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ABSTRAK 

Dinda Amelia Kusumastuti, Program Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2019. Determinan Sikap 
dan Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). 
Ketua Komisi Pembimbing: Roekhudin. Anggota Komisi Pembimbing: Lilik 
Purwanti. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan penggunaan, norma subjektif, kompatabilitas, dan kepercayaan 
terhadap sikap dan dihubungkan dengan efektivitas dalam menerapkan aplikasi 
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Penelitian ini menggunakan metode 
survei dan mengambil sampel pada pemerintah desa Kabupaten Madiun dan 
Kabupaten Kediri yang berposisi sebagai pengguna aplikasi SISKEUDES 
sebanyak 230 responden. Data yang sudah disebar melalui kuesioner dianalisis 
menggunakan model struktural berbasis Partial Least Square (PLS) dengan 
software SmartPLS versi 2.0. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas 
penerapan aplikasi SISKEUDES ditentukan oleh sikap pengguna aplikasi 
SISKEUDES. Sikap pengguna aplikasi SISKEUDES dipengaruhi secara positif 
oleh persepsi kegunaan, norma subjektif, kompatabilitas, dan kepercayaan 
dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES yang pada akhirnya akan 
berpengaruh terhadap efektivitas dari penerapan aplikasi SISKEUDES. 
Penelitian ini menemukan persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh 
terhadap sikap pengguna aplikasi SISKEUDES. 
 
Kata Kunci: Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Norma     
                     Subjektif, Kompatabilitas, Kepercayaan, Sikap, Efektivitas, Sistem  
                     Keuangan Desa (SISKEUDES). 
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ABSTRACT 

Kusumastuti, Dinda Amelia. Master Program in Accounting, Faculty of Economics 
and Business, Brawijaya University. 2019. The Determinants of Attitudes and 
the Effectiveness of Village Financial System (SISKEUDES) Application. 
Supervisor: Roekhudin. Co-Supervisor: Lilik Purwanti. 
 

This study aims to examine the influence of perceived usefulness, 
perceived ease of use, subjective norm, compatibility, and trust on attitudes 
related with the effectiveness of SISKEUDES application. The data of this study 
was obtained through survey method in forms of questionnaires distributed to a 
sample of 230 SISKEUDES application users from the village government of 
Madiun regency and Kediri regency and was analyzed using Partial Least Square 
(PLS) structural model in SmartPLS 2.0. The result of this study proves that the 
effectiveness application usage is determined by the attitude of its users. The 
attitude is positively affected by perceived usefulness, subjective norms, 
compatability, and trust, which ultimately affect the effectiveness of the usage.  
However, this study finds that perceived ease of use does not affect the attitude 
of SISKEUDES application users. 
 
Keywords:  Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Subjective Norms,  
                    Compatability, Trust, Attitude, Effectiveness, Sistem Keuangan Desa  
                    (SISKEUDES). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi sekarang ini semakin maju dan canggih yang 

berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia. Teknologi informasi 

merupakan gambaran teknologi yang menyangkut semua industri bisnis dan 

termasuk sistem yang mengintegrasikan penggunaan software dan hardware 

untuk mengelola informasi yang disebut sebagai sistem informasi (Damasiotis et. 

al., 2015). Sistem informasi adalah serangkaian prosedur pengumpulan data 

yang diolah menjadi informasi kemudian disampaikan kepada para penggunanya 

(Romney dan Steinbart, 2015: 7).  

Teknologi informasi sangat penting bagi organisasi untuk mengolah data 

termasuk mendapatkan data, memproses data, dan menyimpan data untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas. Penggunaan teknologi informasi dapat 

membantu organisasi dalam menjalankan fungsi operasionalnya yang lebih 

efisien dan efektif. Selain itu, penerapan teknologi informasi sebagai alat 

perencanaan, kontrol dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan 

organisasi.  

Bagi organisasi pemerintahan, penerapan teknologi informasi akan 

membantu terwujudnya pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. 

Organisasi pemerintahan salah satunya adalah pemerintah desa, jumlah 

pelaporan yang beragam serta pemberian dana ke desa yang begitu besar, 

tentunya menuntut adanya tanggung jawab oleh pemerintah desa. Pemerintah 

desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa. 

