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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong 
munculnya cara baru dalam kehidupan yang dikenal dengan e-
life. Artinya kehidupan saat ini sudah dipengaruhi oleh berbagai 
kebutuhan secara elektronik. Berawal dari hal ini, sekarang 
muncul berbagai aktifitas berbasis elektronik antara lain e-mail, 
e-library, e-news, dan lain-lain. Teknologi informasi telah 
digunakan manusia dalam melaksanakan aktivitas dan 
memenuhi kebutuhannya, baik kelompok maupun individu. 
(Martin,  2002  dalam  Noviari,  2009).  Teknologi Informasi  telah 
banyak berkembang sejalan perkembangan peradaban manusia. 
Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan 
infrastruktur, seperti perangkat keras, perangkat  lunak,  teknologi  
penyimpanan  data,  dan  teknologi  komunikasi  (Laudon, 2006).  

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Thompson 
dalam Nasution (2004) merupakan manfaat yang diharapkan 
oleh pengguna sistem informasi tidak terkecuali aplikasi tracking 
dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam 
menggunakan aplikasi ini. Hal ini jelas menggambarkan bahwa 
penggunaan suatu teknologi tidak terlepas pada kebutuhan 
pengguna (user).  Jika penggunaan teknologi informasi dapat 
memenuhi kebutuhannya maka sikap pengguna cenderung 
menerima teknologi tersebut  dengan kata lain pemenuhan 
kebutuhan tersebut dapat menimbulkan minat untuk 
menggunakan teknologi informasi. Peran pengguna dalam 
penggunaan teknologi informasi sangat penting, sehingga untuk 
mengetahui tingkat penerimaan pengguna (user) terhadap suatu 
teknologi informasi perlu diketahui mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi penerimaan individual terhadap penggunaan 
teknologi informasi.  

Nizar (2014) mengembangkan Sistem Tracking  Kuliner 
Tersertifikasi Halal Berbasis Android. Sistem  ini 
mengintegrasikan aplikasi Android dengan layanan Google maps 
dan Global Positioning System (GPS) yang dapat membantu 
wisatawan untuk mengetahui lokasi kuliner tersertifikasi halal 
dalam bentuk tampilan peta navigasi menggunakan Google maps 
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beserta informasi menu makanan yang disajikan. Sistem tracking 
ini dikembangakan untuk daerah kota Malang dengan data yang 
tersedia masih terbatas, sehingga memungkinkan dikembangkan 
lagi. Perluasan area dan penambahan jumlah data serta 
informasi tentang kuliner halal akan meningkatkan manfaat 
aplikasi ini. Informasi yang semakin lengkap diharapkan dapat 
menarik user untuk menerima dan menggunakan aplikasi ini.  

Sebelum sistem tersebut dapat digunakan secara luas 
aplikasi ini perlu dievaluasi dahulu penerimaanya. Faktor penentu 
utama keberhasilan proyek sistem informasi adalah penerimaan 
pemakai (user acceptance). Menurut Sekundera (2006), dalam 
pengembangan sistem informasi, perancang harus memasukan 
dimensi-dimensi kesesuaian penerimaan teknologi informasi oleh 
pemakainya untuk mengurangi sekecil mungkin hambatan yang 
ada antara manusia dengan sistem informasi yang 
dikembangkan. Penerimaan oleh pengguna tidak lepas dari 
manfaat yang diberikan aplikasi tersebut pada penggunanya. 

Berdasarkan paparan di atas, maka dilakukan penelitian 
untuk menganalisis persepsi pengguna terhadap aplikasi tracking 
kuliner halal. Penelitian ini menggunakan metode Technology 
Acceptance Model (TAM) yang biasa digunakan untuk 
menganalisis persepsi masyarakat tehadap suatu teknologi baru. 
TAM merupakan salah satu model yang dibangun untuk 
menganalisis dan memahami faktor‐faktor yang mempengaruhi 
diterimanya penggunaan teknologi komputer yang. Menurut 
Soviani (2010), TAM bertujuan untuk menjelaskan dan 
memperkirakan penerimaan (acceptance) pengguna terhadap 
suatu sistem informasi. TAM menyediakan suatu basis teoritis 
untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan 
terhadap suatu teknologi dalam suatu sistem. TAM menjelaskan 
hubungan sebab akibat antara keyakinan (akan manfaat suatu 
sistem informasi dan kemudahan penggunaannya) dan perilaku, 
tujuan/keperluan, dan penggunaan aktual dari pengguna/user 
suatu sistem informasi 
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1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah persepsi kemudahan (perceived ease of use) 

berpengaruh terhadap minat menggunakan (behavioral 
intention to use) aplikasi tracking kuliner halal 

2. Apakah persepsi manfaat (perceived uselfuness) 
berpengaruh terhadap minat menggunakan teknologi 
(behavioral intention to use) aplikasi tracking kuliner halal 

3. Apakah persepsi kemudahan (perceived ease of use) 
berpengaruh terhadap persepsi manfaat (perceived 
uselfuness) pada aplikasi tracking kuliner halal 

4. Apakah minat menggunakan (behavioral intention to use) 
berpengaruh terhadap penggunaan nyata (actual usage) 
aplikasi tracking kuliner halal 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, 
penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Menentukan pengaruh persepsi kemudahan dan 

kemanfaatan terhadap minat menggunakan aplikasi tracking 
kuliner halal 

2. Menentukan pengaruh persepsi kemudahan terhadap 
persepsi manfaat  aplikasi tracking kuliner halal 

3. Menentukan pengaruh minat menggunakan terhadap 
penggunaan nyata aplikasi tracking kuliner halal 

 
1.4 Manfat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 
1. Pengusaha restoran, pusat oleh-oleh dan hotel, sebagai 

sarana promosi kepada pelanggan 
2. Wisatawan yang hendak berkunjung ke Kabupaten Malang 

karena memiliki referensi dalam mencari tempat kuliner 
halal. 

3. Pengembang Aplikasi kuliner halal sebagai data untuk 
mengembangkan aplikasi yang lebih baik 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Aplikasi Tracking Kuliner Halal  

Tracking system adalah suatu sistem yang digunakan 
untuk memastikan bahwa semua proses telah berjalan 
sebagaimana mestinya, sehingga dapat dihasilkan informasi 
yang akurat dan pelacakan dapat dilakukan melalui media 
internet (Setiawanti, 2012). Pada sistem tracking  kuliner 
tersertifikasi halal,  sistem dirancang untuk memberikan informasi 
lokasi kuliner yang tersertifikasi halal beserta informasi menu 
makanan yang disajikan. Lokasi kuliner berupa tampilan peta 
navigasi menuju tempat yang akan menjadi tujuan. Sistem  
terintegrasi dengan layanan Google maps dan Global Positioning 
System (GPS) yang dapat menunjukkan secara akurat lokasi 
yang dituju (Nizar, 2014). 
 Google Maps merupakan bentuk layanan dari google 
yang menawarkan teknologi pemetaan terkini yang dapat 
digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Google maps 
mempunyai platform open source sehingga dapat digunakan 
dengan bebas namun harus mematuhi syarat yang telah 
ditetapkan. Layanan ini memberikan kebebasan kepada 
pengembang untuk mengembangkan teknologi pemetaan 
berbasis google maps, sehingga dapat memperkaya fitur 
sebelumnya yang ada pada google maps (Irwansyah, 2013). 
Google maps merupakan aplikasi yang berbasis web, tanpa perlu 
melakukan proses download dan instalasi. Layanan ini langsung 
dapat di akses dengan mengetikkan http://maps.goole.com/ pada 
browser. Google maps mempunyai tampilan 2D namun juga 
dilengkapi dengan fasilitas traffic yang digunakan untuk 
menyajikan informasi tentang kepadatan arus lalu lintas 
kendaraan yang terdapat dijalan-jalan perkotaan (Eduward, 
2010).   

Global Positioning System (GPS) merupakan sebuah alat 
atau sistem yang dapat digunakan untuk menginformasikan 
penggunanya dimana lokasinya berada (secara global) di 
permukaan bumi yang berbasiskan satelit. Data dikirim dari satelit 
berupa sinyal radio dengan data digital. Dimanapun pengguna 
tersebut berada, maka GPS bisa membantu menunjukan arah 

http://maps.goole.com/
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(Parkinson, 1996). GPS menggunakan lebih dari 24 satelit MEO 
(Medium Earth Orbit atau Middle Earth Orbit) yang mengelilingi 
bumi sehingga penerima-penerima sinyal di permukaan bumi 
dapat menangkap sinyalnya. GPS mengirimkan sinyal 
gelombang mikro ke Bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima 
di permukaan, dan digunakan untuk menentukan letak, 
kecepatan, arah, dan waktu. Satelit mengorbit pada ketinggian 
12.000 mil di atas bumi dan mampu mengelilingi bumi dua kali 
dalam 24 jam. Satelit GPS secara kontinyu mengirimkan sinyal 
radio digital yang mengandung data lokasi satelit dan waktu, 
pada penerima yang berhubungan. Satelit GPS dilengkapi 
dengan jam atom yang mempunyai ketepatan waktu satu per 
satu juta detik. Berdasar informasi ini, stasiun penerima 
mengetahui berapa lama waktu yang digunakan untuk mengirim 
sinyal sampai kepada penerima di bumi. Semakin lama waktu 
yang digunakan untuk sampai ke penerima, berarti semakin jauh 
posisi satelit dari stasiun penerima (Abidin, 2007). 

 
2.2 Sertifikat Halal 

Sertifikat halal adalah fatwa yang ditulis oleh Majelis 
Ulama Indonesia untuk  menyatakan kehalalan suatu produk 
sesuai syari’at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk 
mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk 
dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan  pelaksanaan 
sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika  
adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, 
sehingga dapat menentramkan batin yang menkonsumsinya. 
Selain itu bagi produsen, sertifikasi halal akan dapat mencegah 
kesimpangsiuran status kehalalan produk yang dihasilkan. 
Sertifikat halal wajib diberikan untuk industri pengolahan dan 
restoran, rumah potong hewan serta jaminan halal dari produsen 
(Girindra, 2008). Menurut Mudzar (1993), Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) merupakan suatu wadah musyawarah para 
ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim yang mempunyai tugas 
sebagai pengayom bagi seluruh umat muslim Indonesia untuk 
menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa 
timbul dan dihadapi oleh masyarakat. 

 



7 
 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33, tahun 2014 
Pasal 1 angka 1 menjelaskan produk adalah barang dan/atau 
jasa terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk 
kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang 
gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh 
masyarakat. produk halal adalah produk yang telah dinyatakan 
halal sesuai dengan syariat islam. Menurut MUI (2010), perkara 
(benda) haram terbagi menjadi dua, haram li-zatih dan haram li-
gairih. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan 
oleh agama; sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak 
haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak 
dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram 
jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi 
cara penaganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misalnya 
kambing yang tidak di potong secara syar’i; sedang yang kedua, 
bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang 
dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu, dan 
sebagainya. 

