan 

komputer memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 4.00 yang mengarah pada 

1.00 sehingga kecenderungannya sangat tidak setuju; nilai terbesar (maksimum) 

adalah 25.00 yang mengarah pada 6.00 sehingga kecenderungannya setuju; rata-

rata (mean) adalah 12.0455 yang mengarah pada 3.00 sehingga kecenderungannya 

kurang setuju, dengan standar deviasi sebesar 5.40867. pada variabel perasaan 

memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 9.00 yang mengarah pada 3.00 sehingga 

kecenderungannya kurang setuju; nilai terbesar (maksimum) adalah 21.00 yang 
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mengarah pada 7.00 sehingga kecenderungannya sangat setuju; rata-rata (mean) 

adalah 14.0000 yang mengarah pada 5.00 sehingga kecenderungannya cukup 

setuju, dengan standar deviasi sebesar 2.88541. 

4.3 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

 Hasil pengumpulan data dari responden perlu diuji untuk menguji 

kesahihan dan keandalan data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas 

instruyen penelitian. Instruyen penelitian dinyatakan valid dan reliabel apabila 

koefisien korelassi (r) menghasilkan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 dan 

koefisien keandalanya (Cronbach Alpha) lebih bedar dari 0,6. Tabel berikut 

menunjukan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variable penggunaan 

sistem informasi bebasis teknologi (Y). 

Tabel 4.5 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variable Penggunaan Sistem Informasi Berbasis 

Tekhnologi (Y) 

Variable No Item 

Validitas 
Cronbach 

Alpha 
Korelasi (r) Probabilitas 

(p) 

Y Y11 

Y12 

Y13 

0,780 

0,806 

0,904 

0,000 

0,000 

0,000 

0,751 

Sumber: Data Primer (diolah) 

 Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian 

juga menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,751 (lebih besar dari 0,6) 

sehingga instruyen dinyatakan reliabel. Tabel berikut menunjukkan hasil uji 

validitas dan realibilitas terhadap variable keyakinan sendiri komputer (X1). 
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Tabel 4.6 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel keyakinan sendiri komputer (X1) 

Variable No Item 

Validitas 

Cronbach 

Alpha 
Korelasi (r) Probabilitas 

(p) 

X X11 

X12 

X13 

X14 

X15 

X16 

X17 

0,568 

0,460 

0,708 

0,628 

0,761 

0,759 

0,470 

0,000 

0,002 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0, 735 

Sumber: Data primer (diolah) 

 Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian 

juga menghasilkan nilai Cronbash Alpha sebesar 0,735 (lebih besar dari 0,6) 

sehingga instruyen dinyatakan reliabel. Santoso (2000) menyatakan jira terdapat 

item peryataan yang tidak valid, maka item peryataan tersebut dikeluarkan dan 

proses analisis diulang untuk item pernyataan yang valid saja. Yang mendasarkan 

pada validitas tersebut,maka item pernyataan nomor X18, X19 dan X110 

digugurkan. 
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 Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dan realibilitas terhadap 

variable ekspektasi hasil kinerja (X2). 

Tabel 4.7 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel ekspektasi hasil - Kinerja (X2) 

Variable No Item 

Validitas 

Cronbach 

Alpha 
Korelasi (r) Probabilitas 

(p) 

X X21 

X22 

X23 

X24 

X25 

X26 

0,893 

0,934 

0,950 

0,899 

0,781 

0,659 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,918 

Sumber: Data primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian 

juga menghasilkan nilai Cronbash Alpha sebesar 0,918 (lebih besar dari 0,6) 

sehingga instruyen dinyatakan reliabel. 

 Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dan realibilitas terhadap 

variable ekspektasi hasil individu (X3). 
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Tabel 4.8 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel ekspektasi hasil - individu (X3) 

Variable No Item 

Validitas 

Cronbach 

Alpha 
Korelasi (r) Probabilitas 

(p) 

X X31 

X32 

X33 

X34 

X35 

0,718 

0,765 

0,826 

0,718 

0,725 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,805 

Sumber: Data primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian 

juga menghasilkan nilai Cronbash Alpha sebesar 0,805 (lebih besar dari 0,6) 

sehingga instruyen dinyatakan reliabel. 

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dan realibilitas terhadap 

variable ekspektasi hasil individu (X4). 
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Tabel 4.9 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel kecemasan komputer (X4) 

Variable No Item 

Validitas 

Cronbach 

Alpha 
Korelasi (r) Probabilitas 

(p) 

X X41 

X42 

X43 

X44 

0,899 

0,895 

0,840 

0,753 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,864 

Sumber: Data primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian 

juga menghasilkan nilai Cronbash Alpha sebesar 0,864 (lebih besar dari 0,6) 

sehingga instruyen dinyatakan reliabel. 

Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dan realibilitas terhadap 

variable perasaan (X5). 

Tabel 4.10 

Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel perasaan (X5) 

Variable No Item 

Validitas 

Cronbach 

Alpha 
Korelasi (r) Probabilitas 

(p) 

X X51 0,670 0,000 0,787 
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X52 

X53 

0,840 

0,663 

0,000 

0,000 

Sumber: Data primer (diolah) 

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan semua item pertanyaan 

menghasilkan koefisien korelasi (r) dengan probabilitas lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan semua item pertanyaan dinyatakan valid. Pengujian 

juga menghasilkan nilai Cronbash Alpha sebesar 0,787 (lebih besar dari 0,6) 

sehingga instruyen dinyatakan reliabel. Santoso (2000) menyatakan jira terdapat 

item peryataan yang tidak valid, maka item peryataan tersebut dikeluarkan dan 

proses analisis diulang untuk item pernyataan yang valid saja. Yang mendasarkan 

pada validitas tersebut,maka item pernyataan nomor X54 dan X15 digugurkan. 