Semua yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan keuangan desa dapat 

dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang
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 baik (Good Village Governance). Untuk menerapkan prinsip 

akuntabilitas, diperlukan sarana pendukung dan sumber daya manusia yang 

berkompeten serta teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.  

Pemerintah desa memiliki kendala dalam mengelola keuangan karena 

belum memiliki prosedur dan dukungan sarana prasarana dalam mengelola 

keuangan desa (bpkp.go.id, diakses pada bulan Januari 2018). Selain itu, belum 

kritisnya masyarakat desa atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 

desa sehingga banyak terjadi kasus korupsi oleh pemerintah desa dalam 

menggunakan dana desa (bpkp.go.id, diakses pada bulan Januari 2018). 

Penggunaan sistem informasi pada pemerintah desa masih sebatas penggunaan 

komputer untuk proses administrasi dan pengetikan. Fungsi sistem informasi 

pada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang lebih kompleks masih 

jauh dari harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi pada pemerintah 

desa belum efektif. Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif dapat 

menghasilkan efek negatif pada kinerja dan mutu pelayanan pemerintah desa 

kepada masyarakat. 

Dalam rangka untuk pengawasan pengelolaan keuangan desa dan 

mengurangi tindak penyelewengan oleh pemerintah desa, Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan aplikasi Sistem Keuangan 

Desa (SISKEUDES). BPKP yang bertugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan 

pembangunan nasional, mengeluarkan aplikasi tersebut pada tanggal 13 Juli 

2015. Aplikasi SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan BPKP untuk  

meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur yang terdapat dalam 

aplikasi SISKEUDES dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan 

pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Proses penginputan sekali sesuai 

transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan 
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dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang 

(bpkp.go.id, diakses pada bulan Januari 2018). 

Aplikasi SISKEUDES tersebut dikembangkan karena adanya penerapan 

UU Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah desa diberikan wewenang untuk 

mengelola tata pemerintahannya sendiri, seperti pengelolaan keuangan dan 

melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan 

hidup masyarakat desa. Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 selaras dengan 

program pembangunan nasional yaitu membangun Indonesia dari pinggiran 

dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Sesuai UU tentang desa pada 

pasal 72, desa juga mengelola keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli 

Desa (PAD) dan Pendapatan Transfer lainnya yang berupa Alokasi Dana Desa 

(ADD). ADD meliputi bagian dari hasil pajak, retribusi Kabupaten/Kota dan 

bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota (bpkp.go.id, diakses 

pada bulan Januari 2018). 

Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola 

pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk kekayaan 

milik desa dan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya hal itu, pemerintah 

desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi karena dituntut 

untuk membuat laporan. Laporan tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota dan 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai laporan yang terkait keuangan 

desa (bpkp.go.id, diakses pada bulan Januari 2018). 

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Kediri 

telah melakukan sosialisasi dan launching aplikasi SISKEUDES kepada seluruh 

Kepala Desa. Selanjutnya, ditindaklanjuti berupa bimbingan teknis secara 

bertahap dan berkesinambungan kepada satuan petugas Kecamatan, operator 

Desa, dan pejabat yang menangani pengelolaan keuangan Desa. Aplikasi 

SISKEUDES wajib diimplementasikan pada tahun 2017 dalam versi offline.  
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Launching pengelolaan keuangan Desa dengan aplikasi SISKEUDES 

berbasis online di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Kediri dilaksanakan pada 

akhir tahun 2017. Upaya ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah 

Daerah dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa. Inovasi Pemerintah 

Daerah diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang 

terintegrasi dengan baik. Hal itu sesuai dengan mekanisme kerja tahunan 

Pemerintah Desa berdasarkan regulasi yang berlaku dengan asas transparan, 

akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran (Madiunkab.go.id, diakses 

pada bulan Januari 2018).  