Bagi umat Islam, kehalalan terhadap produk makanan 
merupakan sesuatu yang urgen. Produk makanan halal adalah 
makanan yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan 
ketentuan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut meliputi, 
halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam 
memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam 
pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya. Jaminan 
kehalalan suatu produk makanan dapat diwujudkan dalam bentuk 
sertifikat halal yang menyertai suatu produk makanan. Sertifikat 
halal adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syari’at Islam. 
Adanya sertifikat halal, produsen boleh mencantumkan logo atau 
label halal pada kemasan produk makanannya (Huda, 2012). 
Menurut Purnama (2014) label halal dan Izin edar baik P-IRT atau 
POM untuk produk UMKM sangat penting dicantumkan dalam 
kemasan atau produk makanan. Sertifikasi halal pada produk 
makanan penting guna kebaikan konsumen dan produsen dalam 
meningkatkan kualitas yang merintis usahanya dalam bidang 
makanan.  
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2.3 Metode Technology Acceptance Model (TAM) 
Technology Acceptance Model  (TAM) merupakan adaptasi 

dari teori yang dikembangkan oleh Fishbein, yaitu Theory of 
Reasoned Action (TRA) yang merupakan teori tindakan yang 
berlandaskan dengan satu asumsi bahwa reaksi dan persepsi 
seseorang terhadap sesuatu hal akan menentukan sikap dan 
perilaku  orang  tersebut (Davis, 1989).  Menurut  Jogiyanto  
(2007),  TAM menambahkan  dua  konstruk  utama  ke  dalam  
model  TRA.  Dua konstruk utama ini adalah perceived 
usefulness dan perceived ease of use.  TAM  beragumentasi  
bahwa  penerimaan  individual  terhadap sistem  teknologi  
informasi  ditentukan  oleh  dua  konstruk  tersebut. Struktur 
Model TAM dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Model Technology Acceptance Model (Money dan 
Turner, 2004)  
 
2.3.1 Perceived Ease Of Use 

Kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai suatu 
tingkat atau keadaan dimana seseorang yakin bahwa dengan 
menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha apapun 
(free of effort) atau dengan kata lain teknologi tersebut dapat 
dengan mudah dipahami oleh pengguna (Nasution, 2004). 
Persepsi kemudahan penggunaan (Perceived ease of use) 
didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan seseorang 
menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Pengguna 
TI mempercayai bahwa TI yang lebih fleksibel, mudah dipahami 
dan mudah pengoperasiannya (compatible) sebagai karakteristik 
kemudahan penggunaan (Jogiyanto, 2007) 
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2.3.2 Perceived Ussefullnes 
Jogiyanto (2007) mendefinisikan persepsi kemanfaatan 

(perceived usefulness) sebagai sejauh mana seseorang percaya 
bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja 
pekerjaannya. Kemanfaatan penggunaan TI dapat diketahui dari 
kepercayaan pengguna TI dalam memutuskan penerimaan TI, 
dengan satu kepercayaan bahwa penggunaan TI tersebut 
memberikan kontribusi positif bagi penggunanya. Pengukuran 
konstruk kegunaan (usefulness) menurut Davis (1989) terdiri dari 
(1) menjadikan pekerjaan lebih cepat (work more quickly), (2) 
bermanfaat (useful), (3) menambah produktifitas (increase 
productivity), (4) mempertinggi efektifitas (enchance 
efectiveness) dan (5) mengembangkan kinerja pekerjaan 
(improve job performance). 

 
2.3.3 Behaviour Intention to Use  

Behavioral intention to use adalah kecenderungan perilaku 
untuk tetap menggunakan suatu teknologi. Tingkat penggunaan 
sebuah teknologi komputer pada seseorang dapat diprediksi dari 
sikap perhatian pengguna terhadap teknologi tersebut, misalnya 
keinginan menambah peripheral pendukung, motivasi untuk tetap 
menggunakan, serta keinginan untuk memotivasi  pengguna lain 
(Davis, 1989. Kemanfaatan  (perceived  usefulness)  dan 
kemudahan (perceived ease of use) mempunyai pengaruh ke 
minat perilaku (behavioral intention). Pemakai teknologi akan 
mempunyai minat menggunakan teknologi (minat perilaku) jika 
merasa sistem teknologi bermanfaat dan mudah digunakan. 
Pemakai sistem akan menggunakan sistem jika bermanfaat baik 
sistem itu mudah (Jogiyanto, 2007).  

 
2.3.4 Actual System Usage 

Penggunaan nyata (actual system usage) adalah kondisi 
nyata penggunaan sistem. Seseorang akan puas menggunakan 
sistem jika  mereka meyakini bahwa sistem tersebut mudah 
digunakan dan akan meningkatkan produktifitas mereka, yang 
tercermin dari kondisi nyata penggunaan (Davis,1989). Menurut 
Natalia (2004), Bentuk pengukuran penggunaan nyata (actual 
system usage) adalah frekuensi dan durasi waktu penggunaan 
terhadap suatu teknologi. Penggunaan teknologi sesungguhnya 
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(actual technology use), diukur dengan jumlah waktu yang 
digunakan untuk berinteraksi dengan teknologi dan frekuensi 
penggunaan teknologi tersebut.  

 
2.4 Partial Least Square (PLS) 

Partial Least Square (PLS) merupakan metode analisis 
yang dapat diterapkan pada semua skala data, tidak 
membutuhkan banyak asumsi dan ukuran sampel tidak harus 
besar. PLS dapat digunakan sebagai konfirmasi teori dan dapat 
digunakan untuk membangun hubungan yang belum ada 
landasan terorinya atau untuk pengujian proposisi. PLS juga 
dapat digunakan untuk pemodelan struktural dengan indikator 
bersifat reflektif ataupun formatif. PLS mampu menangani dua 
masalah serius (Jaya dan Sumertajaya, 2008):  

a. Solusi yang tidak dapat diterima (inadmissible solution); hal 
ini terjadi karena PLS berbasis varians dan bukan 
kovarians, sehingga masalah matriks singularity tidak akan 
pernah terjadi. PLS bekerja pada model struktural yang 
bersifat rekursif, sehingga masalah un-identified, under-
identified atau over-identified juga tidak akan terjadi.  

b. Faktor yang tidak dapat ditentukan (factor indeterminacy), 
yaitu adanya lebih dari satu faktor yang terdapat dalam 
sekumpulan indikator sebuah variabel. Khusus indikator 
yang bersifat formatif tidak memerlukan adanya comon 
factor sehingga selalu akan diperoleh variabel laten yang 
bersifat komposit. Dalam hal ini variabel laten merupakan 
kombinasi linier dari indikator-indikatornya. 
 

2.5 Penelitian Terdahulu 
Penelitian Dash (2011) membahas pengaruh persepsi 

kegunaan, kemudahan penggunaan, dan pengaruh sosial 
terhadap minat penggunaan Internet Banking berlandasmodel 
Technology Acceptance Model (TAM). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan pengaruh sosial 
mempunyai pengaruh langsung terhadap minat untuk 
menggunakan Internet Banking. Sementara itu, persepsi 
kemudahan penggunaan mempunyai pengaruh tidak langsung 
terhadap minat untuk menggunakan Internet Banking di India. 
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Fakhrunnisa (2011) meneliti pengaruh  persepsi  
kemanfaatan  dan  sikap  pengguna terhadap minat 
menggunakan internet dengan menggunakan 3 konstruk dalam 
model TAM (Technology Acceptance Model) yaitu persepsi 
kemanfaatan (X), minat perilaku (Y) dan sikap pengguna (Z). 
Jenis penelitian menggunakan explanatory research dengan 
pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dengan pengambilan sampel sebanyak 44 responden 
dari populasi sejumlah 80 yang merupakan tenaga kependidikan 
di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Hasil 
pengujian menunjukkan bahwa ketiga konstruk yang diteliti 
memiliki pengaruh positif dan signifikan yaitu persepsi 
kemanfaatan (X) terhadap sikap pengguna (Z), persepsi 
kemanfaatan (X) terhadap minat perilaku (Y) dan sikap pengguna 
(Z) terhadap minat perilaku (Y).  

Hanafi (2013) menganalisis dan menjelaskan pengaruh 
variabel persepsi kemudahan (X1) dan persepsi kemanfaatan 
(X2) terhadap sikap pengguna (Y). Populasi penelitian adalah 
seluruh mahasiswa fakultas ilmu administrasi universitas 
Brawijaya Malang TA 2011-2012, sedangkan sampel yang 
diambil 172 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode kuesioner, wawancara, dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
variabel persepsi kemanfaatan pengguna dan variabel persepsi 
kemudahan secara parsial memiliki pengaruh secara langsung 
terhadap variabel persepsi sikap pengguna. 

Penelitian Andyika (2013), bertujuan mengetahui persepsi 
kemudahan dan persepsi kemanfaatan terkait dengan 
penggunaan YouTube oleh Mahasiswa S1 Fakultas Ilmu 
Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Angkatan Tahun 
2010/2011 dan 2011/2012 Universitas Brawijaya. Metode yang 
digunakan adalah TAM (Technology  Acceptance  Model)   yang   
terdiri   dari   beberapa   konstruk   yaitu   persepsi kemudahan 
penggunaan (X1), persepsi kemanfaatan (Y1), sikap penggunaan 
(Y2), minat perilaku penggunaan (Y3) dan kondisi nyata 
penggunaan (Y4). Hasil dari penelitian menunjukkan 6 konstruk 
yang menghasilkan pengaruh signifikan yaitu pada variabel 
persepsi kemudahan penggunaan (X1) terhadap persepsi 
kemanfaatan (Y1), persepsi kemudahan penggunaan (X1) 



12 
 

terhadap sikap  penggunaan  (Y2),  persepsi  kemanfaatan  (Y1)  
terhadap  sikap  penggunaan  (Y2), persepsi  kemanfaatan  (Y1)  
terhadap  minat  perilaku  (Y3),  persepsi  kemanfaatan  (Y1) 
terhadap kondisi nyata penggunaan (Y4) dan minat perilaku (Y3) 
terhadap kondisi nyata penggunaan (Y4).  

 
2.6 Hipotesis 

Sesuai dengan rumusan masalah yang didasarkan pada 
ulasan sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
H1. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif 

terhadap persepsi kegunaan aplikasi tracking kuliner halal 
H2. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif 

terhadap minat menggunakan aplikasi tracking kuliner halal 
H3. Persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap minat 

menggunakan aplikasi tracking kuliner halal 
H4. Minat menggunakan berpengaruh positif terhadap 

penggunaan nyata aplikasi tracking kuliner halal 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2015 
sampai 1 Januari 2016 di wilayah Kabupaten Malang. 
Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan 
Analisis Sistem, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

 
3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan tahapan awal yang harus 
dilakukan sebelum melakukan penelitian. Prosedur penelitian 
akan dilaksanakan seperti pada Gambar 3.1. 

 
3.2.1 Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan guna mengetahui dan 
mempelajari keadaan objek yang akan diteliti sehingga dapat 
menentukan rumusan masalah yang akan diteliti. Survei 
pendahuluan yang dilakukan yaitu wawancara dengan penduduk 
kabupaten Malang terkait factor-faktor yang yang mempengaruhi 
sikap menerima atau tidak-nya menggunakan aplikasi tracking 
kuliner halal. 

 
3.2.2 Studi Literatur 

Studi literatur bertujuan untuk menunjang penelitian dengan 
mengacu dari berbagai tulisan baik majalah ilmiah, buku teks, 
tesis, jurnal, bab dalam buku, laporan, paten, prosiding serta 
informasi dari internet yang berhubungan dengan subjek dan 
objek dari penelitian dengan metode regresi linier berganda. Oleh 
sebab itu, studi literatur dilakukan secara menyeluruh termasuk 
sumber data sekunder. Studi literatur merupakan salah satu 
penunjang penelitian selain studi lapang yang dilakukan guna 
mendapatkan dasar dan mengembangan penelitian. 

 
3.2.3 Identifikasi Masalah  

Kabupaten Malang memiliki banyak tempat wisata yang 
menjadi sering dikunjungi oleh wisatawan. Wisatawan yang 
mengunjungi tempatwisata tersebut ada yang berasaI dari  
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Gambar 3.1 Prosedur Pebelitian 
 

wilayang Malang ada juga yang berasal dari luar malang. Agama 
Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia menuntut orang 
islam mengonsumsi makanan yang halal. Saat ini telah 
dikembangkan aplikasi berbasis android yang dapat membantu 
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wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang untuk 
menemukan lokasi-lokasi yang menyediakan tempat kuliner yang 
halal. Untuk itu, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 
menganalisia persepsi pengguna terhadap aplikasi tracking 
kuliner halal. Penelitian ini menggunakan metode Partial Least 
Square (PLS) untuk mempermudah dalam menentukan tingkat 
kepentingan relative variabel independen terhadap variabel 
dependen.  
 
3.2.4 Identifikasi Variabel Penelitian  

Definisi operasional adalah definisi yang dibuat secara 
spesifik sesuai dengan kriteria pengujian atau pengukuran. 
Berdasarkan objek penelitian yang telah diketahui, bahwa 
variabel beserta definisi operasional yang dikaji dapat dilihat pada 
Tabel 3.1. 

