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RINGKASAN 

 
Industri pangan tidak terlepas dari aspek kehalalan. 

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk 
Halal (JPH), semua produk yang masuk, beredar, dan 
diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Kendala 
perusahaan dalam memperkirakan biaya sertifikasi halal dapat 
diatasi dengan aplikasi halal sertification cost. Tujuan penelitian 
ini yaitu mengetahui pengaruh persepsi user terhadap 
penggunaan nyata aplikasi. Sebelum digunakan user, aplikasi 
perlu diuji pada beberapa aspek dan penerimaannya. 

Analisis penerimaan user dilakukan dengan pendekatan 
Technology Acceptance Model (TAM) dan metode Partial Least 
Square (PLS) untuk analisa data. Variabel penelitian ini yaitu 
persepsi kemudahan penggunaan (PKP), persepsi manfaat 
(PM), minat menggunakan (MM) dan penggunaan nyata (PN). 
Responden penelitian ini yaitu 15 pengusaha industri olahan 
dan 15 pengusaha restoran. Hasil penelitian menunjukkan 
persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap persepsi manfaat dengan nilai thitung 2,322. 
Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif namun 
tidak signifikan terhadap minat menggunakan dengan nilai thitung 
0,717. Persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap minat menggunakan dengan nilai thitung 2,985. Minat 
menggunakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penggunaan nyata dengan nilai thitung 3,695.  Secara umum, 
responden menerima aplikasi, namun masih perlu perbaikan 
diantaranya menambah menu bantuan dan informasi menu 
home. 
 
Kata Kunci: Aplikasi Halal Sertification Cost, Pendekatan TAM, 

Metode PLS,  Persepsi User 
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SUMMARY 
 

The food industry is always related with the halal aspect. 
Based on UU No. 33 of 2014 concerning Halal Product 
Guarantee (JPH), all products that enter, circulate, and trade in 
Indonesia must be halal certified. The company's constraints in 
estimating the cost of halal certification can be solved by the 
halal certification cost apps. The purpose of this study is to 
determine the effect of user perceptions on the actual use of 
halal certification cost apps. Before the application is given to 
the user, it needs to be tested on several aspects and user 
acceptance.  

Analysis of user acceptance is done using the Technology 
Acceptance Model (TAM) approach and Partial Least Square 
(PLS) method for data analysis. The variables in this study were 
perceived ease of use (PKP), perceived usefulness (PM), 
behavioral intention to use (MM) and actual use (PN). 
Respondents in this study consisted of 15 processed industry 
entrepreneurs and 15 restaurant entrepreneurs. The results 
showed that the perceived ease of use had a positive and 
significant effect on the perceived usefulness with a tvalue 2.322. 
Perceived ease of use has positive effect but not significant on 
behavioral intention to use apps with a tvalue 0.717. Perceived 
usefulness has a positive and significant effect on interest in 
using the tvalue 2.985. Behavioral intention to use has a positive 
and significant effect on actual use with a tvalue 3.695. Generally, 
the respondents received the application, but still need 
improvement  including the addition of a help menu and 
information on the home menu. 
 
Keywords: Halal Sertification Cost Application, TAM, PLS, User 
Perception 

 



viii 
 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas kesempatan 
yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan 
judul “Analisis Penerimaan Pengusaha Industri Olahan dan 
Restoran  terhadap Aplikasi Halal Sertification Cost dengan 
Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)”. 

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini penulis tidak 
terlepas dari petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, maka 
dari itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Sucipto, STP, MP dan Bapak Danang Triagus S, 

ST, MT selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. 

2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan 
dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

3. Wahyu Wulantiasari yang telah memberikan banyak 
waktunya untuk membantu menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam 
penyelesaian skripsi ini. 

 Penulis menyadari bila dalam penulisan skripsi ini kurang 
sempurna, untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran demi 
perbaikan penyusunan skripsi. Semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat baik bagi penulis maupun pihak lain.  

 
                         Malang, 1 Agustus  2019 

  
        Penulis 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

DAFTAR ISI 
 

LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................ i 
LEMBAR PENGESAHAN ............................................................. ii 
RIWAYAT HIDUP .......................................................................... iii 
HALAMAN PERUNTUKKAN ........................................................ iv 
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR ................................ v 
RINGKASAN ................................................................................. vi 
SUMMARY ..................................................................................... vii 
KATA PENGANTAR ..................................................................... viii 
DAFTAR ISI ................................................................................... ix 
DAFTAR TABEL ........................................................................... xi 
DAFTAR GAMBAR ....................................................................... xii 
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................... xiii 

I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1 
1.1 Latar Belakang .................................................................... 1 
1.2 Rumusan Masalah .............................................................. 4 
1.3 Tujuan Penelitian ................................................................ 4 
1.4 Manfaat Penelitian .............................................................. 5 

II. TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 7 
 2.1 Aplikasi Halal Sertification Cost ......................................... 7 
 2.2 Sertifikat Halal .................................................................... 8 
2.3 Biaya Sertifikasi Halal ........................................................ 8 
2.4 Technology Acceptance Model (TAM) .............................. 9 

2.4.1 Perceived Ease of Use ............................................. 10 
2.4.2 Perceived Usefulness ............................................... 11 
2.4.3 Behavioral Intention to Use ...................................... 11 
2.4.4 Actual Usage ............................................................. 11 

2.5 Partial Least Square .......................................................... 12 
2.6 Penelitian Terdahulu ........................................................... 13 
 

III. METODE PENELITIAN ............................................................ 15 
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan ...................................... 15 
3.2 Batasan Penelitian ............................................................. 15 
3.3 Prosedur Penelitian ........................................................... 15 

3.3.1 Survei Pendahuluan ................................................. 15 
3.3.2 Identifikasi Masalah .................................................. 15 



x 
 

3.3.3 Studi Literatur ............................................................ 17 
3.3.4 Identifikasi Variabel Penelitian.................................. 17 
3.3.5 Penentuan Responden ............................................. 17 
3.3.6 Pengumpulan Data ................................................... 19 
3.3.7 Pengujian Instrumen ................................................. 20 

3.3.7.1 Uji Validitas ...................................................... 20 
3.3.7.2 Uji Reliabilitas .................................................. 20 

3.3.8 Analisis Data Menggunakan Metode Partial Least  
Square ....................................................................... 21 

3.3.9 Hasil dan Pembahasan............................................. 30 
3.3.10 Kesimpulan dan Saran ............................................ 30 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................... 31 
4.1 Gambaran Umum Aplikasi ................................................. 31 
4.2 Karakteristik Responden.................................................... 32 
4.3 Hasil Uji Instrumen Penelitian ............................................ 35 

4.3.1 Hasil Uji Validitas ...................................................... 35 
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas .................................................. 36 

4.4 Evaluasi Model Partial Least Square ................................ 36 
4.4.1 Model Struktural (Inner Model) ................................. 36 
4.4.2 Model Pengukuran (Outer Model) ............................ 36 
4.4.3 Diagram Jalur Partial Least Square ......................... 38 
4.4.4 Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan ....... 40 
4.4.5 Pendugaan Parameter.............................................. 43 
4.4.6 Evaluasi Kriteria Goodness of Fit ............................. 44 

4.4.6.1 Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer 
Model) ............................................................. 44 

4.4.6.2 Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model)  
  ........................................................................ 46 
4.4.7 Pengujian Hipotesis ............................................ 47 

4.5 Implikasi Perbaikan Aplikasi ........................................ 51 
V. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................... 55 

5.1 Kesimpulan ........................................................................ 55 
5.2 Saran .................................................................................. 55 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................... 57 
LAMPIRAN .................................................................................... 63 
  



xi 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 3.1 Variabel Penelitian ........................................................ 18 
Tabel 3.2 Kriteria Sampel Penelitian ............................................. 19 
Tabel 4.1 Karakterisitik Responden  ............................................. 33 
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas........................................................... 37 
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas ....................................................... 37 
Tabel 4.4 Pendugaan Parameter .................................................. 43 
Tabel 4.5 Nilai Validitas Konvergen .............................................. 44 
Tabel 4.6 Uji Reliabilitas PLS ........................................................ 46 
Tabel 4.7 Hasil Uji t-statistik .......................................................... 47 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xii 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar 2.1 Model TAM ................................................................ 10 
Gambar 3.1 Prosedur Penelitian ................................................... 16 
Gambar 3.2 Langkah-langkah Metode Partial Least Square ....... 22 
Gambar 3.3 Model Struktural (Inner Model) ................................. 22 
Gambar 3.4 Model Reflektif Variabel PKP dengan Indikatornya . 23 
Gambar 3.5 Model Reflektif Variabel PM dengan Indikatornya ... 23 
Gambar 3.6 Model Reflektif Variabel MM dengan Indikatornya... 24 
Gambar 3.7 Model Reflektif Variabel PN dengan Indikatornya.... 24 
Gambar 3.8 Diagram Jalur ............................................................ 24 
Gambar 3.9 Diagram Jalur dengan Notasi Masing-masing 

Variabel ..................................................................... 25 
Gambar 4.1 Tampilan Home dan Input Data Identitas Usaha ..... 31 
Gambar 4.2 Tampilan Output Aplikasi Halal Sertification Cost .... 32 
Gambar 4.3 Diagram Jalur ............................................................ 38  



xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Kuisioner Penelitian .................................................. 63 
Lampiran 2. Hasil Rekap Identitas Responden ............................ 67 
Lampiran 3. Rekap Jawaban Responden .................................... 71 
Lampiran 4. Uji Validitas dengan SPSS 25.0 ............................... 73 
Lampiran 5. Uji Reliabilitas dengan SPSS 25.0 ........................... 75 
Lampiran 6. Nilai Outer Loading dan T Hitung berdasarkan 

SmartPLS 3.0 ............................................................ 77 
Lampiran 7. Output Discriminant Validity dengan SmartPLS 3.0 79 
Lampiran 8. Output   Cronbach’s Alpha   dan   Composite   

Reliability   dengan SmartPLS 3.0 ............................ 81 
Lampiran 9. Output Nilai R Square dengan SmartPLS 3.0 ......... 83 
Lampiran 10. Hasil Bootstrapping dengan SmartPLS 3.0 ........... 85 
Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian ......................................... 87 
 
 
  



xiv 
 

  



1 
 

 I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  
Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat, 

seiring kebutuhan manusia terhadap inovasi teknologi. 
Teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan 
memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan 
cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat meningkatkan 
produktivitas kerja. Perkembangan teknologi informasi telah 
memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis online, 
seperti e-mail, e-book, e-commerce, e-learning, e-news dan 
lainnya, dimana semuanya berbasis elektronika. Selain 
perkembangan jenis peralatan teknologi maupun software 
aplikasi pendukung, perkembangan ini juga berdasarkan pada 
semakin meratanya pengguna teknologi informasi ini (Nuryanto, 
2012). Teknologi informasi telah diaplikasikan pada berbagai 
bidang, tak terkecuali industri pangan.    

Industri pangan tidak terlepas dari masalah kehalalan 
pangan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 terkait Jaminan 
Produk Halal (JPH), semua produk yang masuk, beredar dan 
diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Adanya 
UU tersebut mengharuskan industri pangan untuk menerapkan 
Sistem Jaminan Halal (SJH) dan mendapat sertifikat halal. UU 
ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi 
konsumen, khususnya masyarakat muslim sebagai konsumen 
terbesar. Pada UU ini, penyelenggara JPH adalah Badan 
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama 
dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) sebagai penerbit fatwa halal. BPJPH berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada menteri. Selain itu, UU ini 
memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro mendapatkan 
bantuan dari APBN dan APBD (Sayekti, 2014). Syarat yang 
harus dilakukan oleh industri pangan untuk mendapat sertifikat 
halal yaitu dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) 
secara konsisten dan berkelanjutan.   

Salah satu kendala perusahaan dalam proses menuju 
sertifikasi halal yaitu kesulitan memperkirakan biaya sertifikasi 
halal. Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan bantuan teknologi 
informasi yaitu aplikasi halal sertification cost. Aplikasi halal 
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sertification cost berfungsi untuk menghitung estimasi biaya 
sertifikasi halal pada industri pangan. User aplikasi ini yaitu 

pemilik usaha baik industri atau UKM olahan, rumah potong 
hewan (RPH), maupun restoran. Output yang dihasilkan dari 
aplikasi ini yaitu prediksi dan estimasi dari biaya sertifikasi halal. 
Aplikasi halal sertification cost ini dapat diakses melalui 
komputer (PC) dan smartphone secara online sehingga 
memudahkan user dalam mengaksesnya. Pemilik usaha (user) 
akan menginput kolom yang tersedia pada aplikasi sesuai 
dengan kriteria dan kondisi usaha, selanjutnya diketahui hasil 
perhitungan estimasi biaya sertifikasi halal. Berdasarkan 
persyaratan sertifikasi halal (HAS 23000) dan SK Direktur 
LPPOM MUI No. SK03/Dir/LPPOM MUI/I/11 tentang peraturan 
pembiayaan sertifikasi halal, maka komponen biaya sertifikasi 
halal yang dibayarkan ke LPPOM MUI meliputi honor auditor, 
biaya sertifikat halal, biaya status nilai implementasi SJH, dan 
biaya publikasi majalah jurnal halal. Selain itu terdapat biaya 
akomodasi untuk auditor meliputi transportasi, konsumsi, dan 
penginapan, dimana biaya akomodasi tersebut tidak termasuk 
biaya yang dibayarkan ke LPPOM MUI namun tetap menjadi 
tanggungan perusahaan yang diaudit. Biaya tersebut 
bergantung pada lokasi perusahaan yang akan diaudit serta 
mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) di lokasi tersebut. 
Komponen biaya sertifikasi halal tersebut dapat berubah 
sewaktu-waktu dikarenakan regulasi yang terus mengalami 
perubahan.   

Pada dasarnya sebelum software atau aplikasi diberikan 
kepada user perlu pengujian pada beberapa aspek serta 
analisis penerimaan user. Peran user dalam penggunaan 
sebuah software sangat penting karena user berinteraksi 
langsung dengan interface software tersebut. Apabila 
penggunaan aplikasi halal sertification cost dapat memenuhi 
kebutuhan user maka sikap user cenderung menerima. 
Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat menimbulkan minat user 
untuk menggunakan aplikasi halal sertification cost. Analisis 
yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan 
user terhadap aplikasi halal sertification cost.  

Analisis penerimaan user tersebut dapat dilakukan dengan 
beberapa pendekatan yaitu Theory of Reasoned Action (TRA), 
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The Theory of Planned Behavior (TPB), dan Technology 
Acceptance Model (TAM).  Pada penelitian ini pendekatan yang 
digunakan adalah Technology Acceptance Model  (TAM). TAM 
dipilih karena memiliki kelebihan dari tiga aspek. Pertama, TAM 
dirancang secara akurat dalam menjelaskan sistem informasi 
atau adopsi teknologi informasi dalam berbagai organisasi, 
beragam konteks, teknologi, dan tingkat keahlian berbeda. 
Kedua, TAM memiliki literasi teoritis kuat dan skala pengukuran 
validitas tinggi. Ketiga, TAM telah menjadi subyek banyak studi 
empiris khususnya studi terkait penerimaan teknologi informasi, 
serta dapat mendukung penjelasan secara keseluruhan 
(Yousafzai, Foxall, dan Pallister, 2010).  