 

4.4 Uji Asumís Klasik 

 Pengujian hipótesis dilakukan dengan menggunakan Uji Regresi Liner 

Berganda. Dalam pengujian dengan menggunakan metoda kuadtat terkecil biasa 

(ordinary least squares/OLS), dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (best linier 

unbiased estimator/BLUE) dari penaksir (Gujarati, 1997). Serangkaian uji dapat 

dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi persyaratan 

BLUE ini, yaitu uji normalitas, uji gejala multikolinieritas, uji gejala autokorelasi, 

dan uji gejala heteroskedastisitas. 

4.4.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, karena uji-t dan uji-
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f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal (Ghozali, 

2006). Pengujian normalitas dilakukan terhadap nilai unstandardized residual dari 

model regresi dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 

Data dikategorikan berdistribusi normal jika menghasilkan nilai asymptotic 

significance > R=5%. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut. 

Table 4.11 

Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Model regresi Kolmogorov-Smirnov Z  Asymptotic Significance 

Model regresi 1,121 0,162 

Sumber data: Lampiran 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap nilai residual, keseluruhan model 

regresi menghasilkan nilai Asymptotic Significance lebih besar dari 0,05. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa data berdistribusi normal 

 

4.4.2 Hasil Uji Gejala Multikolinieritas 

Uji multikoliniearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara 

variabel independen. Metoda yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikoliniearitas dengan menggunakan nilai VIF (variance inflation factor), nilai 

VIF lebih kecil dari angka 10 (VIF<10) menunjukkan tidak terdapat gejala 

multikolinearitas dengan variabel bebas yang lainnya. 
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Table 4.12 

Hasil Uji Gejala Multikolonieritas 

No  Variable  VIF 

1 Keyakinan sendiri computer (X1) 0,364 

2 Ekspektasi hasil-kinerja (X2) 0,796 

3 Ekpektasi hasil individu (X3) 0,512 

4 Kecemasan computer (X4) 0,431 

5 Perasaan (X5) 0,005 

Sumber: data diolah lampiran 

 Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 di atas, nilai VIF pada 

keseluruhan model regresi menghasilkan nilai lebih kecil dari 10. Hasil tersebut 

menunjukkan tidak dijumpai gejala multikolinieritas antar variabel independen. 

 

4.4.3 Uji Gejala Autokorelasi 

Metoda uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t, dengan 

kesalahan pada periode t-1. Gejala autokorelasi dapat dideteksi melalui DWhitung 

(Ghozali, 2006). Autokorelasi tidak terjadi jika DW-hitung diantara nilai -

2<DW<2. Jika terjadi korelasi, berarti dijumpai problem autokorelasi. Pengujian 

terhadap gejala autokorelasi pada model regresi dilakukan dengan 

mentransformasi model awal menjadi model difference. yang lain. Jika terdapat 

perbedaan varians, maka dijumpai gejala heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada 

tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola 
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tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. Jika ada pola tertentu, 

maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas.  

Tabel 4.13 

Hasil Uji Gejala Autokorelasi 

dU  4-dU  DW Statistic 

1,776 2,224 1,397 

Sumber: lampiran 

 

4.4.4 Uji Gejala Heteroskedastisitas 

Metoda ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika terdapat perbedaan varians, maka dijumpai gejala 

heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar 

nilai X dan Y. Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas. 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas pada keseluruhan 

model regresi (lihat lampiran hasil uji asumsi klasik), dapat diamati tidak dijumpai 

pola tertentu pada grafik yang terbentuk. Dengan hasil ini maka dapat 

disimpulkan tidak dijumpai gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang 

digunakan. 
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4.5 Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan metoda Regresi Linier 

berganda. Metoda Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

langsung dari keyakinan sendiri komputer, ekspektasi hasil kinerja, ekspektasi 

hasil individu, kecemasan komputer dan perasaan terhadap penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi. Hasil analisis regresi uji F adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Analisis Regresi (Uji F) 

F R R square Adjusted R square Sig 

2,614 0,506 0,256 0,158 0,040 

 

Hasil analisis regresi (uji F) pada tabel 4.14 di atas menunjukkan nilai 

Adjusted R Square = 0,158. Angka ini menunjukkan bahwa variasi penggunaan 

system informasi berbasis teknologi (Y) yang dapat dijelaskan oleh persamaan 

regresi sebesar 15,8% sedangkan sisanya sebesar 84,2% dijelaskan oleh variabel 

lain di luar model. Dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai F hitung analisis 

regresi tersebut adalah 2,614 dan nilai signifikan alfanya (nilai probabilitas) 

sebesar 0,040<0,05, sehingga variable keyakinan sendiri komputer (X1), 

ekspektasi hasil kinerja (X2), ekspektasi hasil individu (X3), kecemasan komputer 

(X4), dan perasaan (X5) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

penggunaan system informasi berbasis teknologi (Y). Hasil ini menunjukkan 

bahwa model tersebut dapat dipakai untuk memprediksi penggunaan system 
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informasi berbasis teknologi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nazar 

dan Syahran (2008). 