 
3.2.5. Penyusunan Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 
digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam 
arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang dia ketahui 
(Purwanti, 2010). Data yang didapat dari kuesioner termasuk 
kedalam data primer. Data primer adalah data yang diperoleh 
atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data 
utama. Kuesioner yang dibuat akan berhubungan dengan topik 
penelitian yakni pengaruh faktor kemanfaan dan faktor 
kemudahan terhadap sikap penggunaan aplikasi tracking kuliner 
halal. 

Pengukuran pertanyaan dalam kuesioner akan dilakukan 
dengan memakai skala likert. Skala likert akan berkonsentrasi 
pada sejumlah pernyataan yang bergradasi dari positif sampai 
dengan negatif. Persetujuan responden terhadap pernyataan 
positif dianggap sama derajatnya dengan persetujuan responden 
terhadap pernyataan negatif (Windiyani, 2012). Pemberian nilai 
angka pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 =  Tidak Setuju (TS) 
3 = biasa (B) 
4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju (SS)  
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Tabel 3.1. Variabel penelitian 

No Variabel 
Definisi 

operasional 
Indikator Definisi Indikator Sumber 

1 
Perceived 
Ease Of Use 
(X1) 

Tingkat 
kepercayaan 
seseorang 
menggunakan 
suatu teknologi 
akan 
memudahkan 
pekerjaan 

Efektif (X11) 
 
Efisien (X12) 
 
Mudah dipelajari (X13) 
 
 
Mudah diingat (X14) 
 
Mudah digunakan (X15) 

Performansi penggunaan aplikasi, diukur dari waktu 
penggunaan dan dari jumlah kesalahan yang dibuat 
Kebutuhan sumber daya, seperti usaha, waktu dan 
biaya untuk mencapai tujuan pemakaian aplikasi 
Tingkat kemudahan penggunaan aplikasi diukur melalui 
waktu untuk mempelajari aplikasi hingga mencapai level 
kemahiran tertentu  
Tampilan menu dan konten pada aplikasi simple 
sehingga mudah diingat cara menggunakan   
Secara keseluruhan, aplikasi mudah digunakan  
 

(Shackel, 
1990) 
 
(Nielsen, 
1993) 
 
(Davis, 
1989)  

2 
Perceived 
Ussefullnes 
 (X2) 

Tingkat 
seseorang 
percaya bahwa 
menggunakan 
suatu teknologi 
akan 
meningkatkan 
kinerja 
pekerjaannya 

Bermanfaat  (X21)  
 
Pekerjaan jadi  lebih cepat 
(X22) 
 
Pekerjaan lebih mudah (X23) 
Menambah produktivitas 
(X24) 

Aplikasi tracking kuliner tersertifikasi halal memberikan 
manfaat kepada wisatawan 
Aplikasi traking kuliner halal dapat membantu wisatawan 
lebih cepat menemukan objek yang dinginkan 
Mencari lokasi kuliner lebih mudah dengan aplikasi  
Menggunakan Aplikasi tracking kuliner halal dapat 
menambah produktivitas wisatawan 
 

(Chin dan 
Todd, 
1989) 

3 
Behavioral 
Intention to 
Use  (Y1) 

Minat 
seseorang utuk 
melakukan 
perilaku tertentu 

Motivasi untuk tetap 
menggunakan  (Y11) 
Rencana tetap 
menggunakan di masa 
depan (Y12) 

Motivasi untuk tetap menggunakan aplikasi setelah 
mencoba  
Rencana tetap menggunakan aplikasi pada masa yang 
akan datang 

(Lin, 2008) 

4 
Actual 
Usage (Y2) 

Penggunaan 
teknologi 
sesungguhnya   

Kepuasan pengguna(Y21) 
Frekuensi penggunaan (Y22) 
 
Loyalitas pengguna (Y23) 

Pengguna merasa puas setelah mencoba aplikasi 
Frekuensi penggunaan aplikasi ketika mencari tempat 
kuliner yang halal  
Pengguna akan memberitahukan tentang aplikasi ini 
kepada orang lain 

(Davis, 
1989) 
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3.3.6 Penentuan Responden 
Penentuan jumlah minimal sampel, peneliti menggunakan 

metode Linier Time Function. Sample Linier Time Function 
adalah penentuan jumlah sampel berdasarkan estimasi kendala 
waktu (Endang, 2010). Metode ini dipilih karena terbatasnya 
waktu penelitian dan jumlah populasi yang tidak diketahui secara 
pasti. Besarnya jumlah sampel (n) diambil menggunakan rumus 
perhitungan sebagai berikut:  

𝑛 =
T − t0

t1
  

Keterangan:  
n  = banyaknya sampel minimal 
T  = Waktu yang tersedia untuk penelitian (30 hari x 24 jam 

= 720 jam/bulan) 
t0  = Waktu tetap (8 jam/hari x 30 hari = 240 jam/bulan) 
t1  = Waktu yang digunakan untuk sampling unit (1/4 jam/hari 

x 30 hari = 7,5 jam perbulan). 
Waktu yang tersedia untuk penelitian adalah 720 jam/bulan, 
waktu tetap adalah 240 jam/bulan dan waktu yang digunakan 
untuk sampling unit yaitu 7,5 jam/bulan. Dengan rumus 
perhitungan di atas maka didapatkan sampel minimal untuk 
penelitian ini sebesar: 

n = (720-240)/7,5 = 64 
Setelah dilakukan perhitungan, diketahui sampel minimal untuk 
penelitian ini adalah 64 responden.  

Responden adalah wisatawan yang berkunjung ke tempat-
tempat wisata di Kabupaten Malang yang beragama Islam. Para 
wisatawan ini membutuhkan informasi tentang lokasi kuliner 
halal. Lokasi penelitian dilakukan di Taman rekreasi Sengkaling, 
tempat wisata Wendit, dan  restoran Mungil serta masjid Tiban 
Turen. Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena memiliki refrensi 
calon responden yang beraneka ragam yang meliputi umur, jenis 
kelamin dan pekerjaan. Selain itu, pada lokasi-lokasi tersebut 
ramai dikunjungi wisatawan tidak hanya pada hari libur saja, 
melainkan pada hari-hari aktif, sehingga waktu pengambilan data 
dapat dilakukan setiap hari. 
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3.2.7 Pengumpulan Data 

a. Kuesioner 
Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan topik penelitian yang akan diberikan dan diisi menurut 
pengetahuan responden. 

b. Wawancara 
Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi 

secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data 
dari hasil wawancara ini bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan 
dan pengalaman (Budiarto, 2001). Wawancara ini akan 
melengkapi sumber data yang belum tercantum pada pengisian 
kuesioner dari responden dan merupakan data primer. Selain itu 
pada sesi wawancara dengan responden, ditampung pula saran 
dan usulan dari responden yang nantinya akan dijadikan bahan 
bagi pihak pengembang untuk memperbaiki aplikasi tracking 
kuliner halal. 

c. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan sumber data berbentuk visual yang 

diubah kedalam bentuk teks. Selain memberi informasi visual, 
dokumentasi juga dapat dijadikan bukti visual mengenai kasus 
penelitian dan merupakan sumber data primer.  

 
3.2.8 Pengujian Instrumen  

Pengukuran merupakan proses pembuatan difinisi-difinisi 
operasional sedemikian rupa sehingga ukuran-ukuran tersebut 
reliabel dan valid dalam ukuran numerik berbagai konstruk 
variabel. Konsep validitas dan reliabilitas merupakan isu sentral 
dalam semua pengukuran. Suatu alat ukur (instrumentasi) harus 
dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dari suatu konstruk 
(valid) secara konsisten dan dapat diandalkan (reliabel) 
(Sudarsono, 2012). 
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3.2.8.1 Uji Validitas 
Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu dapat 

mengungkapkan data dari variabel instrument menunjukkan 
sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 
gambaran tentang validitas yang dimaksud. Uji validitas dapat 
dilakukan dengan menghitung nilai korelasi antara data pada 
masing-masing pertanyaan dengan skor total. Valid tidaknya 
suatu item dapat diketahui dengan membandingkan indeks 
korelasi yang diperoleh berada di atas nilai kritis, maka tem 
tersebut dapat dikatakan valid. Menurut Arikunto (2006) Rtabel 
yang digunakan adalah 5% dan untuk Rhitung dapat ditentukan 
dengan rumus: 

𝑟 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2)(𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2)
 

 
 
Keterangan : 
r = Nilai validitas atau koefisien korelasi antara variabel X dan 

Y 
x = Skor kuesioner atau item 
y = Skor total atau total variabel 
n = Banyaknya sampel 
Uji validitas instrumen ini menggunakan analisa korelasi 

dengan program SPSS, dimana nilai koefisien korelasi rhitung > 
rtabel maka instrumen dinyatakan valid.  

 
3.2.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berasal dari kata reliability berarti sejauh mana 
hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran 
dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan 
pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, diperoleh 
hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur 
dalam diri subyek memang belum berubah. Reliabilitas ukuran 
menyangkut seberapa jauh skor deviasi individu atau skor-z, 
relatif konsisten apabila dilakukan pengulangan 
pengadministrasian dengan tes yang sama atau tes yang 
ekivalen (Matandong, 2009). Uji reliabilitas yang digunakan 
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adalah metode Cronbach Alpha dengan menghitung koefisiensi 
reliabilitas menggunakan formulasi Alpha koefisien reliabilitas 
ditanyakan reliabel apabila koefisien alpha lebih besar dari 0,6 
dan alpha lebih kecil dari 0,6 menunjukkan tidak adanya 
konsistensi jawaban (tidak reliabel) (Faridz, 2010).    

𝑅 =  [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −  

∑ 𝑆𝑖2

𝑆𝑡
] 

Keterangan: 
R = reliabilitas instrument 
K = banyaknya butir pertanyaan  

Si = total varians butir 
St = total varians skor 
 
3.2.9 Analisa Data Menggunakan Metode Partial Least 
Square 
 Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis 
menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan 
bantuan software SmartPLS. Partial Least Square (PLS) 
digunakan untuk menguji model dengan hubungan-hubungan 
yang dikembangkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan 
dalam analisa PLS dapat dilihat pada Gambar 3.2  

Merancang Model Struktural (Inner model)

Pendugaan Parameter

Konversi Diagram Jalur ke dalam Sistem Persamaan

Mengkonstruksi Diagram Jalur

Merancang Model Pengukuran (Outer model)

Goodness of fit

Pengujian Hipotesis

 
Gambar 3.2. Langkah-langkah Pemodelan PLS 
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1. Merancang Model Struktural (Inner Model) 
Perancangan model struktural mendefinisikan hubungan 

antar variabel laten pada Partial Least Square (PLS) didasarkan 
pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Perancangan 
model struktural ini terdiri dari variabel eksogen dan variabel 
endogen. Variabel eksogen yang digunakan pada penelitian ini 
yaitu Perceived Ease Of Use. Variabel endogen adalah 
Perceived Usefullness, Behavioral Intention to Use dan Actual 
Usage  . Model struktural pada penelitian ini dapat dilihat pada 
Gambar 3.3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Model Struktural (Inner Model) 
 
2. Merancang Model pengukuran (Outer Model) 

Perancangan model pengukuran (Outer Model) dalam PLS 
sangat penting karena terkait dengan apakah indikator bersifat 
reflektif atau formatif. Hal ini dikarenakan model ini 
mendefinisikan hubungan antara variabel laten dengan variabel 
manifestnya. Outer Model dapat dilihat pada Gambar 3.4 sampai 
Gambar 3.8. 