  Dasar model TAM yaitu Theory of Reasoned Action 
(TRA) yang dikemukakan Ajzen dan Fisbein tahun 1980 
(Sayekti dan Pulasna, 2016). TRA menjelaskan reaksi dan 
persepsi pengguna Teknologi Informasi (TI) yang dapat 
mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan teknologi tersebut. 
Tujuan TAM adalah untuk menyediakan basis untuk mengetahui 
pengaruh dari faktor eksternal pada kepercayaan internal, sikap, 
dan niat. TAM diformulasikan untuk mencapai tujuan ini dengan 
mengidentifikasi sejumlah kecil variabel pokok yang diperoleh 
dari penelitian sebelumnya terhadap teori dan faktor penentu 
penerimaan teknologi, serta menggunakan TRA sebagai latar 
belakang teoritis untuk memodelkan hubungan antar-variabel 
(Siregar, 2011).  TAM dianggap paling baik dalam menjelaskan 
perilaku user terhadap sistem teknologi informasi baru serta 
menjelaskan bagaimana user menerima sebuah sistem.  

Model TAM telah digunakan pada beberapa penelitian 
terkait penerimaan teknologi informasi diantaranya yaitu 
penelitian yang dilakukan oleh Boonsiritomachai dan Krittipat 
(2017) tentang analisis penerimaan aplikasi mobile banking, 
penelitian Farahat (2012) tentang analisis penerimaan aplikasi 
online learning dan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2017) 
tentang kajian penerimaan sistem Customer Relationship 
Management (CRM) di suatu perusahaan.  Untuk medukung 
model TAM dalam analisa data, digunakan metode Partial Least 
Square (PLS). Metode PLS dapat membangun dan menjelaskan 
hubungan antar variabel yang akan mempengaruhi faktor 
persepsi yang digambarkan dalam model TAM, yaitu faktor 
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persepsi kemudahan (perceived ease of use) dan faktor 
persepsi manfaat (perceived usefulness). Faktor persepsi 
tersebut akan mempengaruhi minat menggunakan (behavioral 
intention to use) dan penggunaan nyata (actual usage). Selain 
itu metode PLS dipilih karena dapat digunakan untuk mengatasi 
permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleks 
namun ukuran sampel datanya kecil (Hair et al, 2010). 
Penggunaan model TAM dan PLS dalam penelitian ini 
diharapkan mampu menginterpretasi persepsi user menjadi 
inovasi untuk mengembangkan aplikasi halal sertification cost 
menjadi lebih baik sehingga dapat diterima oleh user. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (perceived 
ease of use) berpengaruh terhadap persepsi manfaat 
(perceived usefulness) pada aplikasi halal sertification 
cost? 

2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan (perceived 
ease of use) berpengaruh terhadap minat menggunakan 
(behavioral intention to use) aplikasi halal sertification 
cost? 

3. Apakah persepsi manfaat (perceived usefulness) 
berpengaruh terhadap minat menggunakan (behavioral 
intention to use) aplikasi halal sertification cost? 

4. Apakah minat menggunakan (behavioral intention to use) 
berpengaruh terhadap penggunaan nyata (actual usage) 
aplikasi halal sertification cost? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan 

terhadap persepsi manfaat aplikasi halal sertification cost. 
2. Mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan 

terhadap minat menggunakan aplikasi halal sertification 
cost. 

3. Mengetahui pengaruh persepsi manfaat terhadap minat 
menggunakan aplikasi halal sertification cost. 

4. Mengetahui pengaruh minat menggunakan terhadap 
penggunaan nyata aplikasi halal sertification cost. 
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1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat bagi pemilik ukm atau industri olahan dan 

restoran yaitu untuk memudahkan dalam menghitung 
estimasi biaya sertifikasi halal. 

2. Manfaat bagi intitusi pengembang aplikasi halal 
sertification cost yaitu untuk mengetahui persepsi 

pengguna terhadap aplikasi yang telah dibuat.  
3. Manfaat bagi peneliti yaitu mendapatkan pengetahuan 

terkait kegunaan dan kemudahan aplikasi halal 
sertification cost serta penerimaan oleh penggunanya 
(user). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Aplikasi Halal Sertification Cost 
Aplikasi Halal sertification cost merupakan aplikasi 

berbasis web yang digunakan untuk memprediksi dan estimasi 
biaya sertifikasi halal. Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk 
mengatasi kendala yang dihadapi pengusaha pangan yaitu 
kesulitan dalam melakukan estimasi biaya yang harus 
dikeluarkan untuk melakukan sertifikasi halal. Aplikasi ini 
memungkinkan pengusaha Rumah Potong Hewan (RPH), 
Industri Pengolahan Pangan dan Restoran untuk dapat 
mengestimasi biaya sertifikasi halal. Estimasi biaya yang 
dikeluarkan oleh aplikasi Halal sertification cost mengacu pada 
regulasi dari pemerintah. Pada pengoperasiannya, pengguna 
perlu melakukan input data identitas usaha yang meliputi data 
lokasi, kapasitas, teknologi yang digunakan dan lain 
sebagainya. Sedangkan output yang diterima oleh user adalah 
estimasi biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk 
melakukan sertifikasi halal. 

Aplikasi halal sertification cost merupakan software 
estimasi biaya. Menurut Keim et al (2014), software estimasi 
biaya adalah pengukuran tidak langsung yang digunakan oleh 
personel untuk memprediksi biaya proyek. Software tersebut 
digunakan untuk sejumlah tujuan diantaranya yaitu 
penganggaran, tradeoff dan analisis risiko, perencanaan dan 
kontrol proyek serta analisis investasi. Kemampuan dalam 
penganggaran paling diutamakan sehingga perkiraan 
keseluruhan harus akurat. Tradeoff dan analisis risiko 
merupakan kemampuan tambahan yang penting untuk 
identifikasi kebutuhan biaya dan jadwal keputusan proyek 
(pelingkupan, kepegawaian, peralatan, penggunaan kembali, 
dll). Perencanaan dan kontrol proyek sebagai potensi tambahan 
untuk memberikan rincian biaya dan jadwal berdasarkan 
komponen, tahap dan aktivitas. Analisis investasi dilakukan 
sebagai strategi pengembangan software dari segi alat, 
penggunaan kembali software, dan kematangan proses.  
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2.2  Sertifikat Halal 
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, tanda kehalalan 

suatu produk dibuktikan dengan adanya sertifikat halal yang 
dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat Halal adalah 
pengakuan kehalalan suatu produk makanan, minuman, obat-
obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan. 
Sertifikat halal dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis MUI. 
Sertifikat halal selain sebagai perlindungan konsumen dari 
berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai 
syari’at islam, juga mendorong para pelaku usaha untuk 
berkompetisi dan menjadi keunggulan. Sertifikat halal saat ini 
menjadi saiah satu poin untuk daya saing di perdagangan 
internasional (Hasan, 2014)  

Perusahaan yang sudah menerapkan sistem jaminan halal 
dan setelah melakukan audit internal berhasil mendapatkan nilai 
yang baik, dapat mengajukan proses sertifikasi untuk 
mendapatkan sertifikat halal. Di Indonesia, proses pengajuan 
ditujukan kepada MUI. MUI telah membentuk Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis 
Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang merupakan badan otonom 
di bawah MUI yang bertugas melakukan pengkajian teknis 
terhadap permohonan sertifikasi halal. Hasil kajian LPPOM MUI 
disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI sebagai dasar dalam 
menerbitkan sertifikat halal (Prabowo dan Azmawani, 2016). 
LPPOM MUI telah membuat standar persyaratan sertifikasi halal 
(HAS 23000) yang dijadikan standar dalam forum internasional 
World Halal Food Council (WHFC), dan Ketentuan Sistem 
Jaminan Halal sebagai upaya mengefektifkan dan menjaga 
kesinambungan pelaksanaan sertifikasi halal serta 
memperlancar kerja sistem administrasi sertifikasi halal yang 
telah ditetapkan (Sayekti, 2014). 

 
2.3 Biaya Sertifikasi Halal 

Berdasarkan persyaratan sertifikasi halal (HAS 23000) dan 
SK Direktur LPPOM MUI No. SK03/Dir/LPPOM MUI/I/11 tentang 
peraturan pembiayaan sertifikasi halal, bahwa komponen biaya 
sertifikasi halal yang dibayarkan ke LPPOM MUI meliputi honor 
auditor, biaya sertifikat halal, biaya status nilai implementasi 
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SJH, dan biaya publikasi majalah jurnal halal.  Selain itu 
terdapat biaya akomodasi untuk auditor meliputi transportasi, 
konsumsi dan penginapan, dimana biaya akomodasi tersebut 
tidak termasuk biaya yang dibayarkan ke LPPOM MUI namun 
tetap menjadi tanggungan perusahaan yang diaudit. Biaya 
tersebut bergantung pada lokasi perusahaan yang akan diaudit 
serta mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) di lokasi 
tersebut. Komponen biaya sertifikasi halal tersebut dapat 
berubah sewaktu-waktu dikarenakan regulasi yang terus 
mengalami perubahan.   

Segala biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan 
sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang 
mengajukan permohonan. Dalam hal pelaku usaha merupakan 
usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi 
oleh pihak lain, dalam hal ini pemerintah melalui anggaran 
pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan 
dan belanja daerah (APBD), perusahaan, lembaga sosial, 
lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas. Jumlah biaya 
sertifikasi halal tergantung besar atau kecilnya perusahaan. 
Biaya tersebut merupakan biaya jasa yang digunakan untuk 
mengaudit on desk ataupun on site (lapangan). Biaya tersebut 
belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi untuk 
melakukan audit lapangan. LPPOM MUI mengenakan biaya 
untuk proses pengujian dan sertifikasi karena LPPOM MUI 
merupakan lembaga nonpemerintah (swadana) yang 
independen dan membutuhkan dana untuk operasionalnya, 
sehingga LPPOM MUI mengenakan biaya kepada pengusaha 
yang melakukan permohonan sertifikasi halal (Sayekti, 2014). 
 
2.4 Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali 
diperkenalkan pada tahun 1985 oleh Davis yang menyatakan 
bahwa motivasi pengguna dapat dijelaskan oleh tiga faktor yaitu 
persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use), 
persepsi manfaat (perceived usefulness) dan sikap terhadap 
penggunaan sistem (attitude toward using the system).  Davis 
berhipotesis bahwa sikap pengguna terhadap suatu sistem 
adalah penentu utama apakah pengguna benar-benar akan 
menggunakan atau menolak sistem. Sikap pengguna, pada 
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Behavioral 
Intention to 
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Actual 
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Perceived 

Ease of Use 

Perceived 
Usefulness 

External 

Variables 

gilirannya, dianggap dipengaruhi oleh dua keyakinan utama 
yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan, 
dengan persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh 
langsung terhadap persepsi manfaat (Davis dalam Fayad dan 
David, 2015). 

TAM telah menjadi salah satu model yang paling banyak 
digunakan dalam studi terkait teknologi informasi, sebagian 
karena mudah dimengerti dan sederhana. Selain itu 
kepopuleran TAM juga didukung oleh data yang dapat 
diverifikasi dan dapat diterapkan untuk memprediksi penerimaan 
dan penggunaan teknologi baru di berbagai bidang 
(generalisasi) (Lee dalam Rauniar et al, 2014). Model TAM telah 
mengalami beberapa perkembangan, Davis dan Venkatesh 
(1996) melakukan modifikasi terhadap model TAM dimana 
dapat dilihat pada Gambar 2.1   

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Gambar 2.1 Model TAM 

Sumber: Davis dan Venkatesh (1996) 
 

2.4.1 Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of 
Use) 
Persepsi kemudahan penggunaan dititikberatkan pada 

karakteristik intrinsik sistem atau teknologi yaitu keberadaan fitur 
yang dapat dirasakan oleh penggunanya. Variabel PEOU lebih 
dititikberatkan pada kemudahan penggunaan yang dirasakan 
oleh penggunanya, seperti tingkat kemudahan penggunaan, 
fleksibilitas akses, kemudahan penguasaan, ketersediaan fitur 
bantuan dan lain-lain yang fokus pada karakteristik intrinsik 
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sebuah sistem. Sehingga, pengguna merasakan bahwa dengan 
sistem atau teknologi akan memudahkan dalam melakukan 
pekerjaan (Hakim, 2018). 
 
2.4.2 Persepsi Manfaat  (Perceived Usefulness) 

Persepsi manfaat merupakan variabel yang 
merepresentasikan perasaan yang diperoleh dari pengalaman 
dan persepsi pengguna terhadap manfaat yang dirasakan oleh 
pengguna sistem atau teknologi tersebut. Persepsi manfaat 
difokuskan pada pengalaman pengguna secara ekstrinsik 
misalnya pemecahan masalah, peningkatan kinerja, 
peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan, 
produktivitas kerja, serta kecepatan penyelesaian pekerjaan. 
Sehingga persepsi manfaat adalah karakteristik ekstrinsik dari 
sebuah sistem atau teknologi yang dapat dirasakan manfaatnya 
oleh penggunanya (Hakim, 2018). 
   
2.4.3 Minat Menggunakan (Behavioral Intention to Use)  

Minat menggunakan merupakan variabel yang 
menunjukkan penerimaan pengguna terhadap sistem atau 
teknologi yang digunakannya. Pada variabel ini penerimaan 
ditandai dengan adanya kecenderungan niat bagi pengguna 
untuk tetap menggunakan sistem atau teknologi tersebut. Minat 
menggunakan timbul dari adanya motivasi untuk menggunakan 
serta motivasi untuk mencari informasi terkait sistem atau 
teknologi. Minat menggunakan akan mempengaruhi 
penggunaan nyata yang merepresentasikan realitas 
penggunaan oleh pengguna terhadap sistem atau teknologi 
dimaksud. Penggunaan sistem ini ditandai dengan tingkat 
intensitas dan frekuensi penggunaan, durasi waktu yang 
diperlukan untuk menggunakan sistem tersebut (Hakim, 2018). 
 
2.4.4 Penggunaan Nyata (Actual Usage) 

Actual usage adalah sebuah perilaku nyata dalam 
mengadopsi suatu sistem. Actual system usage diartikan 
sebagai bentuk respon psikomotor eksternal yang diukur oleh 
seseorang dengan penggunaan nyata. Penggunaan nyata dapat 
diketahui melalui kondisi secara nyata penggunaan sistem 
informasi tersebut, antara lain intensitas penggunaan, frekuensi 
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penggunaan, loyalitas pengguna serta penggunaan sistem 
informasi dalam kehidupan sehari-hari (daily usage) (Yussof et 
al, 2009).  
 