 Selanjutnya untuk menguji apakah variabel bebas secara individu 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat maka digunakan 

uji t. Hasil uji t adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Regresi (Uji t) 

Variabel 

 

UnStandardized 

Coefficients 
t 

Sig 

 

Beta 

Keyakinan sendiri komputer 

(X1) 

- 0,054 -0,918 0,252 

Ekspektasi hasil-kinerja (X2) - 0,021 -0,260 0,364 

Ekspektasi hasil – individu 

(X3) 

-0,063 -0,661 0,512 

Kecemasan komputer (X4) 0,085 0,797 0,431 

Perasaan (X5) 0,637 2,997 0,005 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.15 dapat disusun persamaan regresi 

sebagai berikut 

Ha Model Regresi 

H1,2,3,4,5 Y= 5,116 - 0,054 X1 – 0,021 X2 - 0,063 X3 + 0,085 X4 + 0,637 X5  
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Dari pengolahan data pada tabel di atas, pengujian hipotesis dapat 

dilakukan dengan memperhatikan tingkat signifikansinya. Jika X1 berubah 0,054 

maka Y juga akan berubah sebesar 0,054. Jika X2 berubah 0,021 maka Y juga 

akan berubah sebesar 0,021. Jika X3 berubah 0,063 maka Y juga akan berubah 

sebesar 0,063. Jika X4 berubah 0,085 maka Y juga akan berubah sebesar 0,085. 

Jika X5 berubah 0,637 maka Y juga akan berubah sebesar 0,637. Hipotesis yang 

diajukan digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing konstruk yang 

dihipotesiskan. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa: 

1. Hipotesis 1 

Hipotesis 1 dinyatakan bahwa variabel keyakinan sendiri komputer (X1) 

berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Dari tabel 

4.15 dapat dilihat bahwa variabel keyakinan sendiri komputer (X1) mempunyai t 

hitung sebesar – 0,918 dengan signifikansi alfa sebesar 0.252 > 0.05, sehingga 

keyakinan sendiri komputer (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi (Y). berdasarkan hasil tersebut 

maka Hipotesis 1 tidak didukung. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh bandura (1977), Compeau dan Higgins (1999), Burkhardt 

dan Brass (1990) yang menyatakan bahwa pengukuran terhdap 

variabelnkeyakinan sediri mensyaratkan persepsi umum tentang suatu 

kemampuan individual untuk menggunakan komputer dengan efektif dipekerjaan 

mereka. 
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2. Hipotesis 2 

Hipotesis 2 dinyatakan bahwa variabel ekspektasi hasil kinerja (X2) 

berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Dari tabel 

4.15 dapat dilihat bahwa variabel ekspektasi hasil kinerja (X2) mempunyai t 

hitung sebesar – 0,260 dengan signifikansi alfa sebesar 0.364 > 0.05, sehingga 

ekspektasi hasil kinerja (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi (Y). berdasarkan hasil tersebut 

maka Hipotesis 2 tidak didukung. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh bandura (1977), Compeau dan Higgins (1999), Thompson et 

al (1991), Hill et al (1987). 

3. Hipotesis 3 

Hipotesis 1 dinyatakan bahwa variabel ekspektasi hasil individu (X3) 

berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Dari tabel 

4.15 dapat dilihat bahwa variabel ekspektasi hasil individu (X3) mempunyai t 

hitung sebesar – 0,661 dengan signifikansi alfa sebesar 0.512 > 0.05, sehingga 

ekspektasi hasil individu (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi (Y). berdasarkan hasil tersebut 

maka Hipotesis 3 tidak didukung. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Thompshon et al (1991), Hill et al (1987). Namun penelitian 

ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Compeau dan Higgins 

(1995b,1999) yang menyatakan bahwa ekspektasi hasil individu tidak signifikan 

brpengaruh terhadap penggunaan teknologi informasi oleh karyawan, hal itu di 

sebabkan oleh pengguna teknologi informasi yang merupakan karyawan. Dimana 
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para karyawan tidak memiliki harapan realistis akan penggunaan teknologi dalam 

bekerja dikarenakan tidak adanya penghargaan akan hal itu yang membangun 

kepercayaan para karyawan untuk meningkatkan kinerja dengan menggunakan 

teknologi komputer. 

4. Hipotesis 4 

Hipotesis 4 dinyatakan bahwa variabel kecemasan  (X4) tidak berpengaruh 

terhadap penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Dari tabel 4.15 dapat 

dilihat bahwa variabel kecemasan (X4) mempunyai t hitung sebesar 0,797 dengan 

signifikansi alfa sebesar 0.431 > 0.05, sehingga kecemasan (X4) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi (Y). berdasarkan hasil tersebut maka Hipotesis 4 tidak didukung. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh compeau dan 

Higgins (1999), compeau dan higgins (1995), webster et al (1990), Igbaria et al 

(1989) 

5. Hipotesis 5 

Hipotesis 5 dinyatakan bahwa variabel Perasaan (X5) berpengaruh 

terhadap penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Dari tabel 4.15 dapat 

dilihat bahwa variabel Perasaan (X5) mempunyai t hitung sebesar 2,997 dengan 

signifikansi alfa sebesar 0,005 < 0.05, sehingga perasaan (X5)  berpengaruh secara 

signifikan terhadap penggunaan sistem informasi berbasis teknologi (Y). 

berdasarkan hasil tersebut maka Hipotesis 5 didukung. Penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Bandura (1986), Compaeu dan Higgins 

(1995b), Engle et al (1986), Compeau dan Higgins (1999), Davis et al (1989).  
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4.6 Diskusi Hasil Penelitian 

 Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan alat metoda regresi liniear 

berganda maka dapat diketahui bahwa secara simultan keyakinan sendiri 

komputer, ekspektasi hasil kinerja, ekspektasi hasil individu dan kecemasan 

komputer tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi, sedangkan perasaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Hasil dari pengujian 

hipotesis 1 sampai 5 diuraikan sebagai berikut : 

4.6.1 keyakinan sendiri komputer (X1) terhadap penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi (Y) 

 Keyakinan sendiri komputer merupakan konstruk dari faktor kognitif pada 

model social cognitive theory (SCT) (Bandura 1986). Keyakinan sendiri komputer 

didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan suatu teknologi 

informasi (Bandura,1998; Compeau, Higgins, 1995). Menurut Burkhardt dan 

Brass, 1990; Hill et al., 1987; Bandura, 1986 mempersepsikan bahwa keyakinan 

sendiri juga di prediksikan mempengaruhi penggunaan komputer. 

 Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa keyakinan sendiri komputer 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

bandura (1977), Compeau dan Higgins (1999).  

 Peneliti menganalisis bahwa terdapat kemungkinan hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan penelitian terdahulu. Perbedaan ini disebabkan oleh 

sampel yang di gunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan 
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karyawan Rumah sakit umum daerah Pamekasan sebagai sampel. Pamekasan 

merupakan salah satu kabupaten di pulau madura, dimana kondisi masyarakat di 

pamekasan masih awam akan penggunaan komputer dan masih adanya persepsi 

bahwa komputer merupakan barang mewah yang hanya bisa digunakan oleh 

orang-orang tertentu.  Hal tersebut berdampak pada individu yang kurang percaya 

diri dalam penggunaan komputer. Hal itu juga terjadi pada karyawan rumah sakit 

umum daerah pamekasan yang merasa kurang percaya diri dalam menyelesaikan 

pekerjaan menggunakan teknologi komputer tanpa adanya pembimbing. Saat 

individu belum pernah menggunakan sistem informasi berbasis teknologi mereka 

merasa tidak akan pernah bisa menggunakannya apabila tidak ada petunjuk akan 

penggunaan dan tidak ada seseorang yang memberi contoh terlebih dahulu. 

Keyakinan sendiri muncul karena mereka sudah terbiasa dengan keberadaan 

teknologi seperti komputer dan mereka akan membentuk pola pikir bahwa 

menggunakan komputer bukanlah suatu hal yang sulit. 

4.6.2 Ekspektasi hasil kinerja (X2) terhadap penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi (Y) 

 Ekspektasi hasil merupakan konstruk dari faktor kognitif pada model 

social cognitive theory (SCT) (Bandura 1986). Ekspektasi hasil kinerja merupakan 

model penelitian yang di kembangkan oleh Compeau dan Higgins dimana 

merupakan salah satu bagian dari ekspektasi hasil itu sendiri. Ekspektasi hasil 

adalah ekspektasi atau pengharapan terhadap hasil-hasil suatu hal. Ekspektasi 

hasil kinerja adalah ekspektasi atau pengharapan hasil dari suatu kinerja. 
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Ekspektasi hasil kinerja merupakan penyebab penting dari perilaku pemanfaatan 

teknologi.  

 Hasil regresi menunjukkan bahwa ekspektasi hasil kinerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengguaan sistem informasi berbasis teknologi. 

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Compeau dan 

Higgins (1999) yang menyatakan bahwa ekspektasi hasil kinerja berpengaruh 

pada perasaan yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Ekspektasi hasil kinerja juga 

secara langsung berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi. Penelitian lain yang mendukung hubungan antara ekpektasi 

hasil kinerja dengan penggunaan sistem informasi berbsis teknologi adalah 

bandura (1977), Thompson (1991). 

 Peneliti menganalisis bahwa terdapat kemungkinan hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian ini, 

hipotesis 2 selaras dengan hipotesis 1. secara tidak langsung adanya keterkaitan 

antara keyakinan sendiri dengan ekspektasi hasil kinerja, dimana keyakinan 

sendiri secara tidak langsung mempengaruhi ekspeksati hasil kinerja dan pada 

akhirnya berpengaruh terhadap penggunaan. Dengan kepercayaan diri yang tinggi 

individu dalam penggunaan sistem informasi berbasis teknologi akan lebih teratur 

dalam bekerja. Terbentuknya pola pikir bahwa penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi merupakan suatu hal yang sulit mengakibatkan kinerja yang 

kurang efektif dan efisien dalam penggunaan komputer oleh karyawan. Waktu 
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penyelesaina tugas akan terbuang karena terjadi ketergantungan pada staff lain 

yang lebih berkompeten untuk menyelesaikan pekerjaan menggunakan komputer. 

 

4.6.3 Ekspektasi hasil individu (X3) terhadap penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi (Y) 

 Ekspektasi hasil merupakan konstruk dari faktor kognitif pada model 

social cognitive theory (SCT) (Bandura 1986). Ekspektasi hasil adalah ekspektasi 

atau pengharapan terhadap hasil-hasil suatu hal. Ekspektasi hasil individu adalah 

ekspektasi atau pengharapan hasil dari setiap individu dalam melakukan suatu hal. 

Ekspektasi hasil individu juga mempengaruhi reaksi individu dalam menggunakan 

teknologi informasi. Menurut Bandura (1986) ekspektasi hasil individu 

berpengaruh secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi melalui perasaan. 

 Hasil regresi menunjukkan bahwa ekspektasi hasil individu tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengguaan sistem informasi berbasis teknologi. 

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Thompshon et al 

(1991), Hill et al (1987). Namun penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Compeau dan Higgins (1999). 