Perceived 
Ease Of 
Use (X1) 

Behavioral 
Intention of 

Usage (Y1) 

Perceived 

Ussefullnes  

(X2) 

Actual 

Usage (Y2) 
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Gambar 3.4 Model Refleksif Variabel X1 dengan 

Indikatornya 
 

Gambar 3.5 Model Refleksif Variabel X2 dengan 
Indikatornya 

 

   
Gambar 3.6 Model Refleksif Variabel Y1  dengan 

Indikatornya 
 

Motivasi untuk tetap 
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Behavioral 

Intention of 

Usage (Y1) Rencana tetap 

menggunakan  (Y12) 

Perceived 

Ease of Use  

(X1) 

Efektif (X11) 

Efisien (X12) 

Mudah dipelajari (X13) 

Mudah diingat (X14) 

Mudah digunakan 

(X15) 

Perceived 

Ussefullnes 

(X2) 

Bermanfaat (X21) 

Pekerjaan lebih 

cepat (X22) 

Pekerjaan lebih 

mudah (X23) 

Menambah 
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Gambar 3.7 Model Refleksif Variabel Y2 dengan 
Indikatornya 

 
3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 
 Jika langkah satu atau dua telah dilakukan, hasil 
perancangan inner model an outer model tersebut selanjutnya 
dinyatakan dalam bentuk diagram jalur. Hal ini dilakukan agar 
hasilnya lebih mudah dipahami. Dua hal yang perlu dilakukan 
antara lain menyusun model struktural yaitu menghubungkan 
antar variabel laten baik endogen maupun eksogen dan 
menyusun model pengukuran yaitu menghubungkan variabel 
laten endogen dan variabel eksogen dengan indikator. Diagram 
jalur terhadap penerimaan aplikasi tracking kuliner tersertifikasi 
halal dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 

  Gambar 3.8. Diagram Jalur 
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Berdasarkan dari diagram jalur terdapat hipotesis sebagai 
berikut: 

1. Persepsi kemudahan penggunaan (pereceived ease of 
use) berpengaruh terhadap persepsi kemanfaatan 
(perceived usefullness) 

2. Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of 
use) berpengaruh terhadap minat menggunakan 
(behavioral intention to use)  

3. Persepsi kegunaan (perceived usefulness)  berpengaruh 
terhadap minat menggunakan (behavioral intention to use 
) 

4. Minat menggunakan (behavioral intention to use)  
berpengaruh terhadap penggunaan nyata (actual usage) 

4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 
Konversi diagram jalur kedalam sistem persamaan ini ada 
dua yaitu : 

1. Persamaan model struktural (inner model) 
menyatakan hubungan pengaruh antar variabel 
laten yang diteliti. Persamaan model struktural 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

ɳ1  = γ1ξ1 + γ2ξ2 + ϛ1 

Keterangan: 
ɳ  = Variable laten endogen  
γ  = Koefisien pengaruh eksogen terhadap 

endogen 
ξ  = Variabel laten eksogen 
ϛ  = Galat model (error) 

 
2. Persamaan model pengukuran (outer model) 

dirumuskan untuk menentukan seberapa besar 
variabel manifest atau indikator dapat menjadi 
dasar penyusun variabel laten. Model indikator 
reflektif dapat ditulis persamaannya sebagai berikut 
: 

1. Variabel Laten Eksogen (perceived ease of 
use) 

X11 = X11 X1 + δ11 

X12 = X12 X1+ δ12 
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X13 = X13 X1+ δ13 

X14 = X14 X1+ δ14 

X15 = X15 X1+ δ15 

2. Variabel Laten Eksogen (perceived 
usefullness) 

X21 = X21 X2 + δ21 

X22 = X22 X2 + δ22 

X23 = X23 X2 + δ23 

X24 = X24 X2 + δ24 
3. Variabel Laten Endogen (Behavioral 

Intention to Use) 

Y11 = Y11 Y1 + ε1 

Y12 = Y12 Y1 + ε2 

4. Variabel Endogen (Actual Usage) 

Y21 = Y21 Y2 + ε3 

Y22 = Y22 Y2 + ε4 

Keterangan: 
X1  = Variabel eksogen perceived ease of use  
X2  = Variabel eksogen perceived usefulness 
Y1 = Variabel endogen behavioral intention to use  
Y2 = Variabel endogen actual usage   

X11 …Y22 = loading faktor variabel  
 ε1... ε4  = galat pengukuran pada variabel  

X11… X24 = Indikator variabel independen/eksogen (X) 
Y11…Y22 = Indikator variabel dependen/endogen (Y) 
 

5. Pendugaan Parameter 
 Tahap selanjutnya merupakan pendugaan parameter dari 
variabel eksogen (X) dan variabel endogen (Y). Tujuan dari 
pendugaan parameter ini adalah melihat hubungan antar variabel 
laten dengan indikator dengan cara iterasi. Iterasi akan berhenti 
jika telah mencapai kondisi konvergen. Pendugaan parameter 
untuk model reflektif dilakukan dengan estimasi jalur (path 
estimate) yang menghubungkan variabel laten pada model 
struktural dan indikator tiap variabel laten pada model 
pengukuran (Steinkuhler, 2010). Estimasi jalur menghasilkan nilai 
outer loading yang menunjukkan keterkaitan antara variabel laten 
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dengan indikatornya dan dapat dilihat indikator yang memiliki 
korelasi yang paling tinggi berdasarkan nilai indikator dari 
masing-masing variabel. 
 
6. Evaluasi Kriteria Goodness of fit 

A. Evaluasi Goodness of fit outer Model (reflektif) 
 Model reflektif dipandang secara matematis indikator 
seolah-olah sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel 
laten. Hal ini mengakibatkan bila terjadi perubahan dari suatu 
indikator akan berakibat pada perubahan pada indikator lainnya 
dengan arah yang sama. Goodness of fit Outer Model (reflektif) 
meliputi : 
1. Convergent Validity 

Convergent Validity dari model pengukuran dengan reflektif 
indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score 
dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran 
reflektif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 
0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian, 
untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala 
pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup 
(Ghozali, 2006). 

2. Discriminant Validity 
Membandingkan nilai square root of average variance 
extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi dengan 
seluruh konstruk laiinya maka dikatakan memiliki 
discriminant validity yang baik. Direkomendasikan nilai 
pengukuran harus lebih besar dari 0,50. 

3. Composite Reliability 
Composite Reliability merupakan indeks yang menunjukkan 
sejauh mana suatu alat pengukuran dapat dipercaya untuk 
diandalkan. Kelompok indikator yang mengukur sebuah 
variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki 
composite reliability ≥ 0,7. 
 

B. Evaluasi Goodness of fit Inner Model 
 Goodness of Fit Model diukur menggunakan R-Square 
variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan 
regresi.Q-Square predictive relevance untuk model struktural, 
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mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model 
dan juga estimasi parameternya. Selain nilai R-Square, model 
PLS juga dapat dievaluasi dengan melihat Q-Square predictive 
relevance untuk model konstruk. Berikut rumus Q-Square : 

Q2= 1 – (1 – R1
2) (1 – R2

2) … (1 – Rp2) 
Keterangan : 
R1

2, R2
2... Rp2 adalah R-square variabel endogen dalam model 

persamaan 
Q = Q-Square dengan rentang nilai 0 < Q2< 1, dimana semakin 
mendekati 1 berarti model semakin baik. Nilai Q2> 0 (nol) 
menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive 
relevance, sedangkan nilai Q2 < 0 (nol) menunjukkan bahwa 
model kurang memiliki predictive relevance. 
 
7. Pengujian Hipotesis 
 Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode resampling 
Bootstrap yang dikembangkan oleh Geisser dan Store. Statistik 
uji yang digunakan adalah uji t, dengan hipotesis statistik sebagai 
berikut: 
H1. Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease to use)  

berpengaruh positif terhadap perceived usefullness  
H2. Persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use) 

berpengaruh positif terhadap behavioral intention to use   
H3. Persepsi kegunaan (perceived usefulness)  berpengaruh 

positif terhadap behavioral intention to use 
H4. Behavioral intention to use  memiliki berpengaruh positif 

terhadap actual usage 
 Penerapan metode resampling, memungkinkan 
berlakunya data didistribusi bebas (distribution free), tidak 
memerlukan asumsi distribusi normal, serta tidak memerlukan 
sampel besar (direkomendasikan sampel minimal 30). Pengujian 
dilakukan dengan melihat nilai thitung, bilamana diperoleh thitung 

>ttabel maka disimpulkan signifikan, hal ini menunjukkan bahwa 
indikator dapat digunakan sebagai instrumen pengukur variabel 
laten. Sedangkan jika hasil pengujian inner model adalah 
signifikan, maka dapat diartikan terdapat pengaruh antara 
variabel laten terhadap variabel laten lainnya (Hayati, 2013).  
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3.2.10 Hasil dan Pembahasan 
Data yang telah dianalisis menggunakan PLS kemudian 

diinterpretasikan hasilnya dalam pembahasan. Isi dari 
pembahasan berupa data yang telah diolah dan dianalisis 
sehingga diperoleh hasil tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi penggunaan nyata aplikasi tracking kuliner 
tersertifikasi halal. 

 
3.2.11 Kesimpulan dan Saran 
 Kesimpulan merupakan intisari dari penulisan yang 
berisi hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan tujuan 
penelitian. Sementara saran akan berisi tentang masukan atau 
informasi mengenai objek yang diteliti yakni penerimaan aplikasi 
tracking kuliner tersertifikasi halal. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Gambaran Umum Aplikasi  
 Aplikasi tracking kuliner halal merupakan sebuah aplikasi 
yang dirancang dan dibuat berdasar  kebutuhan masyarakat saat 
ini. Tujuan pembuatan aplikasi tracking kuliner halal ini adalah 
untuk memudahkan masyarakat  umum dan konsumen 
khususnya akan kehalalan pangan di masyarakat. Saat ini, halal 
bukan hanya menjadi sebuah label, tetapi sudah menjadi bagian 
gaya hidup masyarakat. Aplikasi tracking kuliner halal ini dibuat 
dengan dasar tracking atau jalur dari tempat ke lokasi dan 
menekankan aspek religius masyarakat. Aplikasi tracking kuliner 
halal memuat beberapa hal terkait seperti restoran, katering, 
pusat oleh-oleh, hotel, masjid, serta tempat pariwisata yang 
mendidik.   
 Aplikasi tracking kuliner halal memberikan jasa atau 
pelayanan kepada pengguna atau konsumen dengan 
memberikan daftar tempat yang menjual jasa atau produk yang 
sudah memiliki sertifikat halal. Guna mendapatkan informasi 
tersebut pengguga bisa langsung memilih kategori tujuan kota 
pada menu “All Area” dan memilih kategori pada menu “All 
Kategori” yang akan dikunjungi, dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
Kemudian tekan “GO” dan akan muncul semua daftar  tempat 
sesuai dengan kota dan kategori yang dipilih.  Pengguna tinggal 
memilih tempat yang akan dituju, dan secara langsung aplikasi 
akan menunjukkan informasi mengenai tempat tujuan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1. Pilihan Kota dan Kategori Tempat Tujuan  
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  Informasi yang tersaji seperti ulasan singkat mengenai 
produk yang dijual, jam buka, alamat, nomer telpon, harga 
produk, foto produk , nomor sertifikat halal dan lokasi tempat 
tujuan. Aplikasi tracking kuliner halal juga dilengkapi layanan 
google maps. Layanan google maps difungsikan untuk 
membantu pengguna yang kesulitan menemukan lokasi tujuan 
dan terutama bagi wisatawan luar daerah saat berwisata di kota 
tujuan. Pengguna yang kesulitan menemukan letak lokasi tujuan 
dapat langsung menekan icon maps pada aplikasi, maka aplikasi 
akan menunjukkan letak lokasi, jarak ke lokasi, lama waktu 
tempuh, serta jalur dari lokasi pengguna ke tempat tujuan. 
Setelah muncul pengguna dapat mengikuti petunjuk arah dan 
jalur menuju ke lokasi. Tampilan informasi dan map dapat dilihat 
pada Gambar 4.2. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 4.2. Tampilan Informasi dan Map  
 

4.2 Karakteristik Responden 
 Karakteristik responden menggambarkan keadaan 
responden yang meliputi jenis kelamin, usia, alamat, pendidikan 
terakhir, pekerjaan, frekuensi berwisata dan waktu berwisata. 
Responden yang diambil pada penelitian ini adalah 64 wisatawan 
yang berkunjung ke tempat-tempat wisata di Kabupaten Malang. 
Karakteristik responden secara umum dapat dilihat pada Tabel 
4.1.  
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Tabel 4.1 Karakteristik Responden  