2.5 Partial Least Square 

Partial Least Square (PLS) adalah metode untuk 

memodelkan hubungan antara dua set variabel. PLS 
mengekstraksi fitur laten dari data dengan memaksimalkan 
kovarians antara dua blok variabel. Asumsi dasar dalam PLS 
adalah bahwa multi-kolinearitas tinggi ada di antara variabel dan 
ini dapat disimpulkan dengan pengurangan dimensi melalui 
variabel laten. PLS menghitung vektor skor ortogonal (juga 
disebut vektor laten) dengan memaksimalkan kovarians antara 
set variabel yang berbeda (Sun et al, 2014). Tujuan PLS adalah 

memprediksi pengaruh variabel X terhadap Y dan menjelaskan 
hubungan teoritikal di antara kedua variabel. PLS adalah 
metode regresi yang dapat digunakan untuk identifikasi faktor 
yang merupakan kombinasi variabel X sebagai penjelas dan 
variabel Y sebagai respon. PLS menjadi metode yang kuat dari 
suatu analisis karena kurangnya ketergantungan pada skala 
pengukuran (misal pengukuran yang membutuhkan skala 
interval atau rasio), ukuran sampel dan distribusi dari residual. 
Indikator pada PLS bisa dibentuk dengan tipe refleksif atau 
formatif (Sholiha dan Mutiah, 2015). 

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan 
suatu variabel laten dan variabel laten yang lain, serta 
hubungan suatu variabel laten dan indikatornya. PLS 
didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu inner model dan outer 
model. Inner model menentukan spesifikasi hubungan antara 
variabel laten dan indikator-indikatornya. Variabel laten terbagi 
menjadi dua yaitu laten eksogen dan laten endogen. Variabel 
laten eksogen merupakan variabel laten penyebab, variabel 
laten yang tidak dipengaruhi oleh variabel laten lainnya. Variabel 
laten eksogen memberikan efek kepada variabel laten lainnya. 
Sedangkan variabel laten endogen merupakan variabel laten 
yang dijelaskan oleh variabel laten eksogen. Variabel laten 
endogen adalah efek dari variabel laten eksogen (Yamin dan 
Kurniawan, 2009).   
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Pada segi kompleksitas model, PLS dapat menampung 
sampai 100 konstruk dan indikator. Metode PLS tidak 
mengasumsikan data harus dalam skala pengukuran tertentu 
dan juga mengenai jumlah sampel relatif kecil (minimal 
direkomendasikan berkisar dari 30 sampai 100). Pendekatan 
PLS tidak didasarkan pada banyak asumsi atau syarat, 
seperti uji normalitas dan multikolinearitas, sehingga data 
bersifat distribution free yang artinya data tidak harus 
berdistribusi normal. Skala data yang digunakan pada PLS 
berupa nominal, kategori, ordinal, interval dan rasio. PLS selain 
dapat digunakan untuk mengkonfirmasikan teori, dapat juga 
digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan 
antar variabel laten (Alfidella dkk, 2015).  
 
2.6 Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Boonsiritomachai dan 
Krittipat (2017) tentang analisis penerimaan aplikasi mobile 
banking menggunakan pendekatan Technology Aceptance 
Model. Penelitian tersebut membahas beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi minat penggunaan aplikasi mobile 
banking, faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu persepsi 
kegunaan, persepsi kemudahan, pengaruh sosial, kemampuan 
menggunakan aplikasi, kondisi fasilitas, sistem keamaanan dan 
motivasi hedonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi 
hedonis menjadi faktor terpenting dan paling signifikan 
mempengaruhi minat penggunaan aplikasi mobile banking. 

Motivasi hedonis juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang 
paling signifikan yaitu kondisi fasilitas dan kemampuan 
penggunaan, sementara itu faktor sistem keamanan 
memberikan pengaruh negatife terhadap motivasi hedonis.  
Persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, dan pengaruh sosial 
berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penggunaan 
aplikasi mobile banking 

Farahat (2012) melakukan penelitian tentang analisis 
penerimaan aplikasi online learning dengan pendekatan TAM. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-
faktor penentu penerimaan siswa terhadap pembelajaran online 
dan untuk menyelidiki bagaimana faktor-faktor penentu ini dapat 
membentuk niat siswa untuk menggunakan online learning. 

https://www.statistikian.com/2013/01/uji-normalitas.html
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Kerangka kerja konseptual berdasarkan Model Penerimaan 
Teknologi (TAM) yang telah dimodifikasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang kemudahan 
penggunaan, kegunaan, sikap terhadap online learning, dan 
pengaruh sosial dari kelompok referensi siswa diidentifikasi 
sebagai penentu signifikan dari niat siswa untuk mempraktikkan 
online learning.  

Hakim (2017), melakukan kajian penerimaan sistem 
Customer Relationship Management (CRM) di suatu 
perusahaan dengan model TAM. Penelitian ini mengkaji 
penerimaan pengguna berdasarkan empat variabel penyusun 
Model TAM, yaitu Perceived Ease Of Use (PEOU), Perceived 
Usefulness (PU), Behavioral Intention (BI), dan Actual Use (AU). 
Studi membuktikan bahwa diperoleh pengaruh yang positif dan 
signifikan antara variabel – variabel penyusunnya, yaitu PEOU 
terhadap PU dan BI, PU terhadap BI, serta BI terhadap AU 
dengan nilai pengaruh masing – masing adalah 0,43; 0,67; 0,58; 
dan 0,77. Penelitian ini membuktikan bahwa penerimaan 
pengguna CRM sangat dipengaruhi oleh faktor manfaat, 
kemudahan, serta perilaku karyawan dalam menggunakannya. 
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III. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 

2019 di wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Pengolahan data 
dilakukan di Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, 
Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.  
 
3.2 Batasan Penelitian  

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Objek penelitian yaitu industri olahan atau restoran yang 

termasuk kategori usaha mikro atau kecil.  
2. Variabel yang digunakan yaitu persepsi kemudahan 

penggunaan (PKP) sebagai variabel eksogen dan 
persepsi manfaat (PM), minat menggunakan (MM), 
penggunaan nyata (PN) sebagai variabel endogen. 
 

3.3 Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang 

harus dilakukan mulai dari pra-penelitian hingga diperolehnya 
hasil penelitian untuk dilakukan pembahasan dan kemudian 
disimpulkan. Prosedur penelitian akan dilaksanakan seperti 
pada Gambar 3.1. 
 
3.3.1 Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan untuk mengetahui sekaligus 
mempelajari keadaan objek yang akan diteliti sehingga dapat 
memperoleh gambaran umum penelitian yang akan dilakukan 
dan dijadikan dasar untuk menentukan rumusan masalah. 
Survei pendahuluan dilakukan dengan cara mendatangi lokasi 
industri olahan atau restoran, selanjutnya dilakukan dengan 
mewancarai pemilik usaha ataupun pekerja terkait faktor-faktor 
yang akan mempengaruhi sikap menerima atau tidaknya 
menggunakan aplikasi halal sertification cost. 
 
3.3.2 Identifikasi Masalah 

Kota Malang merupakan kota wisata yang sering dikunjungi 
oleh wisatawan  sehingga  menimbulkan  banyak  potensi  untuk  
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

 
didirikannya usaha, salah satunya di bidang industri pangan. Hal 
tersebut dapat dilihat dari banyaknya restoran kuliner dan 
industri olahan di kota Malang dan sekitarnya. Industri pangan 
tidak terlepas dari masalah kehalaan pangan. Berdasarkan UU 
No. 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal (JPH), semua 
produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia 
wajib bersertifikat halal. Adanya UU tersebut mengharuskan 
industri pangan untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) 
dan mendapat sertifikat halal. Salah satu kendala perusahaan 
dalam proses menuju sertifikasi halal yaitu kesulitan 
memperkirakan biaya sertifikasi halal. Kesulitan tersebut dapat 
diatasi dengan bantuan teknologi informasi, yaitu aplikasi halal 
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sertification cost. Pada dasarnya aplikasi halal sertification cost 
merupakan software baru sehingga perlu dianalisis terkait 

penerimaan dan persepsi penggunanya. Penelitian ini 
menggunakan metode Partial Least Square (PLS) untuk 
mempermudah dalam menentukan tingkat kepentingan relatif 
variabel independen terhadap variabel dependen. 
 
3.3.3 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mempelajari dan 
menganalisa berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, 
laporan, tesis, prosiding serta berbagai sumber informasi lain 
yang valid dan terpercaya. Pada literatur memuat dasar teori 
yang dijadikan acuan untuk melakukan penelitian. Studi 
literature juga dilakukan dengan review penelitian terdahulu 

khususnya penelitian terkait analisis penerimaan teknologi 
informasi. Hal tersebut guna dijadikan referensi sekaligus 
pembanding dengan penelitian yang akan dilakukan.  
 
3.3.4 Identifikasi Variabel Penelitian 

Berdasarkan teori Technology Acceptance Model menurut 
literatur Venkatesh dan Davis (1996), maka dapat diketahui 
empat variabel yaitu Persepsi Kemudahan Penggunaan (PKP), 
Persepsi Manfaat (PM), Minat Menggunakan (MM) dan 
Penggunaan Nyata (PN). Variabel, definisi operasional dan 
indikator yang dikaji dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
 
3.3.5 Penentuan Responden 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
teknik purposive sampling dimana cara pengambilan subjek 
bukan didasarkan pada strata, random atau daerah tetapi 
didasarkan atas adanya kriteria tertentu. untuk itu ditetapkan 
beberapa sampel berdasarkan kriteria tertentu (Arikunto, 2010). 
Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat 
pada Tabel 3.2: 
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Tabel 3.1. Variabel Penelitian 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
 

No. Variabel 
Definisi  

Operasional 
Indikator Sumber 

1. Persepsi 
Kemudahan 
Penggunaan 
(PKP) 

Tingkat 
kepercayaan 
seseorang 
menggunakan 
sistem tertentu 
akan 
memudahkan 
pekerjaan 

Mudah dipelajari 
(PKP1) 

(Amoroso 
dan Scott, 
2009) dan 
(Hanggon

o dkk, 
2015) 

Mudah 
dimengerti 
(PKP2) 
Fleksibel (PKP3) 

Mudah diingat 
(PKP4) 
Mudah dalam 
Pengoperasian 
(PKP5) 
 

2. 
 

Persepsi 
Manfaat (PM) 

Tingkat 
kepercayaan 
seseorang  
menggunakan 
sistem tertentu 
akan 
meningkatkan 
kinerja 
pekerjaannya 

Mempercepat 
Pekerjaan (PM1) 

(Weng et 
al, 2018) 

dan 
(Amoroso 
dan Scott, 

2009) 

Efektif (PM2) 

Memudahkan 
Pekerjaan (PM3) 

Memecahkan 
Masalah (PM4) 

3. 
 

Minat 
Menggunakan 
(MM) 

Kecenderungan 
niat bagi 
pengguna untuk 
tetap 
menggunakan 
atau mengakses 
suatu sistem 
tertentu 

Motivasi untuk 
Mencari 
Informasi (MM1) 
 

(Jayasing
h and Eze 

2009) 

Motivasi untuk 
Menggunakan 
(MM2) 

4. 
 
 
 

Penggunaan 
Nyata (PN) 

Penggunan 
nyata suatu 
sistem atau 
teknologi 
tertentu 

Kepuasan 
Pengguna (PN1) 

  
(Affandi, 

2016)  
Loyalitas 
Pengguna (PN2) 
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Tabel 3.2. Kriteria Sampel Penelitian 
Kriteria Jumlah 

Pemilik atau pekerja Industri olahan  15 
Pemilik atau pekerja Restoran  15 

Total 30 

Sumber: Data Primer Diolah (2019) 
Sampel penelitian yaitu pemilik atau pekerja industri 

olahan dan restoran yang menjadi user dari aplikasi halal 
sertification cost. Industri olahan dan restoran yang dipilih yaitu 

yang termasuk usaha mikro atau kecil. Pada penelitian ini 
analisis data dilakukan dengan metode PLS. Menurut Hair et al 
(2010), salah satu kelebihan PLS yaitu dapat diaplikasikan pada 
jumlah sampel yang kecil, setidaknya 30 sampel atau lebih. 
Jumlah 30 sampel tersebut terdiri dari 15 pemilik atau pekerja 
industri olahan dan 15 pemilik atau pekerja restoran untuk 
mendapatkan jumlah yang sama guna memperoleh data yang 
proporsional.  

 
3.3.6 Pengumpulan Data 
a. Kuisioner 

Kuisioner merupakan daftar pertanyaan yang ditujukan 
langsung pada responden. Pertanyaan kuisioner disusun 
berdasarkan indikator-indikator yang mempengaruhi variabel 
penelitian. Kuisioner tersebut diisi langsung oleh pengguna 
setelah menggunakan aplikasi halal sertification cost. Kuisoner 
dapat dilihat pada Lampiran 1. 
b. Wawancara 

Wawancara merupakan interaksi atau komunikasi secara 
langsung kepada pemilik usaha atau pekerja selaku pengguna 
aplikasi halal sertification cost. Wawancara berupa tanya jawab 
dan diskusi terkait persepsi dan sikap pengguna terhadap 
aplikasi  halal sertification cost. Data dari hasil wawancara ini 
akan melengkapi sumber data yang belum tercantum pada 
pengisian kuisioner.  
c. Dokumentasi                                                                 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan 
menyertakan bukti yang akurat. Dokumen tersebut berupa data 
visual yang dapat menunjang  perolehan data penelitian. 
Dokumentasi dapat memperkuat perolehan data  penelitian.   
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3.3.7 Pengujian Instrumen 
Instrumen mempunyai peranan yang sangat penting 

karena mutu suatu penelitian dapat diketahui dengan adanya 
instrumen. Instrumen penelitian berpengaruh terhadap 
penelitian yang dilakukan, oleh karena itu dilakukan pengujian 
instrumen untuk mengetahui kelayakan dari instrumen tersebut 
(Arifin, 2017). Pengujian instrumen pada penelitian ini dilakukan 
dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 

. 
3.3.7.1 Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti 
sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen 
pengukur (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes 
dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut 
menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil 
ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 
tersebut. Artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan 
besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan 
sesungguhnya dari apa yang diukur. Cara untuk mengetahui 
valid atau tidaknya instrument yaitu dengan membandingkan 
nilai rhitung dengan rtabel., rumus untuk mencari nilai rhitung yaitu 
sebagai berikut (Umar, 2002): 
 

  
  ∑     ∑   ∑  

√ ∑    ∑      ∑    ∑    
 

 
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 

 Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan program 
SPSS 25.0. Apabila nilai koefisien korelasi  rhitung > rtabel maka 
instrument dinyatakan valid. 
 