 Peneliti menganalisis bahwa terdapat kemungkinan hasil penelitian ini 

tidak konsisten dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian ini 

hipotesis 3 selaras dengan hipotesis 1 dan hipotesis 2. tidak jauh berbeda dengan 

ekspektsi hasil kinerja yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh keyakinan 

sendiri, begitu juga dengan ekspektasi hasil individu yang secara tidak langsung 
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terdapat keterkaitan dengan keyakinan sendiri. Individu mempersepsikan bahwa 

tingkat kompetensi dalam menyelesaikan tugas tidak dipengaruhi oleh 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi, karena mereka menganggap 

penggunaan teknologi merupakan hal yang sulit dan akan menghambat 

penyelesaian tugas. Selain itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Compeau dan Higgins (1999) yang menjelaskan bahwa ekspektasi hasil individu 

tidak signifikan brpengaruh terhadap penggunaan teknologi informasi oleh 

karyawan, hal itu di sebabkan oleh pengguna teknologi informasi yang merupakan 

karyawan. Dimana para karyawan tidak memiliki harapan realistis akan 

penggunaan teknologi dalam bekerja dikarenakan tidak adanya penghargaan akan 

hal itu yang membangun kepercayaan para karyawan untuk meningkatkan kinerja 

dengan menggunakan teknologi komputer.harapan realistis tersebut adalah 

peningkatan prestasi, kesempatan mendapatkan promosi, kesempatan untuk 

mendapatkan gaji, kesempatan untuk mendapatkan bonus dan tunjangan.  

Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh compeau dan 

Higgins (1999), dalam penelitian ini ekspektasi hasil individu secara signifikan 

tidak mempengaruhi penggunaan sistem informasi berbasis teknologi pada 

karyawan rumah sakit umum daerah pamekasan. Hal tersebut di sebabkan karena 

tidak adanya harapan dari karyawan dalam penggunaan komputer, mereka berfikir 

bahwa kesempatan mendapatkan promosi, kesempatan mendapatkan gaji, 

kesempatan mendapatkan bonus dan tunjangan tidak di ukur dari seberapa sering 

mereka menggunakan komputer serta kemampuan mereka menggunakan 

komputer dalam menyelesaikan pekerjaan. Rumah sakit umum daerah pamekasan 
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merupakan organisasi sektor publik dimana penetapan pemberian gaji, bonus dan 

tunjangan pada karyawan berdasarkan jabatan dan golongan sehingga kemampuan 

individu dalam penggunaan komputer bukanlah menjadi tolak ukur. Hal itu yang 

mengakibatkan ekspektasi hasil individu tidak berpengaruh signifikan terhadap 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi.  

4.6.4 Kecemasan komputer (X4) terhadap penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi (Y) 

 Kecemasan komputer merupakan model penelitian yang di kembangkan 

oleh Bandura (1986) yang diekspektasikan berhubungan negatif dengan 

penggunaan komputer. Kecemasan komputer didefinisikan sebagai kekuatiran 

(apprehension) atau takut (fear) berinteraksi dengan komputer, irrespective 

terhadap bahaya yang riil. Kecemasan komputer merupakan perasaan atau emosi 

yang timbul dari penggunaan teknologi komputer. Sistem informasi berbasis 

teknologi komputer menimbulkan anxiety karena memerlukan pemakai (users) 

untuk memahami teknologi baru dan aplikasi baru yang asing bagi mereka.  

 Hasil regresi menunjukkan bahwa kecemasan komputer tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengguaan sistem informasi berbasis teknologi. Penelitian ini  

tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh compeau dan Higgins 

(1999), compeau dan higgins (1995), webster et al (1990), Igbaria et al (1989). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ray dan Minch (1980) dijelaskan bahwa 

kecemasan komputer menunjukan hasil yang lemah. Namun penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh McElory et al. (2007) yang 
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menyatakan bahwa Kecemasan komputer menunjukan prediktor yang signifikan 

dari penerimaan komputer dan pengunaan komputer. 

 Penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyatakan 

bahwa kecemasan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi.  Dalam penelitian sebelumnya kecemasan komputer 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan komputer disebabkan 

oleh sampel yang digunakan merupakan individu yang telah terbisa menggunakan 

komputer dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan tugas mereka. 

Sehingga mereka tidak merasa khawatir saat menggunakan komputer karena 

mereka yakin bahwa mereka memiliki kemampuan menggunakanya. Berbeda 

dengan sampel penelitian ini dimana individu yang menjadi sampel tidak 

memiliki keyakinan bahwa mereka bisa menggunakan komputer dengan baik. 

Akan tetapi mereka tidak merasa cemas saat menggunakan komputer, peneliti 

menganalisis hal tersebut di pengaruhi oleh faktor watak individu yang keras dan 

berani dalam melakukan suatu hal. Sampel pada penelitian ini adalah karyawan 

yang notabene asli orang madura yang memiliki karakter berani dan keras. 

Sehingga, meskipun mereka tidak memiliki keyakinan dan kepercayaan diri dalam 

menggunakan sistem informasi berbasis teknologi mereka tidak akan merasa 

khawatir saat menggunakanya. Rasa takut akan kacaunya informasi yang 

dihasilkan jika melakukan kesalahan bukan menjadi hambatan bagi para 

karyawan dalam menggunakan teknologi.  
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4.6.5 Perasaan (X5) terhadap penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi (Y) 

 Perasaan hasil merupakan konstruk dari faktor perilaku pada model social 

cognitive theory (SCT) (Bandura 1986). Perasaan dari individual-individual untuk 

perilaku tertentu dalam beberapa kondisi menimbulkan pengaruh yang kuat 

terhadap tindakan mereka. Pilihan seringkali dilakukan dengan dasar perasaan.   