No Karakteristik Responden Jumlah 

Angka % 

1. Alamat 
a. Malang 
b. Pasuruan 
c. Sidoarjo 
d. Surabaya 
e. Lain-lain 

 
18 
14 
10 
13 
9 

 
28 
22 
16 
20 
14 

2. Jenis Kelamin  
a. Laki-laki  
b. Perempuan  

 
38 
26 

 
59 
41 

3. Usia 
a. 17-25 tahun 
b. 26-35 tahun 
c. 36-45 tahun 
d. 46-65 tahun 

 
28 
19 
13 
4 

 
44 
30 
20 
6 

4. Pendidikan Terakhir 
a. SD 
b. SMP 
c. SMA 
d. Perguruan Tinggi  

 
5 
12 
24 
23 

 
8 
19 
38 
36 

5. Pekerjaan 
a. Pelajar/Mahasiswa 
b. PNS 
c. WIraswasta 
d. Lain-lain 

 
30 
21 
7 
6 

 
47 
33 
11 
9 

6.  Frekuensi Berwisata 
a. 1 minggu sekali 
b. 1 bulan sekali 
c. Lain-lain 

 
17 
21 
26 

 
26 
33 
41 

7. Waktu Berwisata  
a. Hari libur 
b. Hari aktif 
c. Tidak tentu 

 
45 
10 
9 

 
70 
16 
14 

    

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 
hasil responden laki-laki berjumlah 38 orang atau 59%, 
sedangkan responden perempuan sebanyak 26 orang atau 41%. 
Responden paling banyak berasal dari luar Kabupaten Malang 
sebanyak 46 orang atau 72%, sedangkan 18 orang atau 28% 
berasal dari Kabupaten Malang. Responden dari luar Kabupaten 
Malang berasal dari Pasuruan (22%), Surabaya (20%), Sidoarjo 
(16%), dan sisanya (14%) berasal dari kota-kota yang jauh dari 
Malang seperti Banjarmasin, Indramayu, Magelang. Hasil ini 
sangat sesuai dengan target aplikasi tracking kuliner halal yang 
menyediakan informasi-informasi kuliner halal di Malang Raya. 
Wisatawan dari luar Kabupaten Malang tentu membutuhkan 
informasi tempat-tempat kuliner yang berada di wilayah 
Kabupaten Malang. Menurut Teddy (2009), wisatawan 
membutuhkan layanan informasi daerah yang lengkap, akurat 
dan mudah didapat. Suatu sistem informasi manajemen dapat 
membantu baik pemerintah maupun pelaku pariwisata ( Nugroho, 
2008).  

Responden yang berusia 17-25 tahun sebanyak 28 orang 
dengan presentase 44%. Konsumen dengan usia 26-35 tahun 
berjumlah 19 orang atau 30%. Konsumen dengan usia 36-45 
tahun berjumlah 13 orang atau 20%. Sedangkan konsumen 
dengan usia 46-65 tahun berjumlah 4 orang atau 6%. Hasil 
kuesioner penelitian menunjukkan usia wisatawan didominasi 
oleh kalangan remaja yakni berusia 17-25 tahun.  

Wisatawan dengan pendidikan terakhir SMA adalah yang 
paling banyak dari total responden yakni 38% atau 24 orang. 
Sedangkan pada urutan kedua yaitu wisatawan dengan 
pendidikan terakhir Perguruan Tinggi  dengan persentase 36% 
atau 23 orang. Berdasarkan pekerjaan, responden paling banyak 
masih berprofesi sebagai pelajar yakni 47 % atau 30 orang, 
disusul dari kalangan PNS sebesar 33% atau 21 orang.  

Berdasarkan frekuensi melakukan wisata, responden yang 
melakukan wisata setiap seminggu sekali sebanyak 17 orang 
atau 26%, sedangkan yang berwisata setiap sebulan sekali 
sebanyak 21 orang atau 33%. Sisanya yakni sebanyak 26 orang 
atau 41% melakukan wisata secara tidak rutin ada yang 
menunggu ajakan dari teman atau keluarga atau ketika timbul 
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keinginan untuk melakukan wisata. Kebanyakan responden 
melakukan wisata pada hari libur yakni sebanyak 45 orang atau 
70%.  

Menurut Marpaung (2002), pada setiap wisatawan dengan 
umur berbeda akan memiliki minat yang berbeda pula dalam 
melakukan perjalanan wisata, seperti wisatawan remaja biasanya 
melakukan perjalanan sendiri, mengatur perjalanannya sendiri 
dan memiliki waktu yang relatif panjang dalam menggunakan 
waktu liburnya. Minat mereka cenderung bebas dalam memilih 
jenis wisata, baik itu rekreasi atau pemandangan alam. 

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden setuju 
dengan pernyataan yang ada di kuesioner. Responden rata-rata 
memberi nilai mendekati 4 pada pernyataan-pernyataan di 
kuesioner yang berarti setuju pernyataan tersebut. Jawaban rata-
rata responden untuk variabel persepsi kemudahan adalah 3,742 
dengan nilai masing-masing indikatornya yaitu: efektif (4,08); 
efisien (3,88); mudah dipelajari (3,75); mudah diingat (3,3); 
mudah digunakan (3,7). Indikator-indikator pada variabel 
persepsi kemudahan memiliki nilai yang tinggi (mendekati 4), 
hanya variabel mudah diingat saja yang memiliki nilai rendah 
yakni 3,3 (biasa) yang berarti responden menganggap aplikasi 
tracking kuliner halal tidak begitu mudah untuk diingat cari 
pengoperasiaannya.  

Jawaban responden untuk variabel kemanfaatan memiliki 
nilai 4,05 dengan nilai masing-masing indikator yaitu: bermanfaat 
(4.02); pekerjaan lebih cepat (4,25); pekerjaan lebih mudah 
(4,08); menambah produktivitas (3,86). Hal itu menunjukkan 
bahwa responden setuju bahwa aplikasi tracking kuliner halal 
memberikan manfaat bagi wisatawan. Variabel selanjutnya 
adalah minat menggunakan, yang memiliki 2 indikator. Rata-rata 
responden memberi nilai 4,07 untuk variabel minat menggunakan 
dengan rincian masing-masing indikatornya: motivasi untuk tetap 
menggunakan (4,11) dan rencana tetap menggunakan di masa 
yang akan dating (4,03). Hal ini menunjukkan bahwa responden 
berminat untuk menggunakan aplikasi tracking kuliner halal. 
Jawaban rata-rata responden untuk variabel penggunaan nyata 
bernilai 4,04 dengan rincian nilai masing-masing indikatornya: 
kepuasan penggunaan (4,03); frekuensi penggunaan (4,02); 
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loyalitas pengguna (4,08). Hal ini menunjukkan bahwa responden 
akan menggunakan aplikasi tracking kuliner halal untuk mencari 
tempat-tempat kuliner yang telah tersertifikasi halal oleh MUI. 

 
4.3 Hasil Uji Instrumen Penelitian 
 Dalam penelitian ini dilakukan pengujian pada instrumen 
penelitian (kuesioner) untuk menentukan apakah kuesioner yang 
digunakan dapat mengukur apa yang ingin diukur (validitas) dan 
hasil pengukuran relatif konsisten (reliabilitas). 
 
4.3.1 Hasil Uji Validitas 

 Uji validitas instrumen merupakan uji yang dipergunakan 
untuk mengetahui kevalidan dari suatu instrumen penelitian. 
Menurut Tika (2006), intrumen dapat dikatakan valid apabila nilai 
r hitung dari setiap indikator > nilai r tabel serta memiliki nilai 
positif. Output hasil uji validitas menggunakan software SPSS 
versi 16 dapat dilihat pada Lampiran 3, sedangkan ringkasan 
hasil uji validitas dari instrumen dapat dilihat pada Tabel 4.2. Dari 
hasil uji validitas tersebut diketahui bahwa nilai rhitung > rtabel, 
sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen penelitian 
tersebut valid. Nilai rtabel diperoleh dari jumlah n (responden) yang 
menjadi obyek penelitian yakni sejumlah 64 dikurangi derajat 
kebebasan (2), sehingga didapatkan perhitungan sebagai 
berikut: 

rtabel = 64 - 2 = 62, taraf 5% maka diperoleh sebesar 0,2461. 
 

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 
 Uji reliabilitas instrumen merupakan uji yang digunakan 
untuk mengetahui apakah instrumen penelitian berupa kuesioner 
yang telah disebarkan akan menghasilkan hasil yang sama. 
Menurut Arifin (2010), suatu instrumen penelitian dikatakan 
reliabel jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah 
konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nilai cronbach’s alpha 
dianggap memiliki nilai reliabilitas yang baik jika nilainya lebih dari 
0,6. Dari pengolahan data menggunakan software SPSS versi 
16.0, penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik karena bernilai 
lebih dari 0,6 yaitu sebesar 0,910. Ringkasan hasil uji reliabilitas 
dari instrumen dapat dilihat pada Tabel 4.3. Sedangkan, output 
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hasil uji reliabilitas dengan menggunakan software SPSS versi 
16.0 dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas 

Variabel Indikator r hitung r tabel Keterangan 

X1 X11 0,629 0,246 Valid 

 X12 0,714 0,246 Valid 

 X13 0,662 0,246 Valid 

 X14 0,465 0,246 Valid 

 X15 0,642 0,246 Valid 

X2 X21 0,742 0,246 Valid 

 X22 0,709 0,246 Valid 

 X23 0,720 0,246 Valid 

 X24 0,642 0,246 Valid 

Y1 Y11 0,710 0,246 Valid 

 Y12 0,730 0,246 Valid 

Y2 Y21 0,757 0,246 Valid 

  Y22 0,724 0,246 Valid 

 Y23 0,737 0,246 Valid 

Sumber : Data Primer, diolah (2016) 
 
4.4 Evaluasi Model Partial Least Square 
4.4.1 Merancang Model Struktural (Inner Model) 
 Perancangan model struktural dalam penelitian ini adalah 
hubungan antara variabel-variabel X (eksogen) terhadap variabel 
Y (endogen). Variabel eksogen dalam penelitian ini yaitu 
perceived ease to use (persepsi kemudahan) dan perceived 
usefulness (persepsi kemanfaatan). Sedangakan variabel 
endogen pada penelitian ini adalah behavioral intention to use 
(minat menggunakan) dan actual usage (penggunaan 
sesungguhnya). 
 
4.4.2 Merancang Model Pengukuran (Outer Model) 
 Outer model yang dirancang dalam penelitian ini 
menggunakan indikator reflektif. Pada model indikator reflektif, 
menghilangkan satu indikator dari model pengukuran tidak akan 
merubah makna dan arti konstruk (Solimun, 2010). Pemodelan 
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PLS dalam penelitian ini, setiap variabel laten memiliki indikator 
yang berbeda yaitu: 

1. Variabel persepsi kemudahan (X1) memiliki 5 indikator, 
yaitu indikator efektif (X11), efisien (X12), mudah dipelajari 
(X13), mudah diingat (X14), dan mudah digunakan (X15). 

2. Variabel persepsi kemanfaatan (X2) terdiri dari empat 
indikator, yaitu indikator bermanfaat (X21), pekerjaan lebih 
cepat (X22), pekerjaan lebih mudah (X23), dan menambah 
produktivitas (X24). 

3. Variabel minat mengunakan (Y1) terbentuk dari dua 
indikator, yaitu indikator motivasi untuk tetap 
menggunakan (Y11), dan rencana tetap menggunakan  
(Y12).  

4. Variabel penggunaan sesungguhnya (Y2) terdiri dari tiga 
indikator, yaitu kepuasan pengguna (Y21), frekuensi 
penggunaan (Y22), dan loyalitas pengguna (Y23). 