3.3.7.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah uji kekonsistenan instrumen untuk 
mengukur data. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang 
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menghasilkan ukuran yang konsisten Uji reliabilitas pada 
penelitian kuantitatif dapat mengggunakan alfa Cronbach. 
Apabila hasil perhitungan diperoleh nilai alfa Cronbach lebih 
besar dari 0,70 berarti instrumen yang digunakan adalah reliable 
(Sarmanu, 2017). Kereliabilitasan suatu alat ukur, yang berupa 
suatu indeks reliabilitas, dapat dilakukan penelaahan secara 
statistik. Nilai ini biasa dinamakan dengan koefisien reliabilitas 
(reliability coefficient). Menentukan nilai reliabilitas suatu tes 
dapat menggunakan program SPSS 25.0 atau menghitung 
secara manual menggunakan formula sebagai berikut (Arifin, 
2017):  

 

  [  

   
]    

∑   

  
  

 
Keterangan: 
R      = Reliabilitas Instrumen      = Total varians skor  

K      = Banyaknya butir pertanyaan              ∑    = Total 
varians butir 

 
3.3.8 Analisis Data Menggunakan Metode Partial Least 
Square 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya data 
yang dianalisis menggunakan metode Partial Least Square 
(PLS) dengan bantuan software SmartPLS 3.0. Metode PLS 
dapat membangun dan menjelaskan hubungan antar variabel 
yang akan mempengaruhi faktor persepsi yang digambarkan 
dalam model TAM. Selain itu metode PLS digunakan untuk 
menguji model dengan hubungan-hubungan yang 
dikembangkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 
analisis PLS dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Langkah-langkah Metode Partial Least Square 

1. Merancang Model Struktural (Inner Model) 
Perancangan model struktural bertujuan untuk 

mendefinisikan hubungan antar variabel laten yang 
didasarkan pada perumusan masalah dan hipotesis 
penelitian. Model struktural terdiri dari variabel eksogen 
dan variabel endogen. Variabel eksogen pada penelitian 
ini yaitu persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi 
manfaat. Variabel endogen yaitu minat menggunakan 
dan penggunaan nyata. Model struktural pada penelitian 
ini dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 3.3. Model Struktural (Inner Model)          
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Merancang model pengukuran (outer model)
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2. Merancang Model Pengukuran  (Outer Model) 
Perancangan model pengukuran bertujuan untuk 

mendefinisikan hubungan antar variabel laten dengan 
variabel indikatornya. Variabel indikator dapat bersifat 
reflektif dan formatif.  Indikator bersifat reflektif apabila 
variabel laten menjelaskan variabel indikator sedangkan 
indikator bersifat formatif apabila variabel indikator 
menjelaskan variabel laten. Model pengukuran atau 
outer model dapat dilihat pada Gambar 3.4 hingga 
Gambar 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Model Reflektif Variabel PKP dengan Indikatornya 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Model Reflektif Variabel PM dengan Indikatornya 
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Gambar 3.6. Model Reflektif Variabel MM dengan Indikatornya 

 

 

 

Gambar 3.7. Model Reflektif Variabel PN dengan Indikatornya 

3. Mengkonstruksi Diagram Jalur 
Tahap konstruksi diagram jalur merupakan 

penggabungan hasil perancangan inner model dan outer 
model. Diagram jalur disusun dengan menghubungkan 
variabel laten baik endogen maupun eksogen sekaligus 
menghubungkan masing-masing variabel laten terhadap 
variabel indikatornya. Diagram jalur pada PLS dapat 
dilihat pada Gambar 3.8 
 
 
. 

 

 

 

 

 

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

H1.      Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh 
positif terhadap persepsi manfaat aplikasi halal 
sertification cost. 

H2.  Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh 
positif terhadap minat menggunakan aplikasi 
halal sertification cost. 

H3.   Persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap 
minat menggunakan aplikasi halal sertification 
cost. 

H4.  Minat menggunakan berpengaruh positif terhadap 
penggunaan nyata aplikasi halal sertification cost. 

 

4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 
Setelah diagram jalur dibuat langkah selanjutnya 

yaitu konversi diagram jalur ke sistem persamaan. Cara 
untuk mempermudah dalam membuat persamaan yaitu 
dengan membuat diagram jalur dengan notasi pada 
masing-masing variabel yang dapat dilihat pada Gambar 
3.9. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Diagram Jalur dengan Notasi Masing-masing 
Variabel. 
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 Terdapat dua konversi diagram jalur ke dalam 
sistem persamaan yaitu: 

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

ε1            = γ1ξ1 + δ1 

ε2            = γ2ξ1 + β1ε1 + δ2 
ε3            = β2ε2+ δ3 

Keterangan: 
ε = Variabel laten endogen 
ξ = Variabel laten eksogen 
γ = Koefisien pengeruh variabel eksogen terhadap 
endogen 
β = Koefisien pengeruh variabel endogen terhadap 
endogen 
δ = Galat model 

b. Persamaan model pengukuran (inner model) yang 
dirumuskan untuk menentukan seberapa besar 
variabel indikator dapat menjadi dasar penyusun 
ataupun cerminan dari variabel laten. Model reflektif 
dan formatif mempunyai persamaan yang berbeda. 
Pada penelitian ini seluruh variabel indikator bersifat 
reflektif, hal tersebut dikarenakan variabel indikator 
menjadi cerminan dari variabel laten. Persamaan 
model pengukuran pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Variabel Laten Eksogen (persepsi kemudahan 

penggunaan) 
PKP1 = λPKP1 ξ1 + δ11 
PKP2 = λPKP2 ξ1 + δ12 
PKP3 = λPKP3 ξ1 + δ13 
PKP4 = λPKP4 ξ1 + δ14 
PKP5 = λPKP5 ξ1 + δ15 

2. Variabel Laten Endogen(persepsi manfaat) 
PM1 = λPM1 ε1 + ε11 
PM2 = λPM2 ε1 + ε12 
PM3 = λPM3 ε1 + ε13 



27 
 

PM4 = λPM4 ε1 + ε14 
3. Variabel Laten Endogen (minat menggunakan) 

MM1 = λMM1 ε2 + ε21 

MM2 = λMM2 ε2 + ε22 
4. Variabel Laten Endogen (penggunaan nyata) 

PN1 = λPN1 ε3 + ε31 

PN2 = λPN2 ε3 + ε32 

Keterangan: 
ξ1 = Variabel laten eksogen persepsi kemudahan 
penggunaan 
ε1 = Variabel laten endogen persepsi manfaat 
ε2 = Variabel laten endogen minat menggunakan 
ε3 = Variabel laten endogen penggunaan nyata 
λ = Loading faktor variabel laten  
δ = Galat pengukuran variabel laten eksogen 
ε = Galat pengukuran variabel laten endogen 

5. Pendugaan Parameter 
Pendugaan parameter bertujuan untuk melihat 

hubungan antar variabel laten dengan variabel indikator. 
Pendugaan parameter dilakukan dengan cara iterasi, 
dimana iterasi akan berhenti jika telah tercapai kondisi 
konvergen.  Pendugaan parameter di dalam PLS 
meliputi tiga hal, yaitu menentukan weight estimate, 
menentukan path estimate serta menentukan rata-rata 
dan lokasi parameter. Weight estimate digunakan untuk 
menciptakan skor variabel laten. Estimasi jalur (path 
estimate) menghubungkan antar variabel laten dan 
estimasi loading antara variabel laten dengan 
indikatornya.  Setelah menetukan weight estimate dan 
path estimate selanjutnya menentukan estimasi rata-rata 

dan lokasi parameter untuk indikator dan variabel laten 
(Alfidella dkk, 2015).  

 
6. Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 

A. Goodness of Fit Outer Model (reflektif) 
Analisa Outer Model ini menjelaskan hubungan 

antar variabel laten dengan indikator-indikatornya secara 
spesifik, atau dapat dikatakan bahwa outer model 

mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan 
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dengan variabel latennya. Uji yang dilakukan pada outer 
model yaitu: 
1.  Convergent Validity 

Nilai convergen validity adalah nilai loading 
faktor pada variabel laten dengan indikator-
indikatornya. Nilai convergent validity diperoleh 
berdasarkan korelasi antara item score dan 
construct score yang dihitung dengan PLS. Nilai 
yang diharapkan yaitu lebih dari 0.7 yang 
menandakan korelasi tinggi . 

2.  Discriminant Validity 
Nilai ini merupakan nilai cross loading faktor 

yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk 
memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan 
cara membandingkan nilai cross loading pada 
konstruk yang dituju harus lebih besar dibandingkan 
dengan nilai cross loading pada konstruk yang lain. 
Discriminant validity juga ditunjukkan oleh nilai 
Average Variance Extracted (AVE), 
direkomendasikan nilai AVE harus lebih dari 0,5.  

3. Composite Reliability  
Composite realibility merupakan indeks yang 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran 
dapat dipercaya untuk diandalkan. Data yang 
memiliki composite reliability lebih dari 0.7 
mempunyi reliabilitas yang tinggi.  
 

B. Goodness of Fit Inner Model 
Goodness of Fit Inner Model diukur menggunakan 

R-square variabel laten dependen dengan interpretasi 
yang sama dengan regresi; Q-Square predictive 
relevance untuk model struktural, megukur seberapa 
baik nilai onservasi dihasilkan oleh model dan juga 
estimasi parameternya. Nilai Q-square > 0 menunjukkan 

model memiliki predictive relevance; sebaliknya jika nilai 
Q-Square ≤ 0 menunjukkan model kurang memiliki 
predictive relevance. Perhitungan Q-Square dilakukan 
dengan rumus:  

Q2 = 1 – ( 1 – R1
2 ) ( 1 – R2

2 ) ... ( 1- Rp2 ) 
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R1
2 , R2

2 ... Rp2 adalah R-square variabel endogen 
dalam model persamaan. Besaran Q-square memiliki 

nilai dengan rentang 0 < Q2 < 1, dimana semakin 
mendekati 1 berarti model semakin baik. Besaran Q2 ini 
setara dengan koefisien determinasi total pada analisis 
jalur (path analysis).  

7. Pengujian Hipotesis 
Tahap terakhir dari analisis PLS yaitu pengujian 

hipotesis. Metode pengujian hipotesis yang digunakan 
yaitu metode resampling bootstrap. Menurut Sholihah 
dan Mutiah (2015), pada metode bootstrap dilakukan 
resampling dengan menggunakan data bayangan yang 
memiliki karakteristik mirip dengan data asli. Pada 
umumnya ukuran resampling diambil secara ribuan kali 

agar dapat mewakili data populasinya. Penerapan 
metode resampling ini tidak memerlukan asumsi 
distribusi normal serta tidak memerlukan sampel yang 
besar. Resampling bootstrap dilakukan dengan bantuan 
program SmartPLS 3.0. Berdasarkan pembahasan 
sebelumnya, telah ditetapkan hipotesis sebagai berikut:  
H1.   Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh 

positif terhadap persepsi manfaat aplikasi halal 
sertification cost. 

H2.  Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh 
positif terhadap minat menggunakan aplikasi 
halal sertification cost. 

H3.   Persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap 
minat menggunakan aplikasi halal sertification 
cost. 

H4.     Minat menggunakan berpengaruh positif terhadap 
penggunaan nyata aplikasi halal sertification cost. 

Statistik uji yang digunakan adalah uji t. Menurut 
Ismail (2018), uji t digunakan untuk mengetahui 
signifikansi pengaruh antar variabel bebas terhadap 
variabel terikat. Pada penelitian dengan jumlah sampel 
30 maka digunakan uji t, sedangkan penelitian dengan 
jumlah sampel >30 maka digunakan uji z. Pengujian 
dilakukan dengan melihat nilai thitung, apabila thitung > ttabel 
maka terdapat pengaruh signifikan. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa variabel indikator dapat digunakan 
sebagai instrumen pengukur variabel laten. Rumus 
perhitungan uji t yaitu sebagai berikut (Rangkuti, 2006): 

  
 

  
 

 b   = Koefisien Regresi 
 Sb =  Standar Deviasi 
 
3.3.9 Hasil dan Pembahasan 

Data yang telah dianalisis menggunakan metode PLS 
selanjutnya diinterpretasikan hasilnya dalam pembahasan. 
Pembahasan memuat data-data yang telah diolah dan dianalisis 
sehingga diperoleh hasil terkait pengaruh persepsi pengguna 
terhadap penggunaan nyata aplikasi halal sertification cost. 

 
3.3.10  Kesimpulan dan Saran 

 Tahap akhir pada prosedur penelitian yaitu adalah 
kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang dilakukan. 
Kesimpulan merupakan intisari dari penulisan yang berisi hasil 
penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Saran 
akan berisi masukan terkait perbaikan serta pengembangan 
penelitian yang akan datang, khususnya terkait penerimaan 
teknologi informasi kepada pengguna agar menjadi bahan untuk 
mengembangkan teknologi informasi menjadi lebih baik.  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Aplikasi 
Halal sertification cost merupakan aplikasi berbasis web 

untuk memprediksi biaya sertifikasi halal. Pembuatan aplikasi ini 
bertujuan mengatasi kendala yang dihadapi pengusaha yang 
kesulitan dalam melakukan estimasi biaya sertifikasi halal. 
Aplikasi ini membantu pengusaha Rumah Potong Hewan 
(RPH), Industri Pengolahan Pangan dan Restoran untuk dapat 
mengestimasi biaya sertifikasi halal. Estimasi biaya yang 
dikeluarkan oleh aplikasi Halal sertification cost mengacu 
informasi dari LPPOM MUI. Pada pengoperasiannya, pengguna 
perlu melakukan input data identitas usaha yang meliputi data 
lokasi, kapasitas, teknologi yang digunakan dan lain 
sebagainya. Output yang diterima oleh user adalah estimasi 
biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk melakukan 
sertifikasi halal. Aplikasi Halal sertification cost dapat diakses 
melalui laptop atau PC dan juga smartphone (mobile). Tampilan 
home dan input data aplikasi halal sertification cost dapat dilihat 
pada Gambar 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gambar 4.1. Tampilan Home dan Input Data Identitas Usaha 

Pertama user perlu log in dengan memasukan username 
dan password. Selanjutnya user memilih opsi “hitung biaya 
halal” lalu muncul kolom-kolom yang harus diisi dan dipilih oleh 
user. Pada bagian ini user melakukan input data identitas usaha 
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meliputi nama usaha, kategori sertifikasi, kelompok produk, 
alamat usaha, nomer telpon dan email. Kemudian user perlu 

memilih LPH yang tersedia pada area tersebut, memilih omset 
usaha sesuai kriteria, memilih jumlah kelompok produk, jumlah 
outlet dan mengisi matriks data bahan. Setelah melengkapi 
seluruh input data identitas usaha, user memilih opsi “Hitung 
Estimasi Biaya” lalu muncul output jumlah nominal biaya yang 
harus dikeluarkan oleh perusahaan. Tampilan ouput biaya 
aplikasi halal sertification cost dapat dilihat pada Gambar 4.2.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.2. Tampilan Ouput Aplikasi Halal Sertification Cost 

  Output biaya sertifikasi halal ditampilkan dengan 3 kolom. 
Kolom pertama merupakan biaya yang disetorkan ke LPPOM 
MUI, kolom kedua merupakan biaya akomodasi auditor, dan 
kolom ketiga merupakan total biaya sertifikasi halal yaitu jumlah 
dari biaya ke LPPOM MUI dan biaya akomodasi auditor. Biaya 
yang disetor ke LPPOM MUI merupakan biaya pengajuan 
sertifikasi halal yang mencakup biaya registrasi, biaya dasar , 
biaya kelompok produk dan biaya honor auditor. Biaya 
akomodasi meliputi biaya transportasi, konsumsi dan 
penginapan untuk auditor yang mengacu pada Standar Biaya 
Masukan (SBM) Kementerian Keuangan tahun 2019. 