 Hasil regresi menunjukkan bahwa perasaan berpengaruh signifikan 

terhadap penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Bandura (1986), Compaeu dan Higgins 

(1995b), Engle et al (1986), Compeau dan Higgins (1999), Davis et al (1989). 

Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Thompson et al. (1991) yang menunjukkan bahwa affect tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pemanfaatan personal computer 

 Menurut Triandis (1980) minat-minat perilaku ditentukan oleh perasaan-

perasaan (feeling) yang dimiliki manusia terhadap perilaku (yang disebut dengan 

affect), apa yang mereka pikirkan tentang seharusnya mereka lakukan. Compeau 

dan Higgins (1995); Compeau, et al., (1999) mendefinisikan perasaan adalah 

suatu kesukaan individual terhadap perilaku. 

Perasaan dari individual-indvidual untuk perilaku tertentu dalam beberapa 

kondisi menimbulkan pengaruh yang kuat terhadap tindakan-tindakan mereka. 

Pilihan dalam penggunaan teknologi komputer didasarkan pada reaksi-reaksi 

terhadap persaan (Engle et al,1986). Peneliti menyimpulkan bahwa 

berpengaruhnya variabel perasaan terhadap penggunaan sistem informasi berbasis 
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teknologi karena penggunaan sistem informasi berbasis teknologi merupakan 

suatu hal yang baru dan menimbulkan ketertarikan bagi responden. Meskipun 

tidak adanya keyakinan pada individu untuk menggunakan teknologi komputer, 

namun responden merasa senang akan penerapan penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi ditempat mereka bekerja. Hal tersebut mengakibatkan perasaan 

berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Beberapa kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variable keyakinan sendiri komputer (X1), ekspektasi hasil kinerja (X2), 

ekspektasi hasil individu (X3), kecemasan computer (X4) dan perasaan 

(X5) secara simultan berpengaruh terhadap penggunaan system informasi 

berbasis teknologi (Y). Hal ini menunjukan ke lima variable secara 

bersama-sama dapat mempengaruhi penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi. Hasil ini sesuai dengan penelitian Compeau dan Higgins 

(1999). 

2. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukan variabel keyakinan sendiri 

komputer (X1) tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi 

berbsis teknologi (Y), sehingga hipotesis 1 tidak didukung. Hal ini 

menunjukkan tingkat keyakinan sendiri pada individu masih kurang. 

Kurangnya rasa percaya diri pada individu dikarenakan di daerah 

penelitian teknologi komputer merupakan suatu hal yang baru serta adanya 

anggapan bahwa teknologi merupakan sesuatu yang sulit untuk digunakan. 

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh bandura 

(1977), Compeau dan Higgins (1999), Burkhardt dan Brass (1990). 

3. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukan variabel ekspektasi hasil kinerja 

(X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi 
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berbasis teknologi (Y) sehingga hipotesis 2 tidak di dukung.  Hal ini 

disebabkan karena adanya keselarasan dengan hipotesis 1, dimana 

keyakinan sendiri secara tidak langsung berkaitan dengan ekspektasi hasil 

kinerja. Adanya anggapan akan penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi yang sulit menyebabkan kinerja individu kurang efektif dan 

efisien. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

bandura (1977), Compeau dan Higgins (1999), Thompson et al (1991), 

Hill et al (1987). 

4. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukan variabel ekspektasi hasil individu 

(X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi (Y) sehingga hipotesis 3 tidak di dukung. Hasil ini 

disebabkan oleh Individu mempersepsikan bahwa tingkat kompetensi 

dalam menyelesaikan tugas tidak dipengaruhi oleh penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi, karena mereka menganggap penggunaan 

teknologi merupakan hal yang sulit dan akan menghambat penyelesaian 

tugas. Selain itu juga dikarenakan menggunakan teknologi komputer 

ataupun tidak dalam menyelesaikan pekerjaan tidak akan berpengaruh 

terhadap peningkatan prestasi, kesempatan mendapatkan  promosi, 

kesempatan mendapatkan gaji bagi tiap individu. Hasil ini tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Thompshon et al (1991), Hill et al 

(1987). Namun penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Compeau dan Higgins (1995b,1999) 
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5. hasil pengujian hipotesis 4 menunjukan variabel kecemasan komputer (X4) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi (Y) sehingga hipotesis 4 tidak di dukung. Hal ini 

disebabkan karena sifat responden yang digunakan dalam penelitian keras 

dan berani mengambil resiko. Sehingga meskipun tidak memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi mereka tidak merasa cemas untuk 

menggunakan sistem informasi berbasis teknologi. Penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh compeau dan Higgins (1999), 

compeau dan higgins (1995), webster et al (1990), Igbaria et al (1989). 

6. Hasil pengujian hipotesis 5 menunjukan variabel perasaan (X5) 

berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi (Y) sehingga hipotesis 5 di dukung. Hal ini menunjukan bahwa 

responden merasa senang dan tertarik terhadap penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi karena merupakan suatu hal yang baru bagi 

mereka. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bandura (1986), Compaeu dan Higgins (1995b), Engle et al (1986), 

Compeau dan Higgins (1999), Davis et al (1989). 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbasan 

antara lain: 

1. Sampel yang diambil peneliti sebagai objek penelitian adalah individu 

sebagai karyawan Rumah sakit umum daerah Pamekasan, dimana 
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penggunaan teknologi merupakan hal yang baru. Untuk mendapatkan hasil 

yang dapat di generalisasi, Sebaiknya untuk peneliti berikutnya melakukan 

penelitian dari beberapa jenis organisasi sektor publik dengan cakupan 

wilayah yang lebih luas, seperti tingkat propinsi ataupun nasional, 

sehingga diharapkan hasil tersebut benar-benar merupakan kesimpulan 

secara umum.  