Dengan adanya penerapan aplikasi SISKEUDES pemerintah desa dapat 

mengerjakan pekerjaannya atau menyelesaikan masalah-masalah dalam 

pekerjaannya sehingga penggunaan aplikasi tersebut memengaruhi efisiensi 

organisasi. Organisasi pemerintahan merupakan fasilitator dan pendorong dalam 

keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan perlu 

adanya sarana prasarana untuk mempercepat arus informasi khususnya dalam 

hal pengelolaan keuangan antar instansi supaya terjadi keselarasan sistem 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa. Penerapan aplikasi 

SISKEUDES berbasis online (dengan jaringan internet) dapat mengakses 

seluruh data sehingga informasi yang dilaporkan kepada atasan dapat diketahui 

dengan cepat. Hal tersebut memungkinkan organisasi pemerintah dapat 

mengambil keputusan secara lebih cepat. 

Penggunaan sistem informasi pada pemerintah desa bersifat mandatory 

atau wajib (UU Nomor 6 Tahun 2014) sehingga seluruh desa harus 

menggunakan sistem yang telah ditetapkan. Adanya peraturan yang wajib 

diterapkan, keberhasilan dari tujuan diterapkannya aplikasi SISKEUDES akan 

menentukan efektivitas dari sistem tersebut. Keberhasilan penerapan sistem 

tersebut dilihat dari sikap pemerintah desa dalam menggunakan sistem. 
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Penelitian ini terkait dengan aspek keperilakuan. Oleh karena itu 

menggunakan teori penerimaan teknologi atau yang dikenal sebagai teori TAM 

(Technology Acceptance Model) yang dikenalkan pertama kali oleh Davis F., 

Richard P., dan Warshaw P. (1989). Variabel TAM terdiri dari persepsi kegunaan, 

persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap menggunakan teknologi, 

minat perilaku menggunakan teknologi dan penggunaan teknologi sesungguhnya 

(actual use) (Hartono, 2007: 113). Pada teori TAM, perilaku yang dimaksudkan 

secara spesifik adalah sebagai penggunaan teknologi sesungguhnya (actual 

use). Actual use berkaitan dengan efektivitas dari penerapan atau penggunaan 

sistem. Oleh karena itu, pada penelitian ini variabel actual use diganti dengan 

variabel efektivitas. Variabel efektivitas diambil dari penelitian Iswahyudi (2017) 

karena pengguna sistem merasakan manfaat dari diterapkannya EVB (E-Village 

Budgeting) sehingga berpengaruh terhadap efektivitas dari implementasi sistem 

EVB yang penggunaannya bersifat wajib.  

Teori TAM menjelaskan bahwa actual use merupakan penggunaan aktual 

yang dilakukan oleh pengguna sistem. Actual use muncul karena adanya minat 

perilaku menggunakan sistem. Minat perilaku menggunakan sistem merupakan 

keinginan atau minat seseorang untuk menggunakan sistem tertentu. Jadi, 

seseorang akan menggunakan sistem apabila memiliki keinginan atau minat 

untuk menggunakannya. Namun, terdapat individu yang memiliki minat untuk 

menggunakan teknologi informasi tetapi tidak sampai menggunakannya (Ajzen, 

1991). Minat perilaku menggunakan sistem muncul karena adanya sikap individu. 

Sikap individu didefinisikan oleh Davis et. al. (1989) sebagai perasaan positif 

atau negatif dari seseorang jika harus menggunakan sistem yang akan 

ditentukan. Walaupun actual use dan minat perilaku dapat diprediksi melalui 

sikap individu, tidak secara langsung muncul informasi terkait alasan individu 
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menggunakan sistem tertentu. Akan tetapi, terdapat penyebab munculnya dari 

adanya sikap individu.  

Dengan demikian, penelitian ini tertarik untuk mengetahui sikap 

pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES dan dikaitkan 

dengan efektivitas dalam penerapan aplikasi SISKEUDES. Apabila sikap 

pemerintah desa positif atau menerima menggunakan aplikasi SISKEUDES, 

maka kebijakan pemerintah daerah untuk menerapkan aplikasi SISKEUDES 

dapat tercapai, sehingga tujuan dari diterapkannya aplikasi tersebut dapat 

terwujud. Menurut Imran et. al. (2014) efektivitas berfokus pada output, kegiatan, 

atau program yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi 

tujuan yang diharapkan. Pemerintah desa menerapkan aplikasi aplikasi 

SISKEUDES berbasis online yang efektif apabila dengan menggunakan aplikasi 

tersebut maka tujuan organisasi dapat tercapai sehingga akan meningkatkan 

kinerja pemerintahan yang baik, meningkatkan pelayanan publik dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat.   