4.2 Karakterisitik Responden 
Karakteristik responden dapat diketahui dari identitas yang 

terdapat pada pengisian kuisioner meliputi jenis usaha,  jabatan, 
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lama berdiri usaha  dan lama bekerja.  Responden penelitian ini 
adalah 15 pemilik usaha atau pekerja industri olahan pangan 
dan 15 pemilik atau pekerja restoran di Kota Malang dan 
sekitarnya. Karakterisitik responden diketahui berdasarkan data 
identitas responden pada Lampiran 2 Rangkuman karakteristik 
responden dapat dilihat pada Tabel 4.1.  
Tabel 4.1. Karakteristik Responden 

Sumber: Data Primer diolah (2019) 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh responden dari 

area Malang Raya dengan jumlah responden di Kota Malang 
berjumlah 24 orang  (80%), Kabupaten Malang 2 orang  (6,67%)  
dan Kota Batu 4 orang (13,33%). Responden yang dituju yaitu 
pemilik usaha atau pekerja pada industri olahan atau restoran. 
Jumlah responden dari industri olahan berjumlah 15 responden 
(50%) dan responden dari restoran juga 15 responden (50%). 
Responden yang merupakan pemilik usaha yaitu berjumlah 15 
(50%), sedangkan perkerja lainnya seperti manager,  
supervisor, staff keuangan dan staff produksi total berjumlah 15 

No Kriteria Jumlah 

Angka   % 
1. Lokasi:   

a. Kota Malang 24 80 
b. Kabupaten Malang 2 6,67 

c. Kota Batu 4 13,33 

2. Jenis Usaha:   

a. Industri Olahan 15 50 
b. Restoran 15 50 

3. Jabatan:   

a. Pemilik 15 50 
b. Pekerja  15 50 

4. Lama Berdiri Usaha:   
a.  1  –  7   tahun 15 50 
b.  8  – 15  tahun 11 36,67 

c.  > 15 tahun 4 13,33 

5. Lama Bekerja:   
a. 0,5  –  7   tahun 18 60 
b.  8  – 15  tahun 10 33,33 

c. 16 – 23  tahun 2 6,67 
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orang (50%). Usaha yang sudah berdiri 1 - 7 tahun berjumlah 15 
(50%). Usaha yang sudah berdiri 8 - 15 tahun berjumlah 11 
(36,67%) dan usaha yang sudah berdiri ditas 15 tahun 
berjumlah 4 (13,33%). Responden yang menjadi pekerja selama  
1 - 7 tahun berjumlah 18 orang (60%), responden yang sudah 8 
- 15 tahun bekerja berjumlah 10 orang (33,33%) dan responden 
yang sudah bekerja selama 16-23 tahun berjumlah 2 orang 
(6,67%). Para pelaku usaha dan pekerja dipilih menjadi 
responden karena keduanya  menggunakan teknologi informasi 
dalam melakukan pekerjaan tertentu. Menurut Muzakki dkk 
(2016), berbagai kebutuhan dan perkembangan suatu 
organisasi, individu (pekerja), dan perusahaan didukung oleh 
adanya teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi yang 
tepat akan memberikan dampak positif, cotohnya dalam hal 
managerial ataupun pengambilan keputusan.   

Berdasarkan rekap hasil kuisioner yang terdapat pada 
Lampiran 3, responden cenderung setuju dengan pernyataan 
kuisioner. Responden rata-rata memberi nilai mendekati 4 pada 
pernyataan yang ada, hal itu menunjukkan bahwa responden 
setuju pada pernyataan tersebut. Pada variabel persepsi 
kemudahan penggunaan rata-rata jawaban responden adalah 
4,17  dengan nilai masing-masing indikator yaitu mudah 
dipelajari (4,17); mudah dimengerti (4,20); fleksibel (3,93 ); 
mudah diingat (4,10); dan mudah dalam pengoperasian (4,47). 
Indikator-indikator pada variabel persepsi kemudahan 
penggunaan memiliki nilai tinggi sehingga responden 
menganggap bahwa aplikasi halal sertification cost mudah 
digunakan. 

Pada variabel persepsi manfaat rata-rata jawaban 
responden adalah 4,10   dengan nilai masing-masing 
indikatornya yaitu mempercepat pekerjaan (4,27); efektif (4,03); 
memudahkan pekerjaan (4,07); dan memecahkan masalah 
(4,03).  Nilai tersebut menunjukkan responden menganggap 
bahwa aplikasi halal sertification cost bermanfaat bagi pemilik 

usaha maupun pekerja. Pada variabel minat menggunakan rata-
rata jawaban responden adalah 3,83 dengan nilai masing-
masing indikator yaitu motivasi untuk mencari informasi (3,67) 
dan motivasi untuk menggunakan (4,00). Nilai tersebut 
menunjukkan bahwa responden berminat untuk menggunakan 
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aplikasi halal sertification cost.  Pada variabel penggunaan 
nyata rata-rata jawaban responden adalah 4,08 dengan nilai 
masing-masing indikator yaitu kepuasan pengguna (3,97) dan 
loyalitas pengguna (4,20). Nilai tersebut menunjukkan bahwa 
responden akan menggunakan aplikasi halal sertification cost 
ketika hendak menghitung estimasi biaya sertifikasi halal.  
 
4.3 Hasil Uji Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini dilakukan uji validitas dan uji reliablitas 
pada instrumen penelitian (kuisioner). Uji validitas dilakukan 
untuk mengukur ketepatan dan kecermatan suatu kuisioner 
dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji reliabilitas dilakukan untuk 
mengukur apakah instrumen pengukuran tetap menghasilkan 
ukuran yang konsisten setelah dilakukan pengukuran berulang-
ulang. Hasil dari uji instrumen menunjukkan tingkat kelayakan 
dari setiap indikator yang menjadi dasar dari penyusunan butir 
pertanyaan pada kuisioner. 
 
4.3.1 Hasil Uji Validitas 

Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila 
alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau 
memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud 
dilakukannya pengukuran tersebut. Menurut Muhidin (2017), 
cara untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen yaitu 
dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Apabila nilai  
rhitung dari setiap indikator lebih besar dari nilai rtabel maka 
kuisioner dinyatakan valid. Uji validitas ini menggunakan 
software SPSS versi 25, hasilnya dapat dilihat pada Lampiran 4 
dan rangkumannya  dapat dilihat pada Tabel 4.2.. Hasil uji 
validitas tersebut menunjukkan nilai rhitung yang dibandingkan 
dengan nilai rtabel dimana nilai rtabel diperoleh dari jumlah n 
(responden) yang menjadi objek penelitian yaitu sejumlah 30. 
Menurut Habiby (2017), pada r tabel derajat kebebasan yang 
digunakan yaitu N - 2 sehingga diperoleh hasil perhitungan 
sebagai berikut: 

rtabel = 30 – 2 = 28, tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai 
0,361  

Pada penelitian ini digunakan tingkat kepercayaan 95% yang 
artinya keputusan peneliti akan hasil yang diperoleh pada 
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penelitian ini memiliki probabilitas kesalahan 5% (Arifin, 2017). 
Berdasarkan hasil uji validitas yang diperoleh diketahui bahwa 
nilai rhitung  dari setiap indikator lebih besar dari rtabel, sehingga 
dinyatakan bahwa instrumen (kuisioner) yang digunakan valid.  

 
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah 
kuisioner yang digunakan dapat menghasilkan ukuran yang 
konsisten meskipun telah dilakukan pengukuran berulang-ulang. 
Menurut Sarmanu (2017) cara untuk mengetahui reliable atau 
tidaknya suatu kuisioner yaitu dengan melihat nilai Cronbach’s  
alpha. Nilai Cronbach’s  alpha yang lebih besar dari 0,70 
menunjukkan instrumen yang digunakan reliable. Berdasarkan 
hasil uji reliabilitas menggunakan software SPSS versi 25, 

penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik karena bernilai lebih 
dari 0,7 yaitu sebesar 0,865. Ringkasan hasil uji reliabilitas 
dapat dilihat pada Tabel 4.3, sedangkan output hasil uji 
reliabilitas menggunakan software SPSS 25.0 dapat dilihat pada 
Lampiran 5 . 
 
4.4 Evaluasi Model Partial Least Square 
4.4.1 Model Struktural (Inner Model) 

Perancangan model struktural menunjukkan hubungan 
antara variabel eksogen dan endogen. Variabel eksogen 
penelitian ini yaitu persepsi kemudahan penggunaan (perceived 
ease of use). Variabel endogen yaitu persepsi manfaat 
(perceived usefulness), minat menggunakan (behavioral 
intention to use) dan penggunaan nyata (actual usage).  
 
4.4.2 Model Pengukuran (Outer Model) 

 Perancangan model pengukuran pada penelitian ini 
menggunakan indikator reflektif. hal tersebut dikarenakan 
variabel indikator menjadi cerminan dari variabel laten. Arah 
kausalitas pada model reflektif yaitu dari konstruk ke indikator. 
Perubahan dalam konstruk memang menyebabkan perubahan 
pada indikator, sedangkan perubahan pada indikator  tidak 
menyebabkan perubahan dalam konstruk (Khan et al, 2016).  
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Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas 
Variabel Indikator rhitung rtabel Keterangan 

PKP PKP1 0,628 0,361 Valid 

PKP2 0,608 0,361 Valid 

PKP3 0,593 0,361 Valid 

PKP4 0,543 0,361 Valid 

PKP5 0,457 0,361 Valid 

PM PM1 0,466 0,361 Valid 

PM2 0,665 0,361 Valid 

PM3 0,589 0,361 Valid 

PM4 0,726 0,361 Valid 

MM MM1 0,729 0,361 Valid 

MM2 0,689 0,361 Valid 

PN PN1 0,642 0,361 Valid 

PN2 0,725 0,361 Valid 

Sumber: Data Primer diolah (2019) 
 
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Indikator Cronbach’s 
alpha 

Keterangan 

PKP PKP1 0,854 Reliabel 

PKP2 0,855 Reliabel 

PKP3 0,858 Reliabel 

PKP4 0,862 Reliabel 

PKP5 0,863 Reliabel 

PM PM1 0,863 Reliabel 

PM2 0,853 Reliabel 

PM3 0,856 Reliabel 

PM4 0,848 Reliabel 

MM MM1 0,848 Reliabel 

MM2 0,851 Reliabel 

PN PN1 0,854 Reliabel 

PN2 0,850 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah (2019) 
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Pada permodelan PLS penelitian ini setiap variabel laten 
memiliki indikator yang berbeda yaitu: 

1. Variabel persepsi kemudahan penggunaan (PKP) 
memiliki 5 indikator yaitu mudah dipelajari (PKP1), 
mudah dimengerti (PKP2), fleksibel (PKP3), mudah 
diingat (PKP4), dan mudah dalam pengoperasian (PKP5). 

2. Variabel persepsi manfaat (PM) memiliki 4 indikator yaitu 
mempercepat pekerjaan (PM1), efektif (PM2), 
memudahkan pekerjaan (PM3), dan memecahkan 
masalah (PM4). 

3. Variabel minat menggunakan (MM) memiliki 2 indikator 
yaitu motivasi untuk mencari informasi (MM1) dan 
motivasi untuk menggunakan (MM2). 

4. Variabel penggunaan nyata (PN) memiliki 2 indikator 
yaitu kepuasan pengguna (PN1) dan loyalitas pengguna 
(PN2). 

 
4.4.3 Diagram Jalur Partial Least Square 

Diagram jalur merupakan penggabungan hasil 
perancangan inner model dan outer model yang menunjukkan 
nilai dan hubungan antara variabel laten eksogen dan variable 
laten endogen serta antara variabel laten dengan masing-
masing indikator. Diagram jalur didasarkan pada Technology 
Acceptance Model (TAM) yang menjadi kerangka pikir penelitian 
ini. Gambar diagram jalur dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.3. Diagram Jalur 
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Menurut Sheikshoaei dan Tahereh (2010), pada model 
TAM pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 
didasarkan pada hubungan antar masing-masing pasangan 
pada variabel TAM. Persepsi manfaat berperan sebagai variabel 
dependen dari persepsi kemudahan penggunaan dan menjadi 
variabel independen yang mempengaruhi minat menggunakan. 
Variabel minat menggunakan berperan sebagai variabel mediasi 
atau perantara yang mempengaruhi penggunaan nyata 
(Gunawan dan Atik, 2017). Pada diagram jalur diketahui 
hubungan antara variabel laten dan hubungan variabel laten 
dengan masing-masing indikator. Terdapat pengaruh tidak 
siginifikan  antara persepsi kemudahan terhadap persepsi 
manfaat yang ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur rendah 
yaitu 0,134.  

Pada persepsi kemudahan penggunaan, indikator yang 
memiliki korelasi paling rendah yaitu mudah dalam 
pengoperasian (PKP5) dengan nilai 0,596. Hal tersebut 
dikarenakan rata-rata jawaban responden sangat tinggi (4,47) 
namun tidak diiringi oleh variabel minat menggunakan yang 
mempunyai rata-rata jawaban lebih rendah yaitu motivasi 
mencari informasi (3,67) dan motivasi untuk menggunakan 
(4.00). Hal tersebut menunjukkan tingginya nilai kemudahan 
penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 
menggunakan aplikasi halal sertification cost. Pada diagram 

             : Berpengaruh 
signifikan 

PKP  : Persepsi Kemudahan  
           Penggunaan 
PKP1 : Mudah dipelajari  
PKP2 :  Mudah dimengerti  
PKP3 : Fleksibel  
PKP4 : Mudah diingat  
PKP5 : Mudah dalam  

Pengoperasian 
PM    : Persepsi Manfaat  
PM1   : Mempercepat  

Pekerjaan 
 

                :  Tidak berpengaruh 
signifikan 

PM2  : Efektif 
PM3  : Memudahkan Pekerjaan 
PM4   : Memecahkan Masalah 
MM   : Minat Menggunakan 
MM1  : Motivasi untuk Mencari  

Informasi 
MM2  : Motivasi untuk  

Menggunakan  
PN     : Penggunaan Nyata 
PN1   : Kepuasan Pengguna 
PN2   : Loyalitas Pengguna 
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jalur seluruh indikator memiliki nilai loading factor diatas 0,5. 
Menurut Wiyono (2011), suatu indikator dinyatakan baik apabila 
masing-masing indikator memiliki nilai loading factor diatas 0,50. 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa seluruh 
indikator dianggap baik dan mampu mengungkapkan sesuatu 
yang diukur.   
 