2. Hasil analisis determinan untuk regresi menunjukan terdapat 84,2 % 

faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini yang dapat 

mempengaruhi seseorang dalam penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi. Faktor lain tersebut adalah faktor lingkungan, budaya, latar 

belakang pendidikan, dorongan oleh orang lain, serta masih banyak faktor 

lain yang dapat mempengaruhi penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi. 

3. Jumlah sampel hanya 242 orang dan yang dapat diolah hanya 44 orang. 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya jumlah sampel diperbanyak, 

sehingga hasilnya pun dapat menunjukkan nilai yang lebih signifikan.  

 

5.3 Implikasi Hasil penelitian 

 Penelitian ini memberikan hasil yang bermanfaat tentang faktor-faktor 

kognitif yang mempengaruhi penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi adalah perasaan.  
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Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi organisasi sektor publik pada umumnya dan yang terletak didaerah pda 

khususnya untuk memperhatikan keyakinan sendiri komputer, ekspektasi hasil 

kinerja dan ekpektasi hasil individu serta kecemasan  dalam menggunakan sistem 

informasi berbasis teknologi. Hal ini bertujuan agar penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi bisa secara optimal di implementasikan dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

Hasil penelitian ini juga telah menunjukan bahwa model Social Cognitive 

Theory (SCT) yang di tinjau kembali tersebut dapat digunakan untuk 

mempredeiksi penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Model Social 

Cognitive Theory (SCT) bermanfaat bagi para pengambil keputusan untuk menilai 

implementasi suatu sistem. Penelitian dengan model Social Cognitive Theory 

(SCT) berperan untuk memahami faktor-faktor penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi sehingga sistem dapat di desain sedemikian mungkin agar 

dapat digunakan seoptimal mungkin dan memberikan gambaran mengenai 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi terkakit dengan peningkatan 

mutu penggunaanya. 

Implementasi sistem informasi berbasis teknologi pada organisasi sektor 

publik di daerah dapat berpengaruh pada keyakinan sendiri komputer yang pada 

akhirnya mempengaruhi penggunaan sistem tersebut. Ekspektasi hasil kinerja dan 

ekspektasi hasil individu secara tidak langsung juga di pengaruhi oleh keyakinan 

sendiri yang juga pada dakhirnya berpengaruh terhadap penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi.  
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Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa faktor yang 

berpengaruh terhadap penerapan dan pengembangan sistem teknologi informasi 

tidak hanya aspek teknologi saja. Namun dalam hal ini aspek psikologi juga 

sangat berperan. Hal ini dikarenakan dalam aspek psikologi juga dipelajari 

mengenai keperilakuan tentang pemanfaatan dan penggunaan sistem informasi 

yang dapat digunakan sebagai salah satu disiplin acuan sistem informasi. Dengan 

demikian, jika kedua aspek tersebut dipadukan maka penerapan dan 

pengembangan sistem teknologi informasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Uji Validitas dan Reliabilitas 

Lampiran 2 : Uji Asumsi Klasik 

Lampiran 3 : Uji Regresi 

 



LAMPIRAN 1 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Case Processing Summary

44 100.0

0 .0

44 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.735 .736 7

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of Items

 

Correlations

1 .519** .241 .032 .323* .161 .192 .568**

.000 .115 .839 .032 .298 .211 .000

44 44 44 44 44 44 44 44

.519** 1 -.068 -.071 .149 .127 .350* .460**

.000 .661 .649 .336 .413 .020 .002

44 44 44 44 44 44 44 44

.241 -.068 1 .651** .583** .654** .031 .708**

.115 .661 .000 .000 .000 .841 .000

44 44 44 44 44 44 44 44

.032 -.071 .651** 1 .480** .454** .197 .628**

.839 .649 .000 .001 .002 .200 .000

44 44 44 44 44 44 44 44

.323* .149 .583** .480** 1 .732** .056 .761**

.032 .336 .000 .001 .000 .720 .000

44 44 44 44 44 44 44 44

.161 .127 .654** .454** .732** 1 .185 .759**

.298 .413 .000 .002 .000 .228 .000

44 44 44 44 44 44 44 44

.192 .350* .031 .197 .056 .185 1 .470**

.211 .020 .841 .200 .720 .228 .001

44 44 44 44 44 44 44 44

.568** .460** .708** .628** .761** .759** .470** 1

.000 .002 .000 .000 .000 .000 .001

44 44 44 44 44 44 44 44

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x11

x12

x13

x14

x15

x16

x17

x1

x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 



Case Processing Summary

44 100.0

0 .0

44 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.918 .925 6

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of Items

 

Correlations

1 .855** .860** .816** .619** .431** .893**

.000 .000 .000 .000 .004 .000

44 44 44 44 44 44 44

.855** 1 .894** .865** .637** .557** .934**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