 
Tabel 4.3 Nilai cronbach’s alpha 

Sumber : Data Primer, diolah (2015) 
 

Variabel Indikator cronbach’s alpha Keterangan 

X1 X11 0,906 Realibel 

 X12 0,903 Realibel 

 X13 0,906 Realibel 

 X14 0,914 Realibel 

 X15 0,906 Realibel 

X2 X21 0,901 Realibel 

 X22 0,903 Realibel 

 X23 0,902 Realibel 

 X24 0,906 Realibel 

Y1 Y11 0,903 Realibel 

 Y12 0,902 Realibel 

Y2 Y21 0,901 Realibel 

  Y22 0,902 Realibel 

 Y23 0,902 Realibel 
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4.4.3 Diagram Jalur Partial Least Square 
Diagram jalur merupakan diagram yang menghubungkan 

kasual antara variabel bebas dengan variabel terikat. Diagram 
jalur menunjukkan nilai dan hubungan antara indikator dengan 
variabel serta antar variabel laten eksogen dan laten endogen. 
Gambar diagram jalur penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 
4.1.  
 

Gambar 4.1 Diagram Jalur 
X1 : Persepsi Kemudahan 

(Perceived Ease Of Use) 
X11 : Efektif 
X12 : Efisien 
X13 : Mudah DIpelajari 
X14 : Mudah Diingat 
X15 : Mudah Digunakan 
X2 : Persepsi Kemanfaatan 

(Perceived Usefullnes) 
X21 : Bermanfaat 
X22 : Pekerjaan Lebih Cepat 
X23 : Pekerjaan Lebih Mudah 

Y1 : Minat Menggunakan 
(Behavioral Intention to 
Use) 

Y11 : Motivasi Untuk Tetap 
Menggunakan 

Y12 : Rencana Tetap 
Menggunakan di Masa 
Depan 

Y2 : Penggunaan Nyata (Actual 
Usage) 

Y21 : Kepuasan Pengguna 
Y22 : Frekuensi Penggunaan 
Y23 : Loyalitas Pengguna 
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Pada hasil pemodelan PLS dalam diagram jalur (Gambar 
4.2) dapat diketahui bahwa terdapat nilai loading factor dalam  
indikator yang kurang dari 0,50. Indikator tersebut adalah 
indikator mudah diingat (X14) dengan nilai 0,498. Menurut Wiyono 
(2011) suatu indikaor dapat dinyatakan sebagai indikator yang 
baik apabila masing-masing indikator memiliki nilai loading factor 
minimal 0,50.. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui 
bahwa nilai loading factor dari indikator mudah dingat (X14) belum 
memenuhi syarat convergent validity sehingga indikator tersebut 
perlu dieliminasi. Hal itu karena indikator tersebut tidak mampu 
mengungkapkan sesuatu yang diukur dan responden kurang 
menganggap penting indikator tersebut. Indikator yang memiliki 
nilai loading factor  kurang dari 0,50 sebaiknya dikeluarkan 
sehingga dalam pemodelan dilakukan modifikasi model terhadap 
indikator tersebut. Cara modifikasi model adalah dengan 
menghapus atau mengeliminasi variabelnya (Ghozali, 2011). 
Hasil modifikasi diagram jalur dapat dilihat pada Gambar 4.2.  

 
Gambar 4.2 Kontruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS 
setelah dimodifikasi 
 
 
 



39 
 

4.4.4 Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 
Langkah selanjutnya adalah mengkonversi diagram jalur 

ke dalam 2 sistem persamaan yaitu persamaan struktural (inner 
model) dan persamaan pengukuran (outer model). Persamaan 
struktural merupakan persamaan yang menjelaskan hubungan 
antar variabel laten. Persamaan pengukuran (outer model) 
merupakan persamaan yang menjelaskan hubungan variabel 
laten dengan indikatornya. 
1. Konversi Persamaan Model Struktural (Inner Model) 

Menurut Feng (2008), pesamaan struktural dirumuskan 
untuk menyatakan hubungan kausalitas antar variabel yang 
diteliti. Untuk konversi perdamaan model struktural ini 
berdasarkan diagram jalur penelitian prefensi wisatawan. 
Persamaan model struktural penelitian ini terdiri dari 3 
persamaan. Pertama ialah persamaan yang menyatakan 
hubungan variabel laten persepsi kemudahan (X1) terhadap 
variabel laten persepsi kemanfaatan (X2) . Persamaan struktural 
untuk variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

X2= 0,636X1+ ξx2  
Melalui persamaan tersebut diketahui bahwa variabel 

persepsi kemanfaatan direfleksikan oleh variabel persepsi 
kemudahan sebesar 0,636. Variabel persepsi kemudahan 
memiliki nilai koefisien jalur yang bertanda positif, hal itu 
menunjukkan variabel tersebut memiliki hubungan yang positif 
terhadap persepsi kemanfaatan. Semakin mudah aplikasi 
digunakan maka semakin bermanfaat aplikasi tersebut begitu 
pula sebaliknya.  

Persamaan kedua adalah menyatakan hubungan variabel 
laten persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan terhadap 
variabel minat menggunakan. Persamaan struktural variabel 
tersebut adalah sebagai berikut: 
 Y1= 0,237X1 + 0,592X2 + ξy1 
Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa variabel minat 
menggunakan direfleksikan oleh variabel persepsi kemudahan 
sebesar 0,237 dan variabel kemanfaatan sebesar 0,592. Kedua 
variabel tersebut bertanda posistif menunjukkan bahwa 
keduanya memiliki hubungan yang positif  terhadap variabel 
minat menggunakan.  
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Persamaan yang ketiga menyatakan hubungan variabel 
laten minat menggunakan terhadap variabel penggunaan 
sesungguhnya. Persamaan struktural untuk variabel tersebut 
adalah sebagai berikut: 
 Y2= 0,733Y1 + ξy2 
Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa variabel penggunaan 
sesungguhnya direfleksikan oleh variabel minat menggunakan 
sebesar 0,733. Variabel minat menggunakan bertanda posistif 
menunjukkan variabel tersebut memiliki hubungan yang positif  
terhadap variabel penggunaan sesungguhnya. 
2. Konversi Persamaan Model Pengukuran (Outer Model) 

Persamaan model pengukuran merupakan persamaan yang 
menjelaskan hubungan antara variabel laten dengan 
indikatornya. Persamaan model pengukuran dapat dilihat 
sebagai berikut:  

a. Variabel Persepsi Kemudahan  
 Variabel persepsi kemudahan terdiri dari lima indikator, 
yaitu indikator efektif (X11), efisien (X12), mudah dipelajari (X13), 
mudah diingat (X14), dan mudah digunakan (X15). Indikator mudah 
diingat (X14) dieleminasi karena tidak memiliki pengaruh cukup 
besar terhadap variabel persepsi kemudahan. Pengguna merasa 
bahwa fitur-fitur dalam aplikasi masih membingungkan sehingga 
perlu disederhanakan. Setiap indikator dalam variabel persepsi 
kemudahan memiliki persamaan dengan spesifikasi sebagai 
berikut : 

X11= 0,793X1+δ11 

X12= 0,780X1+δ12 

X13= 0,803X1+δ13 
X15= 0,706 X1+δ15 

Persamaan tersebut menunjukkan nilai dari masing-masing 
indikator yang direfleksikan dari nilai koefisien regresi ditambah 
dengan galat (tingkat kesalahan). Menurut Ingranti (2012), nilai 
outer loading menunjukkan keterkaitan antara variabel laten 
dengan indikatornya. Fungsi dari outer loading adalah untuk 
melihat hubungan yang paling dominan berdasarkan nilai dari 
diagram jalur antara indikator dengan variabel latennya. 
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b. Variabel Persepsi Kemanfaatan 
Variabel Persepsi kemanfaatan terdiri dari empat 

indikator, yaitu indikator bermanfaat (X21), pekerjaan lebih cepat 
(X22), pekerjaan lebih mudah (X23), dan menambah produktivitas 
(X24). Seluruh indikator memiliki pengaruh terhadap variabel 
persepsi kemanfaatan. Setiap indikator dalam variabel informasi 
memiliki persamaan dengan spesifikasi sebagai berikut : 

X21= 0,782X2+δ11 

X22= 0,780 X2+δ22 
X23= 0,838 X2+δ23 

X24= 0,741 X2+δ24 

Melalui persamaan tersebut diketahui bahwa indikator yang 
memiliki hubungan paling tinggi terhadap variabel persepsi 
kemanfaatan adalah pekerjaan lebih mudah (X21) dengan nilai 
outer loading sebesar 0,838. 

c. Variabel Minat Menggunakan  
Variabel minat mengunakan terbentuk dari dua indikator, 

yaitu indikator motivasi untuk tetap menggunakan (Y11), dan 
rencana tetap menggunakan  (Y12). Setiap indikator dalam 
variabel informasi memiliki persamaan dengan spesifikasi 
sebagai berikut : 

Y11= 0,872 Y1+ ε1 

Y12= 0,880 Y1  ε1 

Melalui persamaan tersebut diketahui bahwa indikator yang 
memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel minat 
menggunakan yaitu rencana tetap menggunakn sebesar 0,880. 

d. Variabel Penggunaan Sesungguhnya 
Variabel penggunaan sesungguhnya terdiri dari tiga 

indikator, yaitu kepuasan pengguna (Y21), frekuensi penggunaan 
(Y22), dan loyalitas pengguna (Y23). Setiap indikator dalam 
variabel pengaruh psikologi memiliki persamaan dengan 
spesifikasi sebagai berikut : 

Y21= 0,842 Y2+ ε21 

Y22= 0,780 Y2+ ε22 
Y23= 0,837 Y2+ ε23 

Melalui persamaan tersebut diketahui bahwa indikator yang 
memiliki hubungan paling tinggi terhadap penggunaan 
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sesungguhnya adalah kepuasan pengguna (Y11) dengan nilai 
outer loading sebesar 0,842.  
 
4.4.5 Pendugaan Parameter 

Pendugaan parameter bertujuan melihat hubungan 
antara variabel laten dengan indikatornya dengan menggunakan 
path estimate (pendugaan atau estimasi jalur). Nilai outer loading 
menunjukkan keterkaitan antara variabel laten dengan 
indikatornya. Fungsi  outer loading adalah melihat hubungan 
yang paling dominan berdasarkan nilai diagram jalur antara 
indikator dengan variabel latennya (Ingranti dan Agustin, 2012). 
Menurut Esposito et al. (2010), indikator dikatakan signifikan jika 
thitung > ttabel, sedangkan ttabel yang digunakan pada penelitian ini 

ialah 1,669 (= 0,05 dan df= 62). Adapun hasil dari analisis yang 
telah dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4.  
Seluruh indikator merupakan instrumen pengukur yang baik bagi 
seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian karena telah 
signifikan, thitung > ttabel.  