4.4.4 Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan 

Pada tahap ini diagram jalur dikonversi ke dalam 2 sistem 
persamaan yaitu persamaan model struktural (inner model) dan 
persamaan model pengukuran (outer model). Menurut Vinzi et 
al (2010), persamaan struktural dirumuskan untuk menyatakan 
hubungan sebab akibat antar variabel yang terdapat pada 
konstruk.  Persamaan model struktural merupakan persamaan 
yang menjelaskan hubungan antar variabel laten.  Persamaan 
model pengukuran merupakan persamaan yang menjelaskan 
hubungan variabel laten dengan indikatornya. 
1. Konversi Persamaan Model Struktural (Inner Model) 

Berdasarkan diagram jalur yang telah dirancang, 
terdapat 3 persamaan pada model struktural. Pertama yaitu 
persamaan yang menyatakan hubungan variabel laten 
persepsi kemudahan penggunaan (PKP) terhadap variabel 
laten persepsi manfaat (PM). Persamaan tersebut yaitu 
sebagai berikut:   

ε1 = 0,134ξ1 + δ1 

Berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa variabel 
minat menggunakan dipengaruhi oleh variabel persepsi 
kemudahan penggunaan sebesar 0,134. Koefisien jalur dari 
variabel persepsi kemudahan penggunaan bertanda positif 
sehingga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap 
variabel persepsi manfaat.  

Persamaan kedua yaitu persamaan yang menyatakan 
hubungan variabel laten persepsi kemudahan penggunaan 
(PKP) dan variabel laten persepsi manfaat (PM) terhadap 
variabel minat menggunakan (MM). Persamaan tersebut 
yaitu sebagai berikut:   

ε2 = 0,639ξ1 + 0,134 ε2 + δ2 
Berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa variabel 
minat menggunakan dipengaruhi oleh variabel persepsi 
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kemudahan penggunaan sebesar 0,134 dan variabel 
persepsi manfaat sebesar 0,639. Koefisen jalur dari kedua 
variabel tersebut bertanda positif sehingga kedua variabel 
tersebut berpengaruh positif terhadap variabel minat 
menggunakan.  

 Persamaan  ketiga yaitu menyatakan hubungan 
variabel laten minat menggunakan (MM) terhadap variabel 
penggunaan nyata (PN) . Persamaan tersebut yaitu sebagai 
berikut:   

ε3  = 0,628ε2 + δ3 
Berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa variabel 
penggunaan nyata dipengaruhi oleh variabel minat 
menggunakan sebesar  0,628. Koefisien jalur dari variabel 
minat menggunakan bertanda positif sehingga variabel 
minat menggunakan berpengaruh positif terhadap variabel 
penggunaan nyata.  

2. Konversi Persamaan Model Pengukuran (Outer Model) 
 Persamaan model pengukuran merupakan 

persamaan yang menjelaskan hubungan antara variabel 
laten dengan masing-masing indikatornya. Persamaan 
model pengukuran dapat dilihat sebagai berikut: 
a. Variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan 

Variabel persepsi kemudahan penggunaan terdiri 
dari 5 indikator, yaitu indikator mudah dipelajari (PKP1), 
mudah dimengerti (PKP2), fleksibel (PKP3), mudah 
diingat (PKP4), dan mudah dalam pengoperasian (PKP5). 
Indikator-indikator tersebut memiliki persamaan sebagai 
berikut: 

PKP1 = 0,865 ξ1 + δ11 
PKP2 = 0,799 ξ1 + δ12 
PKP3 = 0,760 ξ1 + δ13 
PKP4 = 0,799 ξ1 + δ14 
PKP5 = 0,596 ξ1 + δ15 

 Berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa 
indikator yang memiliki korelasi paling tinggi terhadap 
variabel persepsi kemudahaan penggunaan adalah 
mudah dipelajari (PKP1)  dengan nilai outer loading 
sebesar 0,865. 
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b. Variabel Persepsi Manfaat 
Variabel persepsi manfaat terdiri dari 4 indikator, 

yaitu indikator mempercepat pekerjaan (PM1), efektif 
(PM2), memudahkan pekerjaan (PM3), dan memecahkan 
masalah (PM4). Indikator-indikator tersebut memiliki 
persamaan sebagai berikut: 

PM1 = 0,516 ε1 + ε11 
PM2 = 0,854 ε1 + ε12 
PM3 = 0,739 ε1 + ε13 
PM4 = 0,874 ε1 + ε14 

Berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa 
indikator yang memiliki korelasi paling tinggi terhadap  
variabel persepsi manfaat adalah memecahkan masalah 
(PM4) dengan nilai outer loading sebesar 0,874.   

c. Variabel Minat Menggunakan 
Variabel minat menggunakan terdiri dari 2 

indikator, yaitu indikator motivasi untuk mencari 
informasi (MM1) dan motivasi untuk menggunakan  
(MM2). Indikator-indikator tersebut memiliki persamaan 
sebagai berikut:  

MM1 = 0,898 ε2 + ε21 

MM2 = 0,918 ε2 + ε22 
Berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa 

indikator yang memiliki korelasi paling tinggi terhadap 
variabel minat menggunakan adalah  motivasi untuk 
menggunakan (MM2) dengan nilai outer loading sebesar 

0,918. 
d. Variabel Penggunaan Nyata 

Variabel minat menggunakan terdiri dari 22 
indikator, yaitu indikator kepuasan pengguna (PN1) dan 
loyalitas pengguna (PN2). Indikator-indikator tersebut 
memiliki persamaan sebagai berikut:  

PN1 = 0,879 ε3 + ε31 

PN2 = 0,884 ε3 + ε32  

Melalui persamaan tersebut diketahui bahwa 
indikator yang memiliki korelasi paling tinggi terhadap 
variabel penggunaan nyata adalah loyalitas pengguna 
(PN2) dengan nilai outer loading sebesar 0,884. 
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4.4.5 Pendugaan Parameter 
Pendugaan parameter bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel laten dengan indikatornya dengan 
menggunakan estimasi jalur (path estimate). Nilai outer loading 
menunjukkan keterkaitan antara variabel laten dengan 
indikatornya. Berdasarkan nilai outer loading dapat dilihat 

hubungan yang paling dominan berdasarkan nilai diagram jalur 
antara indikator dengan variabel latennya. Menurut Sutopo dan 
Achmad (2017), suatu indikator dikatakan signifikan apabila nilai 
thitung lebih besar dari ttabel. Hasil dari analisis dengan 
menggunakan software SmartPLS 3.0 menampilkan nilai outer 
loading beserta nilai thitung  yang dapat dilihat pada Lampiran 6. 
Hasli perbandingan thitung dan ttabel dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
Nilai ttabel ditentukan berdasarkan nilai derajat kebebasan (df) N 
– 2 sehingga ttabel 30 – 2 = 28 pada tingkat kepercayaan 95% 
yaitu diperoleh nilai 2,048. Adapun hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai thitung  yang 
lebih besar dari ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 
indikator merupakan instrumen pengukur yang baik. 
Tabel 4.4 Pendugaan Parameter 

Variabel Indikator t-statisitik t-tabel 

Persepsi 
Kemudahan 

Penggunaan (PKP) 

PKP1 8,031 2,048 

PKP2 6,275 2,048 

PKP3 5,850 2,048 

PKP4 4,842 2,048 

PKP5 3,195 2,048 

Persepsi Manfaat 
(PM) 

PM1 3,421 2,048 

PM2 5,208 2,048 

PM3 3,599 2,048 

PM4 10,608 2,048 

Minat Menggunakan 
(MM) 

MM1 15,791 2,048 

MM2 12,303 2,048 

Penggunaan Nyata 
(PN) 

PN1 4,636 2,048 

PN2 7,657 2,048 

Sumber: Data Primer diolah (2019) 
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4.4.6 Evaluasi Kriteria Goodness of Fit 
4.4.6.1 Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Evaluasi Goodness of Fit pada model pengukuran dengan 
indikator reflektif dievaluasi dengan convergent validity, 
discriminant validity dan composite reliability dengan hasil 
sebagai berikut: 
1. Convergent Validity 

Validitas konvergen digunakan agar dapat 
mengetahui valid atau tidaknya setiap indaktor dalam 
penelitian. Nilai validitas konvergen diperoleh berdasarkan 
nilai outer loading, agar dapat diketahui tingkat valid atau 
tidaknya. Nilai dari outer loading dinyatakan tinggi apabila 
nilainya lebih dari 0,7 akan tetapi nilai 0,5 sudah dianggap 
cukup (Wiyono, 2011). Hasil output korelasi antar indikator 
dengan konstruknya dapat dilihat pada Tabel 4.5, 
Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai loading factor pada 
indikator-indikator model pengukuran diatas 0,5 sehingga 
telah memenuhi convergent validity. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa indikator memiliki nilai korelasi yang 
tinggi dengan variabel latennya dan indikator memiliki 
kemampuan untuk mengukur variabel laten dengan baik. 

 Tabel 4.5 Nilai Validitas Konvergen 
Variabel Indikator     Outer Loading Keterangan 

Persepsi 
Kemudahan 

Penggunaan (PKP) 

PKP1 0,865 Valid 

PKP2 0,799 Valid 

PKP3 0,760 Valid 

PKP4 0,799 Valid 

PKP5 0,596 Valid 

Persepsi Manfaat 
(PM) 

PM1 0,516 Valid 

PM2 0,854 Valid 

PM3 0,739 Valid 

PM4 0,874 Valid 

Minat Menggunakan 
(MM) 

MM1 0,898 Valid 

MM2 0,918 Valid 

Penggunaan Nyata 
(PN) 

PN1 0,879 Valid 

PN2 0,884 Valid 

 Sumber: Data Primer diolah (2019) 
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2. Discriminant Validity 
Discrimant validity bertujuan untuk menentukan 

apakah suatu indikator reflektif merupakan pengukur 
yang baik baik bagi konstruknya berdasarkan prinsip 
bahwa setiap indikator harus berkorelasi  tinggi terhadap 
konstruknya saja. Pengukur konstruk yang berbeda 
seharusnya tidak berkorelasi tinggi (Ghozali dan Latan, 
2015).  Menurut Henseler et al (2009),  discriminant 
validity diketahui berdasarkan nilai cross loading dimana 
nilai korelasi dari setiap indikator terhadap variabel 
latennya harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi 
terhadap variabel laten lain.  Nilai AVE  yang lebih besar 
dari 0,5 juga menunjukkan nilai validitas diskriminan 
yang baik.  

Berdasarkan hasil uji discriminant validity yang 
dilakukan dengan software SmartPLS 3.0 diperoleh nilai 
cross loading setiap indikator terhadap masing-masing 
variabel latennya memiliki nilai lebih besar dari nilai 
cross loading terhadap variabel laten lain. Nilai tersebut 
menunjukkan bahwa indikator yang digunakan pada 
penelitian ini merupakan pengukur yangyang baik serta 
telah sesuai dan valid. Hasil uji discriminant validity 
dapat dilihat pada Lampiran 7. 

3. Composite Reliability 
Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan 2 

metode, yaitu cronbach’s alpha dan composite reliability. 
Menurut Hair et al (2012), kriteria seperti cronbach’s 
alpha dan composite reliability umumnya diterapkan 
untuk mengevaluasi model reflektif. Nilai cronbach’s 
alpha dan composite reliability yang dapat diterima harus 
lebih besar dari 0,7. Hasil dan output uji reliabilitas 
menggunakan software SmartPLS 3.0 dapat dilihat pada 
Lampiran 8, sedangkan ringkasannya dapat dilihat pada 
Tabel 4.6. Hasil menunjukkan bahwa nilai cronbach’s 
alpha seluruh variabel yang digunakan telah reliable 
karena memiliki nilai diatas 0,7. Nilai composite reliability 
juga menunjukkan hasil yang reliabel karena seluruh 
variabel bernilai diatas 0,7. 
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Tabel 4.6 Uji Reliabilitas PLS 
Variabel Composite 

Reliability 
Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Persepsi 
Kemudahan 
Penggunaan 

(PKP) 

0,877 0,825 Reliabel 

Persepsi Manfaat 
(PM) 

0,840 0,742 Reliabel 

Minat 
Menggunakan 

(MM) 
0,904 0,788 Reliabel 

Penggunaan 
Nyata (PN) 

0,874 0,713 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah (2019) 
 
4.4.6.2 Hasil Evaluasi Model Strukural (Inner Model) 

Penilaian dari model struktural pada PLS yaitu dengan 
melihat R-Square untuk setiap variabel laten endogen. Menurut 
Sarwono dan Herlina (2012), R-Square disebut sebagai 
koefisien determinasi yang menjelaskan seberapa jauh data 
dependen dapat dijelaskan oleh data independen. Hasil 
perhitungan nilai R-Square menggunakan software SmartPLS 
3.0 dapat dilihat pada Lampiran 9. Nilai R-square untuk variabel 
persepsi manfaat yaitu  0,097. Hal ini menunjukkan bahwa 
pembentuk model dari variabel perepsi manfaat dipengaruhi 
oleh persepsi kemudahan penggunaan sebesar 9,7%. Nilai R-
square untuk variabel minat menggunakan yaitu 0,480. Hal ini 
menunjukkan bahwa pembentuk model dari variabel minat 
menggunakan dipengaruhi oleh persepsi kemudahan 
penggunaan dan persepsi manfaat  sebesar  48%. Nilai R-
square untuk variabel penggunaan nyata yaitu 0,394. Hal ini 
menunjukkan bahwa pembentuk model dari variabel 
penggunaan nyata dipengaruhi oleh variabel minat 
menggunakan sebesar 39,4%. 

Berdasarkan ketiga nilai R-square tersebut dapat 
ditentukan nilai Q square predictive relevance sebagai berikut: 

Q2 = 1 – (1 – 0,097) (1 – 0,480) (1 – 0,394) = 0,715 
Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan nilai Q-Square 
predictive relevance yaitu 0,715. Menurut Henseler et al (2009), 
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suatu konstruk dikatakan memiliki relevansi prediktif yang baik 
apabila memiliki nilai Q2 > 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
nilai Q2 pada penelitian ini telah memenuhi syarat dan memiliki 
relevansi prediksi yang baik. 
 