44 44 44 44 44 44 44

.860** .894** 1 .893** .723** .498** .950**

.000 .000 .000 .000 .001 .000

44 44 44 44 44 44 44

.816** .865** .893** 1 .632** .444** .899**

.000 .000 .000 .000 .003 .000

44 44 44 44 44 44 44

.619** .637** .723** .632** 1 .372* .781**

.000 .000 .000 .000 .013 .000

44 44 44 44 44 44 44

.431** .557** .498** .444** .372* 1 .659**

.004 .000 .001 .003 .013 .000

44 44 44 44 44 44 44

.893** .934** .950** .899** .781** .659** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000

44 44 44 44 44 44 44

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x21

x22

x23

x24

x25

x26

x2

x21 x22 x23 x24 x25 x26 x2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 



Case Processing Summary

44 100.0

0 .0

44 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.805 .807 5

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of Items

 

Correlations

1 .679** .480** .276 .195 .718**

.000 .001 .070 .206 .000

44 44 44 44 44 44

.679** 1 .536** .286 .286 .765**

.000 .000 .060 .060 .000

44 44 44 44 44 44

.480** .536** 1 .484** .607** .826**

.001 .000 .001 .000 .000

44 44 44 44 44 44

.276 .286 .484** 1 .727** .718**

.070 .060 .001 .000 .000

44 44 44 44 44 44

.195 .286 .607** .727** 1 .725**

.206 .060 .000 .000 .000

44 44 44 44 44 44

.718** .765** .826** .718** .725** 1

.000 .000 .000 .000 .000

44 44 44 44 44 44

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x31

x32

x33

x34

x35

x3

x31 x32 x33 x34 x35 x3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 



Case Processing Summary

44 100.0

0 .0

44 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.864 .870 4

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of Items

 

Correlations

1 .791** .644** .634** .899**

.000 .000 .000 .000

44 44 44 44 44

.791** 1 .656** .577** .895**

.000 .000 .000 .000

44 44 44 44 44

.644** .656** 1 .454** .840**

.000 .000 .002 .000

44 44 44 44 44

.634** .577** .454** 1 .753**

.000 .000 .002 .000

44 44 44 44 44

.899** .895** .840** .753** 1

.000 .000 .000 .000

44 44 44 44 44

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x41

x42

x43

x44

x4

x41 x42 x43 x44 x4

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 



Case Processing Summary

44 100.0

0 .0

44 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 

Reliability Statistics

.787 .805 4

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of Items

 

Correlations

1 .537** .056 .670**

.000 .716 .000

44 44 44 44

.537** 1 .285 .840**

.000 .061 .000

44 44 44 44

.056 .285 1 .663**

.716 .061 .000

44 44 44 44

.670** .840** .663** 1

.000 .000 .000

44 44 44 44

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

x51

x52

x53

x5

x51 x52 x53 x5

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

Case Processing Summary

44 100.0

0 .0

44 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 



Reliability Statistics

.751 .784 3

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardized

Items N of Items

 

 

Correlations

1 .513** .552** .780**

.000 .000 .000

44 44 44 44

.513** 1 .577** .806**

.000 .000 .000

44 44 44 44

.552** .577** 1 .904**

.000 .000 .000

44 44 44 44

.780** .806** .904** 1

.000 .000 .000

44 44 44 44

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

y11

y12

y13

y1

y11 y12 y13 y1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2 

ASUMSI KLASIK 

UJI NORMALITAS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

44

.0000000

2.75621357

.169

.103

-.169

1.121

.162

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 



Observed Cum Prob

1.00.80.60.40.20.0

E
x
p
e
ct
e
d
 C
u
m
 P
ro
b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: y1

Uji multikolonieritas 

Coefficientsa

5.116 4.399 1.163 .252

-.054 .059 -.133 -.918 .364 .931 1.074

-.021 .081 -.050 -.260 .796 .524 1.907

-.063 .095 -.105 -.661 .512 .774 1.292

.085 .106 .144 .797 .431 .603 1.659

.637 .213 .575 2.997 .005 .532 1.881

(Constant)

x1

x2

x3

x4

x5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: y1a. 

 

 

 



Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

.506a .256 .158 2.93194 1.397

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), x5, x1, x3, x4, x2a. 

Dependent Variable: y1b. 

 

UJI HETEROKEDASTISITAS 

Regression Standardized Predicted Value

3210-1-2
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el
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2

1

0
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Scatterplot

Dependent Variable: y1

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 

HASIL UJI REGRESI 

Variables Entered/Removedb

x5, x1, x3,

x4, x2
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: y1b. 

 

 

Model Summaryb

.506a .256 .158 2.93194 1.397

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), x5, x1, x3, x4, x2a. 

Dependent Variable: y1b. 

ANOVAb

112.341 5 22.468 2.614 .040a

326.659 38 8.596

439.000 43

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), x5, x1, x3, x4, x2a. 

Dependent Variable: y1b. 

Coefficientsa

5.116 4.399 1.163 .252

-.054 .059 -.133 -.918 .364

-.021 .081 -.050 -.260 .796

-.063 .095 -.105 -.661 .512

.085 .106 .144 .797 .431

.637 .213 .575 2.997 .005

(Constant)

x1

x2

x3

x4

x5

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: y1a. 

 


	1.COVER PROPOSAL SKRIPSI.pdf
	2. SURAT KETERANGAN.pdf
	3. KATA PENGANTAR.pdf
	4. DAFTAR ISI.pdf
	8. abstrak.pdf
	10. BAB I.pdf
	11. BAB II.pdf
	12. BAB III.pdf
	13. BAB IV.pdf
	14. BAB V.pdf
	15. dapus.pdf
	7. LAMPIRAN.pdf
	16. LAMPIRAN 1.pdf