 
Tabel 4.4 Pendugaan Parameter 

Variabel Indikator t-statistik t-tabel 

Perceived Ease to 
Use (X1) 

X11 12,325 1,669 

X12 12,502 1,669 

X13 10,227 1,669 

X15 7,350 1,669 

Perceived Usefullnes 
(X2) 

X21 14,103 1,669 

X22 9,407 1,669 

X23 16,582 1,669 

X24 8,242 1,669 

Behavioral Intention 
to Use (Y1) 

Y11 20,473 1,669 

Y12 15,401 1,669 

Actual Usage (Y2) 

Y21 17,602 1,669 

Y22 10,809 1,669 

Y23 19,139 1,669 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 



43 
 

 
4.4.6 Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 
4.4.6.1 Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 
Evaluasi Goodness of Fit pada outer loading dengan indikator 
reflektif dievaluasi dengan convergent validity dan composite 
realibility. Output nilai convergent validity dan composite validity 
menggunakan software SmartPLS 3.0 dapat dilihat pada 
Lampiran 5. Hasil pengukuran convergent validity dan 
discriminat validity adalah sebagai berikut: 
1. Convergent Validity (Validitas Konvergen) 
 Validitas konvergen digunakan agar dapat mengetahui 
validitas setiap indikator yang digunakan di dalam penelitian. Nilai 
validitas konvergen ini diamati berdasarkan nilai outer loading, 
agar dapat diketahui tingkat valid atau tidaknya. validitas 
konvergen dari model pengukuran dengan model reflektif dinilai 
berdasarkan korelasi antara item. Nilai dari outer loading 
dikatakan tinggi apabila memiliki nilai >0,7 namun nilai 0,5 sampai 
0,6 sudah dianggap cukup (Wiyono, 2011). Hasil output korelasi 
antar indikator dengan konstruknya dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini secara umum 
merupakan nilai loading factor pada indiktor-indikator model 
pengukuran telah memenuhi convergent validity dikarenakan nilai 
loading factornya di atas 0,5 seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model 
pengukuran ini telah memenuhi syarat convergent validity 
sehingga dapat dikatakan bahwa indikator memiliki nilai korelasi 
yang tinggi dengan variabel latennya dan indikator memiliki 
kemampuan untuk mengukur variabel laten yang seharusnya 
diukur.  
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Tabel 4.5 Nilai Validitas Konvergen 

Variabel Indikator 
Outer 

Loading 
Keterangan 

Perceived Ease to 
Use (X1) 

X11 0,793 Valid 

 X12 0,780 Valid 

 X13 0,803 Valid 

 X15 0,706 Valid 

Perceived 
Usefullnes (X2) 

X21 0,782 Valid 

 X22 0,780 Valid 

 X23 0,838 Valid 

 X24 0,741 Valid 

Behavioral 
Intention to Use 

(Y1) 
Y11 0,872 Valid 

 Y12 0,880 Valid 

Actual Usage (Y2) Y21 0,842 Valid 

 Y22 0,780 Valid 

 Y23 0,837 Valid 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 
 
2. Discriminat Validity (Validitas Diskriminan) 
 Menurut Wiyono (2011), discriminant validity ditunjukkan 
oleh nilai cross loading dengan variabel latennya harus lebih 
besar dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel laten lain. 
Berdasarkan hasil validitas diskriminan dapat diketahui bahwa 
nilai cross loading setiap indikator dari masing masing variabel 
latenya memiliki nilai lebih besar dari pada nilai cross loading di 
indikator lainya. Variabel dianggap sudah menjadi pembanding 
yang baik untuk model apabila nilai validitas diskriminannya lebih 
dari 0,5. Jika nilai cross loading setiap indikator pada variabel 
bersangkutan lebih besar dibandingkan dengan cross loading 
pada variabel laten lainya maka dikatakan valid (Wiyono, 2011). 
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3. Uji Reliabilitas 
 Menurut Hartono (2008), reliabilitas menunjukkan 
akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur dalam 
melakukan pengukuran. Uji reliabilitas dalam PLS dapat 
menggunakan 2 metode, yaitu cronbach’s alpha dan composite 
reliability. Nilai cronbach’s alpha atau composite reliability yang 
dapat diterima harus lebih besar dari 0,6. Hasil dan output hasil 
uji reliabilitas menggunakan software SmartPLS dapat dilihat 
pada Lampiran 6, sedangkan ringkasannya dapat dilihat pada 
Tabel 4.6.  
 
Tabel 4.6 Uji Realibilitas 

Variabel Composite 
Realibility 

Cronbach’s 
Alpha 

Keterangan 

Perceived Ease to 
Use (X1) 

0,854 0,773 Realibel 

Perceived Usefullnes 
(X2) 

0,866 0,793 Realibel 

Behavioral Intention 
to Use (Y1) 

0,868 0,696 Realibel 

Actual Usage (Y2) 0,860 0,757 Realibel 

Sumber : Data Primer Diolah (2016) 
 
 Cronbach’s alpha mengukur batas bawah nilai reliabilitas 
suatu konstruk sedangkan composite reliability mengukur nilai 
sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk (Salisbury et al, 2002). 
Didapatkan bahwa hasil dari cronbach’s alpha seluruh variabel 
yang digunakan telah reliabel karena seluruhnya memiliki nilai 
diatas 0,6. Untuk nilai composite reliability juga menunjukkan 
hasil yang reliabel karena seluruh variabel bernilai diatas 0,6. 
 
4.4.6.2 Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 
 Untuk menilai model struktural dengan PLS dimulai 
dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. 
Menurut Rahardian (2011), perubahan nilai R-square dapat 
digunakan untuk menilai apakah pengaruh variabel laten 
independen tertentu mempunyai pengaruh yang substantif 
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terhadap variabel laten dependen. Hasil perhitungan nilai R-
Square menggunakan software SmartPLS 3.0 dapat dilihat pada 
Lampiran 7. Nilai R-square untuk variabel perceived usefullnes   
adalah 0,405. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk model dari 
variabel perceived usefulness dipengaruhi oleh variabel 
perceived ease to use sebesar 40,5% sedangkan sisanya 
sebesar 49,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat 
dalam model. Nilai R-square untuk variabel behavioral intention 
to use  adalah 0,584. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk 
model dari variabel behavioral intention to use dipengaruhi oleh 
variabel perceived ease to use dan perceived usefullnes sebesar 
58,4% sedangkan sisanya sebesar 41,6% dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak terdapat dalam model. Nilai R-square untuk 
variabel actual usage bernilai 0,537. Hal ini menunjukkan bahwa 
pembentuk model dari actual usage dipengaruhi oleh variabel 
behavioral intention to use sebesar 53,7% dan sisanya sebesar 
46,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam 
model. 
 Berdasarkan kedua nilai R-square tersebut dapat 
ditentukan nilai Q2 predictive relevance sebagai berikut: 
 Q2= 1 – (1 – 0,405) (1 – 0,584) (1 – 0,537) = 0,885 
 Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai Q2 
predictive relevance adalah 0,885. Menurut Latan dan Ghozali 
(2012), suatu konstruk memiliki relevansi prediksi yang baik 
apabila memiliki Q2 > 0, Maka, nilai Q2 pada penelitian ini telah 
memenuhi syarat konstruk yang memiliki relevansi prediksi yang 
baik dan layak digunakan. 
 
4.4.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan 
thitung dengan ttabel. Perbandingan thitung dengan ttabel digunakan 
untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar variabel. 
Nilai thitung diperoleh dari hasil bootstrapping dengan smartPLS 
dimana output bootstrapping dapat dilihat pada Lampiran 8. 
Pengujian bootstrapping juga bertujuan untuk meminimalkan 
masalah ketidaknormalan data penelitian (Ghozali, 2006). Nilai 
ttabel  untuk penelitian ini adalah sebesar 1,669 (sig. 0,05 dan df = 
62). Kriteria pengujian hipotesis pada penelitian ini yaitu apabila 
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thitung lebih besar dari pada ttabel maka hipotesis diterima, 
sebaliknya apabila thitung lebih kecil dari pada ttabel maka hipotesis 
ditolak. 
1. Variabel Persepsi Kemudahan Terhadap Persepsi 

Kemanfaatan 
Persepsi kemudahan memiliki pengaruh nyata terahadap 

persepsi kemanfaatan. Hal ini dapat dilihat pda nilai thitung sebesar 
6,820. Pada penelitian ini persepsi kemanfaatan diukur oleh 4 
indikator dimana pada 5 indikator tersebut responden yang 
menyatakan setuju adalah 79,3% untuk efektif, 78% untuk 
efisien, 80,3% untuk mudah dipelajari, dan 70,6% untuk mudah 
digunakan. Dilihat dari nilai outer loading 4 indikator tersebut 
memiliki pengaruh signifikan karena nilai thitung dari masing-
masing indikator lebih besar dari nilai ttabel. Kriteria mudah 
dipelajari memiliki peran terbesar dalam menentukan aplikasi 
dianggap mudah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 
Naiwumbwe (2012) yang menyatakan bahwa perceived ease of 
use berpengaruh positif terhadap persepsi kemanfaatan. Hasil 
tersebut sesuai hasil penelitian Davis (1989) yang menunjukkan 
persepsi kemudahan adalah penentu persepsi kemanfaatan. 
2. Variabel Persepsi Kemudahan Terhadap Variabel Minat 

Menggunakan 
Nilai thitung dari variabel persepsi kemudahan terhadap 

minat menggunakan sebesar 2,037. Nilai tersebut menunjukkan 
bahwa thitung yang diperoleh lebih besar daripada ttabel yang 
sebesar 1,669 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan aplikasi 
memiliki pengaruh terhadap minat menggunakan aplikasi 
tersebut. Hasil penelitian ini sama dengan penelititan yang 
dilakukan oleh Albert dan Gustin (2010) dimana persepsi 
kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku. 
Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian Amijaya (2010) yang 
menyatakan adanya pengaruh positif antara kemudahan dengan 
minat. Seseorang akan memiliki minat untuk menggunakan 
sebuah teknologi jika teknologi tersebut mudah digunakan, 
sebaliknya bila suatu teknologi dirasa sulit digunakan maka 
pengguna tidak akan berminat menggunakannya. Begitu pula 
wisatawan akan berminat menggunakan aplikasi tracking kuliner 
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halal apabila mereka menganggap aplikasi tersebut mudah 
digunakan. 

3. Variabel Persepsi Kemanfaatan Terhadap Minat 
Menggunakan 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel 
persepsi kemanfaatan memiliki pengaruh terhadap minat 
menggunakan. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung yaitu 5,389 lebih 
besar dari ttabel yakni 1,669, sehingga hipotesis diterima. Hasil 
penelitian ini mendukung penelitian Taylor dan Todd (1995) yang 
menemukan bahwa persepsi kemanfaatan merupakan penyebeb 
utama dari minat menggunakan untuk pemekai yang kurang 
berpengalaman. Sun (2003) menyatakan bahwa persepsi 
kemanfaatan merupakan konstruk yang paling signifikan 
terhadap minat menggunakan. Chau (1996) juga menunjukkan 
bahwa minat menggunakan ditentukan oleh persepsi 
kemanfaatan. Responden akan menggunakan suatu teknologi  
apabila teknologi tersebut mempunyai manfaat, begitu pula 
wisatawan akan memiliki minat untuk menggunakan aplikasi 
tracking kuliner halal bila aplikasi tersebut mempunyai manfaat. 
Wisatawan merasa bahwa aplikasi ini memiliki manfaat untuk 
menemukan tempat-tempat kuliner yang telah tersertifikasi halal. 

4. Variabel Minat Menggunakan Terhadap Penggunaan 
Sesungguhnya 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel 
minat menggunakan berpengaruh positif dengan nilai thitung 
sebesar 10,517. Hubungan keduanya signifikan karena nilai thitung 
lebih dari ttabel yakni 1,669. Hal ini berarti minat menggunakan 
mempengaruhi penggunaan sesungguhnya aplikasi. Hasil ini 
mendukung penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Wibowo 
(2004) dan Syarip & Sensue (2007) yang menunjukkan bahwa 
minat perilaku merupakan prediksi yang baik dari penggunaan 
teknologi oleh pemakai sistem. Jogiyanto (2007) menyatakan 
bahwa seseorang akan melakukan suatu pemakaian teknologi 
jika ia mempunyai keinginan dan minat untuk melakukannya.  
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4.5 Implikasi Manajerial 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemanfaatan dan 

kemudahan aplikasi tracking kuliner halal berpengaruh positif 
terhadap timbulnya minat wisatawan untuk menggunakannya. 
Banyak pengembang aplikasi kurang memperhatikan aspek 
kemanfaatan dan kemudahan aplikasi yang dibuat. Aplikasi yang 
kurang memberikan manfaat atau aplikasi yang sulit digunakan 
tidak akan diterima oleh pengguna, karena pengguna tidak 
berminat menggunakannya.  

Developer aplikasi tracking kuliner halal perlu 
mengembangkan aplikasi tersebut sehingga lebih bermanfaat 
dan lebih mudah digunakan bagi wisatawan. Berdasarkan nilai 
thitung yang didapat dengan program SmartPLS 3.0 diketahui 
bahwa nilai thitung pengaruh kemanfaatan aplikasi terhadap minat 
menggunakan lebih tinggi dari nilai thitung pengaruh kemudahan 
aplikasi terhadap minat menggunakan aplikasi. Berdasarkan hal 
tersebut maka implikasi manajerial yang dapat dilakukan adalah 
sebagai berikut: 

1. Menambah objek 
Pengembang aplikasi tracking kuliner halal sebaiknya 

menambah objek-objek yang dapat bermanfaat bagi wisatawan. 
Objek-objek tersebut meliputi lokasi SPBU, tempat tambal ban, 
dan rest area. Rest area merupakan sebuah fasilitas yang 
memberikan kesempatan kepada pengemudi, awak, penumpang 
maupun kendaraanya untukberhenti dan beristirahat 
(Purnamasari, 2012). Wisatawan memerlukan informasi lokasi 
SPBU sehingga mereka dapat mengatur bahan bakar sehingga 
tidak habis di tengah jalan. Terkadang wisatawan juga 
memerlukan informasi tempat-tempat tambal apabila tiba-tiba 
mengalami ban bocor. 