4.4.7 Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat, seluruh hipotesis 
pada penelitian telah sesuai karena koefisien pengaruh antar 
masing-masing variabel pada diagram jalur bernilai positif. 
Selanjutnya untuk mengetahui signifikan atau tidaknya 
pengaruh antar variabel dilakukan uji t dengan cara 
membandingkan thitung dengan ttabel. Nilai thitung diperoleh dari 
hasil bootstrapping dengan SmartPLS 3.0  yang dapat dilihat 
pada Lampiran 10. Prosedur bootstrap bertujuan untuk 

meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian dengan 
cara resampling data sebanyak 500 - 5000 kali (Streukens dan 
Sara, 2016).  Apabila nilai thitung lebih besar dari pada ttabel maka 
terdapat pengaruh signifikan, apabila thitung lebih kecil dari pada 
ttabel maka tidak terdapat pengaruh signifikan. Nilai ttabel 
ditentukan berdasarkan nilai derajat kebebasan (df) N – 2 
sehingga ttabel 30 – 2 = 28 pada tingkat kepercayaan 95% yaitu 
diperoleh nilai 2,048.  Hasil uji t-statisitik dapat dilihat pada 
Tabel 4.7. 
Tabel 4.7. Hasil Uji t-statistik 

Sumber: Data Primer diolah (2019) 
1. Variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan terhadap 

Persepsi Manfaat  

Variabel thitung ttabel Keterangan 

Persepsi Kemudahan 
Penggunaan > Persepsi Manfaat 

2,322 2,048 Signifikan 

Persepsi Kemudahan 
Penggunaan > Minat 
Menggunakan  

0,717 2,048 
Tidak 

Signifikan 

Persepsi Manfaat > Minat 
Menggunakan 

2,985 2,048 Signifikan 

Minat Menggunakan > 
Penggunaan Nyata  

3,695 2,048 Signifikan 
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Nilai thitung dari variabel persepsi kemudahan 
penggunaan terhadap persepsi manfaat yaitu sebesar 
2,322. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung lebih 
besar dari nilai ttabel sehingga terdapat pengaruh signifikan. 
Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan 
penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
persepsi manfaat aplikasi halal sertification cost. Hasil ini 
sesuai penelitian Hakim (2016) yang menunjukkan persepsi 
kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap persepsi manfaat sistem Customer Relationship 
Management  (CRM) pada perusahaan di bidang teknologi 
informasi. Indikator kemudahan penggunaan yang dirasakan 
responden adalah sistem mudah dimengerti, kemudahan 
penyesuaian diri dengan sistem, kemudahan penggunaan, 
dan flexibilitas akses. Persepsi kemudahan penggunaan 
membuat pengguna dapat merasakan manfaat dari 
penggunaan sistem operasi CRM.  

Responden menganggap aplikasi halal sertification 
cost mudah digunakan karena tampilan aplikasi yang simple 
membuat pengguna mudah mengerti dan mempelajari. 
Proses input data mudah menjadi kelebihan aplikasi ini. 
Pada beberapa bagian input, user tidak perlu mengetik 

manual karena sudah terdapat pilihan yang tersedia 
sehingga input data menjadi lebih cepat. Kemudahan 
aplikasi ini membuat user memiliki persepsi positif yang 
mempengaruhi persepsi manfaat, artinya aplikasi ini mudah 
sehingga dapat digunakan dan bermanfaat bagi user.   
Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Far dan Kurosh 
(2017) tentang aplikasi teknologi pertanian presisi untuk 
meningkatkan kinerja konsultan pertanian. Hasil 
menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan 
antara persepsi kemudahan penggunaan terhadap persepsi 
manfaat dari penerapan teknologi. Kemudahan yang 
dirasakan oleh para konsultan pertanian menimbulkan 
persepsi positif terhadap manfaat aplikasi teknologi 
pertanian presisi.  

 
2. Variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan  terhadap Minat 

Menggunakan  
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Nilai thitung dari variabel persepsi kemudahan 
penggunaan terhadap minat menggunakan yaitu sebesar 
0,717. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai thitung lebih 
kecil dari nilai ttabel sehingga tidak berpengaruh signifikan. 
Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan 
penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 
menggunakan aplikasi halal sertification cost. Hasil ini 
sesuai dengan penelitian Susanti (2015) yang menyatakan  
persepsi kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
minat menggunakan mobile banking BRI Syariah kantor 

wilayah Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan karena 
mayoritas responden adalah mahasiswa yang tidak intens 
dalam menggunakan mobile banking sehingga kemudahan 
yang dirasakan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 
menggunakan mobile banking. 

Mespkipun nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel tetapi nilai 
thitung bertanda positif yang menunjukkan persepsi 
kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap 
persepsi manfaat. Kemudahan yang terdapat pada aplikasi 
belum tentu membuat user berminat untuk menggunakan 
aplikasi ini. Meskipun responden menganggap aplikasi 
mudah tetapi tidak bermanfaat maka aplikasi ini kurang 
diminati. Hal itu disebabkan karena beberapa responden 
tidak terlalu membutuhkan aplikasi ini. Terdapat usaha yang 
difasilitasi oleh pihak lain dalam pengajuan sertifikasi halal 
sehingga pemilik usaha tidak memikirkan jumlah biaya untuk 
sertifikasi halal. Hasil ini juga sesuai penelitian  Jones et al 
(2010), dimana persepsi kemudahan penggunaan tidak 
memiliki efek yang kuat terhadap minat  menggunakan 
prosedur keamanan sistem informasi pada karyawan. Hal 
tersebut dikarenakan minimnya kesadaran karyawan terkait 
pentingnya prosedur keamanan sistem informasi sehingga 
karyawan kurang berminat menggunakannya. 

  
3. Variabel Persepsi Manfaat terhadap Minat Menggunakan 

Nilai thitung dari variabel persepsi manfaat terhadap 
minat menggunakan yaitu sebesar 2,985 . Nilai tersebut 
menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel 
sehingga terdapat pengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan 
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bahwa persepsi manfaat memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap minat menggunakan aplikasi halal 
sertification cost. Hasil ini sesuai dengan penelitian Farahat 
(2012) yang menyatakan bahwa persepsi manfaat 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
menggunakan metode pembelajaran online pada Universitas 
Mesir. Kelebihan dari pembelajaran online yaitu mahasiswa 
dapat mengakses dimana saja selama 24 jam sehingga 
praktis dalam pembelajaran. Hal tersebut berpengaruh 
positif terhadap minat mahasiswa pada metode 
pembelajaran online.  

 Mayoritas responden menganggap aplikasi halal 
sertification cost bermanfaat karena dapat memudahkan 
pelaku usaha dalam memperkirakan biaya sertifikasi halal. 
Aplikasi ini mampu mengkalkulasi biaya yang harus 
dikeluarkan sehingga memudahkan pelaku usaha dalam 
penganggaran. Aplikasi ini membuat pelaku usaha menjadi 
lebih cepat dalam mengestimasi biaya karena rumusan 
biaya sudah terprogram pada aplikasi. Manfaat tersebut 
membuat pelaku usaha berminat menggunakan aplikasi 
halal sertfication cost. Verma dan Sinha (2018), menyatakan 
bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat 
menggunakan aplikasi layanan penyeluhan pertanian 
berbasis seluler. Aplikasi tersebut dapat memberikan 
pengetahuan baru kepada petani terkait cara untuk 
meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.  Manfaat 
tersebut berpengaruh terhadap minat petani dalam  
menggunakan aplikasi layanan penyeluhan pertanian 
berbasis seluler ini akan membuat pengguna berminat untuk 
menggunakan suatu teknologi informasi. 

 
4. Variabel Minat Menggunakan terhadap Penggunaan Nyata 

Nilai thitung dari variabel minat menggunakan terhadap 
penggunaan nyata yaitu sebesar  3,695. Nilai tersebut 
menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel 
sehingga terdapat pengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan 
bahwa minat menggunakan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap penggunaan nyata aplikasi halal 
sertification cost. Hasil ini sesuai dengan penelitian 
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Hanggono (2015), yang menyatakan bahwa variabel minat 
menggunakan memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap penggunaan nyata Instagram dalam berbisinis 
online. Frekuensi penggunaan yang tinggi menunjukkan 
adanya penggunaan nyata instagram dalam berbisnis online 

 Pelaku usaha yang sudah mencoba aplikasi halal 
sertification cost  berminat menggunakan karena manfaat 
yang diberikan. Minat tersebut berpengaruh terhadap 
penggunaan nyata aplikasi. Indikator paling signifikan pada 
penelitian ini yaitu loyalitas pengguna. Loyalitas pengguna 
diawali oleh adanya kepuasan user terhadap aplikasi lalu 
user akan merekomendasikan aplikasi ini kepada orang 
lain.Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian Affandi 
(2016) dimana minat menggunakan berpengaruh terhadap 
penggunaan nyata aplikasi Tracking Kuliner Halal. Indikator 
yang paling signifikan terhadap penggunaan nyata aplikasi 
tersebut yaitu loyalitas pengguna. Pengguna aplikasi yang 
loyal akan merekomendasikan ke orang lain karena aplikasi 
Tracking Kuliner Halal mudah dan bermanfaat dalam 
pemberian informasi tempat kuliner tersertifikasi halal.   

 
4.5 Implikasi Perbaikan Aplikasi 

Aplikasi halal sertification cost dikembangkan dalam 
rangka mengatasi kesulitan dari para pelaku usaha dalam 
menghitung estimasi biaya sertifikasi halal. Aplikasi ini membuat 
para pelaku usaha mengetahui jumlah dana yang harus 
disiapkan untuk mengajukan sertifikasi halal. Pada fase awal 
dikembangkan aplikasi ini tentu perlu memperhatikan beberapa 
faktor agar aplikasi dapat diterima oleh pelaku usaha khususnya 
industri olahan pangan dan restoran. Penerimaan pengguna 
diketahui setelah dilakukan survey ke beberapa industri olahan 
dan restoran, hasil dokumentasi survey dapat dilihat pada 
Lampiran 11. Berdasarkan data yang diperoleh, penerimaan 
aplikasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kemudahan 
penggunaan dan manfaat aplikasi. Rata-rata jawaban 
responden terhadap persepsi kemudahan penggunaan dan 
persepsi manfaat yaitu 4,17  dan 4,10. Nilai tersebut 
menunjukkan bahwa aplikasi halal sertification cost mudah dan 

bermanfaat bagi responden.  
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Disamping kemudahan dan manfaat dari aplikasi ini, masih 
ada hal yang perlu diperbaiki oleh developer aplikasi halal 
sertification cost. Indikator dengan rata-rata jawaban paling 
rendah yaitu motivasi untuk mencari informasi (MM1) dengan 
nilai 3,67. User kurang berminat untuk mencari informasi setelah 
mencoba aplikasi karena kurang tersedianya informasi pada 
tampilan home dan tidak tersedianya menu bantuan (help). 
Perbaikan yang diusulkan  pada developer yaitu: 
1. Penambahan Menu Bantuan (Help) 

Menu bantuan berfungsi untuk memberikan informasi 
kepada user bila  membutuhkan informasi tambahan atau 
kesulitan menggunakan aplikasi halal sertification cost. 
Menu bantuan memuat penjelasan mengenai fitur-fitur pada 
aplikasi dan petunjuk pengoperasian yang disertai gambar 
dan contoh pengisian data sehingga mudah dipahami user. 
Selain itu  terdapat fitur ask and question sehingga user  
dapat mengajukan pertanyaan pada menu bantuan tersebut 
kemudian admin aplikasi memberikan respon jawaban. Pada 
menu bantuan juga dapat ditambahkan link atau tautan 
website LPPOM MUI atau BPJPH bila user ingin mencari 
informasi seputar regulasi sertifikasi halal. Menurut 
Gilbertson dan Mark (2012), menu bantuan menyediakan 
informasi tentang cara melakukan berbagai jenis fungsi 
menggunakan software. Menu bantuan sangat berguna 
ketika user memulai menggunakan software dan mencari 
cara untuk melakukan tugas tertentu. 

2. Penambahan Informasi pada Menu Home 
Menu home menjadi bagian yang harus ditonjolkan 

pada aplikasi. Ketersediaan informasi dapat menarik minat 
pengguna untuk mencari informasi lebih lanjut.  Pada menu 
home ditambahkan headline yang memuat informasi terbaru 
seputar sertifikasi halal. Informasi yang dapat ditambahkan 
yaitu berupa berita atau update terbaru terkait pendaftaran, 
pembiayaan  dan regulasi  sertifikasi halal. Apabila terdapat 
berita atau  regulasi baru LPPOM MUI terkait sertifikasi halal 
maka secara otomatis muncul pada headline. User dapat 
klik headline untuk melihat informasi lebih dalam dan 
terdapat link atau tautan website yang menjadi sumber 
berita atau informasi tersebut.  Menurut Sucipto et al (2016), 
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penyajian informasi yang jelas dan ringkas serta 
penempatan konten penting dalam bidang yang sesuai akan 
mudah diterima oleh semua pengguna. Adanya 
penambahan informasi tersebut diharapkan dapat menarik 
minat pengguna  untuk mencari informasi lebih lanjut 
terutama pada pelaku usaha yang ingin mengajukan 
sertifikasi halal. 

Para pelaku usaha juga menyebutkan bahwa hal yang 
paling penting dari aplikasi ini yaitu hasil estimasi biaya. Aplikasi 
harus selalu mengacu pada peraturan pembiayaan LPPOM MUI 
agar hasil estimasi biaya dapat akurat. Selain itu fitur dan desain 
tampilan aplikasi perlu dibuat semenarik mungkin agar dapat 
memberi kenyamanan bagi pengguna aplikasi. Aplikasi juga 
perlu ditambahkan logo dan tagline sebagai branding yang 

menunjukkan ciri khas dan keunggulan aplikasi. Menurut Sutabri 
(2012), bahwa sistem informasi yang memenuhi keandalan, 
efektifitas dan efisiensi merupakan sistem informasi berkualitas 
yang dapat memuaskan pengguna dan mengoptimalkan kinerja 
serta organisasinya. Hal itu membuat pengguna  mendukung 
dan berminat menggunakan sistem tersebut.   
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
Hasil kuisioner menunjukkan pada variabel persepsi 

kemudahan penggunaan rata-rata jawaban responden adalah 
4,17 sehingga aplikasi mudah digunakan. Pada variabel 
persepsi manfaat rata-rata jawaban adalah 4,10 yang 
menunjukkan aplikasi bermanfaat. Pada variabel minat 
menggunakan rata-rata jawaban adalah 3,83 yang menunjukkan 
responden berminat menggunakan aplikasi. Pada variabel 
penggunaan nyata rata-rata jawaban adalah 4,08 yang 
menunjukkan bahwa responden akan menggunakan aplikasi 
secara nyata.  

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa persepsi 
kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap persepsi manfaat dengan nilai thitung 2,322. Persepsi 
kemudahan penggunaan berpengaruh positif tidak signifikan 
terhadap minat menggunakan aplikasi halal sertfication cost 

dengan nilai thitung 0,717. persepsi manfaat berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap minat menggunakan dengan nilai thitung 
2,985. Minat menggunakan memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap penggunaan nyata aplikasi halal sertfication 
cost dengan nilai thitung 3,695. Secara garis besar responden 
menerima aplikasi halal sertification cost karena kemudahan 
dan manfaat penggunaan, namun masih terdapat bagian yang 
harus diperbaiki diantaranya yaitu penambahan menu bantuan 
(help) dan penambahan informasi pada menu home. 
 
5.2 Saran 

Pada penelitian ini persepsi kemudahan penggunaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan  dengan 
nilai 0,134 (13,4%). Hal itu menunjukkan adanya indikator-
indikator lain yang mempengaruhi minat menggunakan sebesar 
86,6%, diantaranya kemudahan akses, kemudahan informasi 
dan lain sebagainya. Penentuan indikator harus lebih tepat agar 
memberikan pengaruh yang lebih signifikan. Selanjutnya perlu 
dilakukan penelitian pada industri dan restoran skala menengah 
keatas agar penerimaan aplikasi halal sertification cost dapat 

merata di semua kalangan pengusaha. 
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Lampiran 1. Kuisioner Penelitian 

                   JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
                    FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN           

                   UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
                      Jalan Veteran, Malang 65145 telp (0341)551661 
 
Dengan Hormat, 
   Terimakasih atas kesediaan Saudara/saudari untuk 
berpartisipasi untuk mengisi dan menjawab seluruh pernyataan 
yang ada dalam kuisioner ini. Saya, Arsyad Budi Rahman 
mahasiswa Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang,  yang 
sedang melakukan penelitian tentang Analisis Penerimaan 
Pengusaha Industri Olahan dan Restoran terhadap Aplikasi 
Halal Sertification Cost dengan Pendekatan Technology 
Acceptance Model (TAM). Kuisioner ini ditujukan untuk 
mengetahui persepsi pengguna terhadap aplikasi halal 
sertification cost yang merupakan aplikasi untuk mengestimasi 

biaya sertifikasi halal pada industri olahan dan restoran. Untuk 
itu diharapkan para responden dapat memberikan jawaban yang 
sebenar-benarnya demi membantu penelitian ini. Atas 
kesediannya saya ucapkan terimakasih. Semoga penelitian ini 
bermanfaat bagi kita semua. 
 

A. Data Identitas Responden  
1. Nama                     : …….……………………….. …….. 
2. Jenis Usaha               : Industri olahan / restoran 
3. Nama Usaha / Resto  : …………………………………….. 
4. Tahun Berdiri Usaha  : …………………………………….. 
5. Alamat           : ….…………………………………. 
6. Jabatan          : …………………………………….. 
7. Lama Bekerja      : ………………….…………………. 

 
B. Informasi Tambahan 
Petunjuk: Beri tanda silang pada jawaban yang menurut 
anda paling sesuai.. 
1. Apakah usaha anda sudah tersertifikasi halal? 

a. Sudah   b. Belum 
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2. Apabila sudah, apakah anda sudah mengetahui 
komponen biaya saat hendak mengajukan sertifikasi 
halal? 
a. Ya    b. Tidak 

3. Apakah anda kesulitan dalam memperkirakan / estimasi 
biaya sertifikasi halal? 
a. Ya    b. Tidak 

4. Menurut anda, perlukah adanya teknologi informasi 
untuk membantu dalam perkiraan dan estimasi biaya 
sertifikasi halal? Sebutkan alasan anda! 
…………………………………………………………………
…………………………………….……………………………
…………………………………… 

5. Bagaimana pendapat anda terkait adanya aplikasi untuk 
mengestimasi biaya sertifikasi halal?  
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………… 

C. Kuisioner Utama 
Mohon beri tanda centang (√) pada alternatif jawaban 
yang anda pilih dengan ketentuan: 
1 = Sangat tidak setuju 
2 = Tidak setuju 
3 = Biasa 
4 = Setuju 
5= Sangat Setuju 
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No Pernyataan Jawaban 

A Persepsi Kemudahan Penggunaan 1 2 3 4 5 

1 Aplikasi halal sertification cost mudah 
untuk dipelajari 

     

2 Aplikasi halal sertification cost mudah 
untuk dimengerti 

     

3 Aplikasi halal sertification cost 
fleksibel untuk digunakan  

     

4 Aplikasi  halal sertification cost 
mudah untuk diingat cara 
pengunaannya 

     

5 Aplikasi halal sertification cost mudah 
untuk dioperasikan 

     

B Persepsi Manfaat 1 2 3 4 5 

1. Aplikasi halal sertification cost 
membuat saya lebih cepat dalam 
mengestimasi biaya sertifikasi halal 

     

2. Aplikasi halal sertification cost efektif 
untuk mengestimasi biaya sertifikasi 
halal 

     

3. Aplikasi halal sertification cost 
memudahkan saya untuk 
mengestimasi biaya sertifikasi halal 

     

4. Aplikasi halal sertification cost 
merupakan solusi yang tepat untuk 
mengestimasi biaya sertifikasi halal  

     

C Minat Menggunakan 1 2 3 4 5 

1 Saya termotivasi untuk mencari 
informasi setelah mencoba aplikasi ini 

     

2 Saya termotivasi untuk menggunakan 
aplikasi halal sertification cost setelah 
mencoba pertama kali 

     

D Penggunaan Nyata 1 2 3 4 5 

1. Saya merasa puas setelah 
menggunakan aplikasi halal 
sertification cost  

     

2. Saya akan memberitahukan aplikasi 
halal sertification cost kepada orang 
lain 
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Lampiran  2. Hasil Rekap Identitas Responden 

No Jabatan 
Jenis 
Usaha 

Nama Usaha / 

Brand 
Alamat 

Lama 
Berdiri 
Usaha 

Lama 
Bekerja 

Stasus 
Sertifikasi 

Halal 

1 Pemilik 
Industri 
Olahan 

CV. Ailani Food 
(Abon Jamur) 

Jl. Andromeda II 
Tlogomas,  Malang 

9 tahun 9 tahun 
Tersertifikasi 

Halal 

2 Pemilik 
Industri 
Olahan 

Keripik Buah 
Berkah 

Jl. Tirto Agung no. 
63, Malang 

16 tahun 16 tahun 
Tersertifikasi 

Halal 

3 Pemilik 
Industri 
Olahan 

Keripik Tempe 
Sari Rasa 

Jl. Sanan Gg 3 no. 
127, Malang 

21 tahun 21 tahun 
Tersertifikasi 

Halal 

4 Pemilik 
Industri 
Olahan 

Keripik Tempe 
Sumber Rejeki 

Jl. Sanan 8A no. 
241 

Malang 
15 Tahun 15 Tahun 

Tersertifikasi 
Halal 

5 Manager 
Industri 
Olahan 

Keripik 
Singkong 

Lumba-lumba 

Gg. VII B 
Jatirenggo, Turen, 

Kab. Malang 

8 Tahun 8 Tahun 
Tersertifikasi 

Halal 

6 Pemilik 
Industri 
Olahan 

Pai Apel Malang 
Jl. Simp. Sulfat 
Utara VII / F27, 

Malang 
9 tahun 9 tahun 

Tersertifikasi 
Halal 

7 Pemilik 
Industri 
Olahan 

Lumpia Ngalam 
Jl. Aris Munandar 

58-D Malang 
4 tahun 4 tahun 

Tersertifikasi 
Halal 

8 Pemilik 
Industri 
Olahan 

Permata Agro 
Mandiri (Pia) 

Jl. Masjid Banaran  
Bumiaji, Batu 

9 tahun 9 tahun 
Tersertifikasi 

Halal 

9 Pemilik 
Industri 
Olahan 

UD. Ridha 
Nabila 

(Brownies) 

Jl. Panglima 
Sudirman V / 15A,  

Batu 
11 Tahun 11 Tahun 

Tersertifikasi 
Halal 
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Lampiran  2. Hasil Rekap Identitas Responden (Lanjutan) 

No Jabatan 
Jenis 
Usaha 

Nama Usaha / 

Brand 
Alamat 

Lama 
Berdiri 
Usaha 

Lama 
Bekerj

a 

Stasus 
Sertifikasi 

Halal 

10 Pemilik 
Industri 
Olahan 

UD. Indo Agro 
(Pie Apel Susu) 

Bumiaji, Jl. Jeruk no. 
27, Batu 

4 Tahun 
4 

Tahun 
Tersertifikasi 

Halal 

11 Pemilik 
Industri 
Olahan 

Vigur Organik  
Jl. Bandara Juanda, 

Malang 
9 Tahun 9 tahun 

Tersertifikasi 
Halal 

12 Supervisor 
Industri 
Olahan 

D’ Family 
Bakery 

Jl. Piranha Atas no. 
188, Malang 

3 tahun 3 tahun 
Tersertifikasi 

Halal 

13 
 Staff 

Keuangan 
Industri 
Olahan 

Mina Bakery & 
Cake 

Jl. Terusan Sulfat 
No.35 A, Malang 

13 Tahun 
3 

Tahun 
Tersertifikasi 

Halal 

14 Pemilik 
Industri 
Olahan 

Pia Hikmah 
Jl. Bulurejo Gg 2, 

Pakis 
Kab. Malang 

7 Tahun 
7 

Tahun 

Belum 
Tersertifikasi 

Halal 

15 Pemilik 
Industri 
Olahan 

Keripik Apel 
Bali 

Junggo Tulungrejo 
Bumiaji, Batu 

6 Tahun 
6 

Tahun 

Belum 
Tersertifikasi 

Halal 

16 
Manager 

Keuangan 
Restoran UB Kantin 

Jl. Veteran 
Malang 

3 Tahun 
2 

Tahun 

Tersertifikasi 
Halal 

17 
General 
Manager 

Restoran Ocean Garden 
Jl. Trunojoyo no. 3 

Malang 
9 tahun 9 tahun 

Belum 
Tersertifikasi 

Halal 

18 
Staff 

Produksi 
Restoran 

Ayam Geprek 
The Master 

Jl. Borobudur no. 22 
Malang 

2 tahun 6 Bulan 
Belum 

Tersertifikasi 
Halal 
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Lampiran  2. Hasil Rekap Identitas Responden (Lanjutan) 

No Jabatan 
Jenis 
Usaha 

Nama Usaha / 

Brand 
Alamat 

Lama 
Berdiri 
Usaha 

Lama 
Bekerja 

Stasus 
Sertifikasi 

Halal 

19 Manager Restoran Yala Resto 
Jl. Mt. Haryono no. 

17 Malang 
3 Tahun 1 Tahun 

Belum 
Tersertifikasi 

Halal 

20 Pemilik Restoran 
Martabak 

Lempoeng 
Jl. Kertoraharjo 49 

Malang 
5 Tahun 5 Tahun 

Belum 
Tersertifikasi 

Halal 

21 
Staff 

Produksi 
Restoran 

 Om Ayam 
Sambel Ijo 

Jl. Mt Haryono no. 
269 Malang 

1 Tahun 1 Tahun 
Belum 

Tersertifikasi 
Halal 

22 Manager  Restoran 

 
Jl. Watugong 13 

Malang 
14 

Tahun 
10 

Tahun 

Belum 
Tersertifikasi 

Halal 
Resto Gama 

23 Supervisor Restoran 
Steak Moen 

Moen 
Jl. Soekarno Hatta 

Malang 
3 Tahun 2 Tahun 

Belum 
Tersertifikasi 

Halal 

24 Pemilik Restoran Ayam Cobloos 
Jl. Kawi No.50, 

Malang 
3 Tahun 3 Tahun 

Belum 
Tersertifikasi 

Halal 

25 
Manager 

Outlet 
Restoran 

Waroeng Steak 
and Shake 

Jl. Bogor no. 24 
Malang 

19 
Tahun 

3 Tahun 
Tersertifikasi 

Halal 

26 Manager Restoran 
Resto 

EsTemperor 
Jl. Soekarno Hatta 
Utara 9a Malang 

7 Tahun 5 Tahun 
Belum 

Tersertifikasi 
Halal 



70 
 

Lampiran  2. Hasil Rekap Identitas Responden (Lanjutan) 

No Jabatan 
Jenis 
Usaha 

Nama Usaha / 

Brand 
Alamat 

Lama 
Berdiri 
Usaha 

Lama 
Bekerja 

Stasus 
Sertifikasi 

Halal 

27 Pemilik Restoran Depot Es Talun 
Jl. Kawi 
Malang 

69 
Tahun 

7 Tahun 
Belum 

Tersertifikasi 
Halal 

28 
Staff 

Keuangan 
Restoran 

Resto Mie 
Bakar Celaket 

Jl. Jaksa Agung 
Suprapto Gg. 1 
No.22 Malang 

2 Tahun 1 Tahun 
Belum 

Tersertifikasi 
Halal 

29 Supervisor Restoran 
Nasi Goreng 

Gandrung 
Jl. Gajayana 14A 

Malang 
9 Tahun 9 Tahun 

Belum 
Tersertifikasi 

Halal 

30 Supervisor Restoran Sayap Grak 
Jl. Soekarno Hatta 

Malang 
1 Tahun 1 Tahun 

Belum 
Tersertifikasi 

Halal 
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Lampiran  3. Rekap Jawaban Responden  
No PKP1 PKP2 PKP3 PKP4 PKP5 PM1 PM2 PM3 PM4 MM1 MM2 PN1 PN2 Total 

1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 50 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 50 

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

4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 59 

5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 44 

6 4 4 4 5 4 4 1 3 2 2 1 2 3 39 

7 5 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 3 4 56 

8 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 57 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 62 

10 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 58 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 53 

12 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 60 

13 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 50 

14 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 55 

15 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 57 

16 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 58 

17 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 3 4 4 52 
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Lampiran  3. Rekap Jawaban Responden (Lanjutan)  
No PKP1 PKP2 PKP3 PKP4 PKP5 PM1 PM2 PM3 PM4 MM1 MM2 PN1 PN2 Total 

18 4 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 55 

19 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 52 

20 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 53 

21 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 53 

22 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 48 

23 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 

24 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 46 

25 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 59 

26 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 52 

27 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 49 

28 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 59 

29 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 52 

30 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 49 

Rata-
rata 

4.17 4.20 3.93 4.10 4.47 4.27 4.03 4.07 4.03 3.67 4.00 3.97 4.20 53.10 
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Lampiran  4. Uji Validitas dengan SPSS 25.0 
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Lampiran  4. Uji Validitas dengan SPSS 25.0 (Lanjutan) 
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Lampiran  5. Uji Reliabilitas dengan SPSS 25.0 
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Lampiran 6. Nilai Outer Loading dan T Hitung berdasarkan 
SmartPLS 3.0 
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Lampiran 7. Output Discriminant Validity dengan SmartPLS 3.0 
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Lampiran  8. Output Cronbach’s Alpha dan  Composite 
Reliability dengan SmartPLS 3.0 
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Lampiran 9. Output Nilai R Square dengan SmartPLS 3.0 
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Lampiran 10. Hasil Bootsrapping dengan SmartPLS 3.0 dan 
Perhitungan Manual T Hitung 

 

 

 

 
 
Persepsi kemudahan penggunaan terhadap persepsi manfaat: 

  
 

  
      

                 

               
       

     

     
  = 2,322 

Persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat 
menggunakan: 

  
 

  
      

                 

               
       

     

     
  = 0,717 

Persepsi manfaat terhadap minat menggunakan: 

  
 

  
      

                 

               
       

     

     
  = 2,985 

Minat menggunakan terhadap penggunaan nyata: 

  
 

  
      

                 

               
       

     

     
  = 3,695 
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Lampiran 11.  Dokumentasi Penilitian 

 

 

 

 
          Survey pada Sayap Grak          Survey pada Yala Resto 
 
  

 

 

 

      Survey pada Pai Apel Malang         Survey pada Pia Hikmah 
  
 

 

 

 

      Survey pada Lumpia Ngalam       Survey pada Vigur Organik 
 
 

 

 

 

         Survey pada Ocean Garden          Survey pada UB Kantin 