2. Menambah fitur cuaca 
Pihak pengembang perlu menambah fitur cuaca dalam 

aplikasi tracking kuliner halal. Wisatawan memerlukan informasi 
cuaca kota yang ingin dituju. Wisatawan yang mengetahui kondisi 
cuaca di tujuan dapat mempersiapkan segala sesuatu yang 
dibutuhkan untuk kebutuhan perjalanannya. Menurut 
Purwalaksana (2015), informasi cuaca sangat bermanfaat karena 
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digunakan oleh masyarakat sebagai acuan untuk mengantisipasi 
dalam melakukan kegiatan yang akan dilakukan mereka.  
3. Memperluas Area  
 Aplikasi tracking kulinel halal versi pertama ini mencakup 
4 wilayah yaitu: Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu dan 
Kabupaten Kediri. Padahal kebutuhan informasi tempat-tempat 
kuliner halal juga dibutuhkan di selain 4 wilayah tersebut karena 
mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama islam. 
Menurut hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS), 
pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia yang memeluk 
agama Islam berjumlah kurang lebih 207.176.162 jiwa atau 
sekitar 87,18% dari total penduduk Indonesia (Widisukma, 2015). 
Pengembang aplikasi tracking kuliner halal perlu memperluas 
area yang dijangkau oleh aplikasi sehingga dapat membantu 
wisatawan ketika berwisata ke daerah mana saja. 
4. Memperbaiki Tombol Navigasi 
 Tombol navigasi pada aplikasi dibutuhkan pengguna 
untuk mengontrol aplikasi. Dengan adanya tombol navigasi maka 
pengguna dapat dengan mudah menggunakan aplikasi. Salah 
satu kekurangan pada aplikasi tracking kuliner halal adalah 
tombol navigasi yang kurang lengkap. Pada aplikasi tersebut 
tidak ada tombol kembali (back). Menurut Bunadi (2007), tombol 
back berguna mengembalikan tampilan ke tampilan sebelumnya. 
Pengembang perlu menambahkan tombol tersebut agar 
pengguna aplikasi dapat lebih mudah menggunakan aplikasi 
tersebut. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini menguji aplikasi tracking kuliner halal 

menggunakan model Technology Accepance Model (TAM) 
dengan metode Partial Least Square (PLS). Hasil pengujian 
aplikasi menunjukkan persepsi kemudahan berpengaruh 
signifikan terhadap kemanfaatan aplikasi dengan nilai thitung 
sebesar 6,820 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,669. Persepsi 
manfaat dan persepsi kemudahan masing-masing berpengaruh 
signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi. Nilai thitung 
pengaruh persepsi kemudahan  terhadap minat menggunakan 
adalah sebesar  2,037, nilai thitung pengaruh persepsi kemanfaatan 
terhadap minat menggunakan adalah 5,389. Minat menggunakan 
aplikasi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan secara 
nyata aplikasi tracking kuliner halal dengan nilai thitung sebesar 
10,517. Penelitian ini memiliki model yang baik dan dapat 
menjelaskan keadaan nyata di lapangan karena nilai predictive 
relevance sebesar 0,885 atau 88,5%.  

 
5.2 Saran 

Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara variabel 
kemudahan dan variabel minat menggunakan memiliki nilai yang 
paling rendah yakni 0,237 (23,7%). Hal itu berarti terdapat 
indikator-indikator persepsi kemudahan yang lain yang memiliki 
pengaruh sebesar 72,3% terhadap minat menggunakan. Peneliti 
selanjutnya bisa memasukkan indikator-indikator lain tersebut 
sehingga nilai pengaruhnya lebih besar. 

.  
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Lampiran 1 Kuesioner Penelitian 
 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
Jalan Veteran, Malang 65145 telp (0341)551661 

 

Dengan Hormat,  

Terima kasih atas kesediaan Saudara/i untuk berpartisipasi 
untuk mengisi  dan menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam 
kuesioner ini. Saya, Ahmad Rizal Affandi adalah Mahasiswa Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya, yang sedang mengadakan peneilitian tentang Analisis 
Technology Acceptance Model terhadap Aplikasi Tracking Kuliner 
Halal di Kabupaten Malang. Kuesioner ini  ditujukan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan aplikasi tracking kuliner 
tersertifikasi halal oleh wisatawan di Kabupaten Malang. Untuk itu 
diharapkan para responden dapat memberikan jawaban yang sebenar-
benarnya demi membantu penelitian ini. Atas kesediaannya saya 
ucapkan terima kasih, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita 
semua. 
A. Data Identitas Responden 
1. Nama    : ......................................................... 
2. Alamat (kecamatan – Kabupaten)  : ............................................ 
3. Umur     : ........................................................ 
4. Pendidikan terakhir  : ………………………………………… 
5. Pekerjaan   : ………………………………………… 
6. Jenis Kelamin :  
    a. Laki – Laki  b. Perempuan 
B. Informasi Tambahan 
Petunjuk : Beri tanda silang pada jawaban yang menurut Anda paling 
sesuai… 
1. Seberapa sering Anda melakukan perjalanan wisata? 
 a. 1 bulan sekali b. 1 minggu sekali  c. lain-lain (sebutkan) 
Lampiran 1 Kuesioner (Lanjutan) 
 
2. Kapan biasanya Anda pergi berwisata? 
 a. hari libur  b. Hari aktif   c. tidak tentu 
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3. Menurut Anda pentingkah memilih makanan yang berstatus halal? 
Sebutkan alasan anda! 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
  
4. Bagaimana pendapat anda tentang perkembangan teknologi 
informasi saat ini terutama dalam bentuk mobile? 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 
C. Koesioner Utama  

Mohon beri tanda centang (ⱱ) pada alternatif jawaban yang 
anda pilih dengan kentuan:                   
STS  = Sangat tidak setuju  
TS  = Tidak setuju 
B = Biasa  
S  = Setuju 
SS = Sangat setuju  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 
 

Lampiran 1 Kuesioner (Lanjutan) 

A. Persepsi Kemudahan (Perceived Ease of Use) mendefinisikan 
kepuasan pengguna terhadap kemudahan dalam menggunakan 
aplikasi tracking kuliner halal 

No Pernyataan STS TS B S SS 

1 Selama menggunakan aplikasi tracking 
kuliner halal saya jarang melakukan 
kesalahan pencarian 

     

2 Tidak butuh waktu lama bagi saya 
mengoperasikan aplikasi tracking kuliner 
halal untuk menemukan lokasi kuliner halal 

     

3 Hanya butuh waktu sebentar bagi saya 
untuk bisa menggunakan aplikasi tracking 
kuliner halal 

     

4 Tampilan menu pada aplikasi simpel, 
sehingga memudahkan saya mengingat 
cara mengoperasikannya 

     

5 Aplikasi tracking kuliner halal mudah 
digunakan 

     

B. Persepsi Kemanfaatan  (Perceived Usefullness) mendefinisikan 
tingkat kepercayaan pengguna terhadap manfaat 
menggunakan aplikasi tracking kuliner halal 

No Pernyataan STS TS B S SS 

1 Aplikasi tracking kuliner halal membantu 
saya dalam perancanaan kegiatan wisata  

     

2 Aplikasi tracking kuliner halal membuat 
saya lebih mudah menemukan tempat 
kuliner halal  

     

3 Aplikasi tracking kuliner halal membuat 
saya lebih cepat menuju ke tempat kuliner 
halal  

     

4 Aplikasi tracking kuliner halal menambah 
produktivitas saya 

     

C. Minat menggunakan  (Behavioral Intention to Use) 
mendefinisikan tingkat kepercayaan pengguna terhadap 
kecenderungan dalam menggunakan aplikasi tracking kuliner 
halal 
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Lampiran 1 Kuesioner (Lanjutan) 

No Pernyataan STS TS B S SS 

1 Saya termotivasi untuk menggunakan 
aplikasi tracking kuliner halal setelah 
mencoba pertama kali  

     

2 Saya berencana menggunakan aplikasi 
tracking kuliner halal di masa yang akan 
datang 

     

D. Penggunaan Nyata (Actual Usage) mendefinisikan tingkat 
kepercayaan pengguna terhadap penggunaan nyata aplikasi 
tracking kuliner halal 

No Pernyataan STS TS B S SS 

1 Saya merasa puas menggunakan aplikasi 
tracking kuliner halal  

     

2 Setiap saya mencari lokasi kuliner halal 
saya akan menggunakan aplikasi tracking 
kuliner halal 

     

3 Saya akan memberitahukan aplikasi 
tradking kuliner halal kepada orang lain 
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Lampiran 2. Rekap Jawaban Responden  

Responden X11 X12 X13 X14 X15 X21 X22 X23 X24 Y11 Y12 Y21 Y22 Y23 

1 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 

2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 

4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

5 4 4 3 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 

6 1 4 1 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4 2 

7 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 

8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

9 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 

11 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 

13 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 

14 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 

15 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

16 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

17 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 
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Responden X11 X12 X13 X14 X15 X21 X22 X23 X24 Y11 Y12 Y21 Y22 Y23 

19 3 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 4 

20 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 

21 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

22 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

23 4 3 2 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 4 

24 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 

25 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

26 5 3 5 3 4 5 5 5 3 5 3 4 5 5 

27 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 5 

28 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 4 2 

29 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

30 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

31 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 

32 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 

33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

34 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 

35 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 

36 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
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Responden X11 X12 X13 X14 X15 X21 X22 X23 X24 Y11 Y12 Y21 Y22 Y23 

38 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

39 4 4 4 3 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 

40 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 

41 5 5 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

42 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

43 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 5 

44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

45 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 

46 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

47 5 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

48 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 

49 4 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 5 

50 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 

51 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

52 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

53 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 

54 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

55 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
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Responden X11 X12 X13 X14 X15 X21 X22 X23 X24 Y11 Y12 Y21 Y22 Y23 

56 5 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 5 

57 4 5 5 3 3 4 5 5 4 5 4 5 4 5 

58 5 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 

59 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

60 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

62 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 

63 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

64 5 5 4 2 3 4 4 4 3 5 4 5 5 5 

rata-rata 4,08 3,88 3,75 3,3 3,7 4,02 4,25 4,08 3,86 4,11 4,03 4,03 4,02 4,08 
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Lampiran 3. Uji Validitas dengan SPSS 16.0  
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Lampiran 3. Uji Validitas dengan SPSS 16.0 (Lanjutan) 
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Lampiran 4. Uji Realibilitas dengan SPSS 16.0  

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 64 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 64 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.910 .913 14 

 

 
tem-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X11 51.09 40.689 .559 .543 .906 

X12 51.30 39.641 .654 .498 .903 

X13 51.42 39.645 .586 .542 .906 

X14 51.88 41.952 .367 .258 .914 

X15 51.47 40.348 .570 .487 .906 

X21 51.16 39.943 .692 .556 .901 

X22 50.92 40.549 .657 .537 .903 

X23 51.09 39.801 .663 .567 .902 

X24 51.31 40.631 .575 .527 .906 

Y11 51.06 40.948 .662 .535 .903 

Y12 51.14 39.964 .676 .580 .902 

Y21 51.14 39.710 .708 .581 .901 

Y22 51.16 39.912 .669 .531 .902 

Y23 51.09 39.451 .680 .580 .902 
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Lampiran 5. Output Convergent Validity dan Composity Validity 

dengan SmartPLS 3.0 
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Lampiran 6. Output Composite Realibility dan Cronbach’s 

Alpha dengan SmartPLS 3.0 
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Lampiran 7. Output Nilai S-Square dengan SmartPLS 3.0 
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Lampiran 8. Hasil Bootstrapping dengan SmartPLS 3.0 

  

 

 

 

 
 

 

  