Penelitian terdahulu terkait perilaku penggunaan sistem informasi yang 

menggunakan teori TAM, yaitu Jan dan Contreras (2011) yang memberikan bukti 

bahwa persepsi kegunaan berpengaruh terhadap sikap dan minat perilaku. 

Norma subjektif berpengaruh terhadap sikap. Sikap memengaruhi minat untuk 

menggunakan teknologi. Persepsi kemudahan dan kompatibilitas tidak 

berpengaruh terhadap sikap dalam menggunakan teknologi. Sikap berpengaruh 

terhadap perilaku penggunaan teknologi. Penelitian yang dilakukan Budiman dan 

Arza (2013) menemukan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh pada 

persepsi kegunaan. Persepsi kemudahan dan  persepsi kegunaan berpengaruh 

pada sikap pengguna aplikasi SIMDA. Sikap pengguna berpengaruh terhadap 

perilaku untuk tetap menggunakan aplikasi SIMDA.  
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Penelitian yang dilakukan Iswahyudi (2017) memberikan hasil bahwa 

efektivitas implementasi E-Village Budgeting (EVB) ditentukan oleh sikap, 

persepsi kemudahan, dan persepsi kegunaan. Sikap dipengaruhi oleh persepsi 

kegunaan dan kepercayaan. Persepsi kemudahan, persepsi risiko, dan 

kecocokan tidak berpengaruh terhadap sikap pengguna EVB. Penelitian 

terdahulu yang menguji mengenai efektivitas penggunaan sistem informasi di 

sektor pemerintahan, yaitu Imran et. al. (2014) hasil penelitiannya memberikan 

bukti bahwa persepsi kemudahan, persepsi kegunaan dan keahlian komputer 

berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian keuangan daerah.  

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut terdapat inkonsistensi pada 

hasil. Penelitian ini untuk menguji faktor yang mempengaruhi sikap dan 

efektivitas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada 

Pemerintah Desa Kabupaten Madiun dan Kabupaten Kediri. Penelitian ini 

mengembangkan model penelitian dari Jan dan Contreras (2011) dengan 

menambahkan variabel kepercayaan yang diambil dari penelitian Iswahyudi 

(2017). Alasan menambahkan variabel kepercayaan karena kepercayaan 

merupakan faktor utama dalam pengadopsian sistem informasi untuk 

menghindari resiko. Misalnya, pengguna sistem memilih percaya untuk 

menggunakan sistem sehingga tidak akan berperilaku oportunis dan akan 

berperilaku dengan cara yang etis (Lee dan Ming, 2009). Jika dikaitkan dengan 

penelitian ini, pemerintah desa percaya menggunakan aplikasi SISKEUDES 

untuk menghindari risiko terjadinya penyelewengan. Selain itu, informasi yang 

dihasilkan lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan desa. 

 Peneliti mengurangi variabel minat perilaku pada model penelitian Jan 

dan Contreras (2011) karena penggunaan aplikasi SISKEUDES bersifat wajib, 

sehingga pemerintah desa harus menggunakan sistem informasi tersebut. Oleh 

karena itu, minat perilaku tidak dapat diterapkan dalam lingkungan yang 
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penggunaan sistemnya bersifat wajib (Brown, et. al., 2002). Perbedaan yang lain 

dari penelitian terdahulu, yaitu objek penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan 

pada sistem informasi akademik di Universitas sedangkan penelitian ini dilakukan 

pada sistem informasi di Pemerintah Desa.  

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di Kabupaten Madiun dan 

Kabupaten Kediri. Kabupaten tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena 

Kabupaten tersebut sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES berbasis online di 

Provinsi Jawa Timur (komunikasi personal humas BPKP perwakilan Jawa Timur, 

Juni 2018). Humas BPKP perwakilan Jawa Timur mengatakan bahwa aplikasi 

SISKEUDES berbasis offline akan ditinggalkan karena pemerintah desa nantinya 

menerapkan aplikasi SISKEUDES berbasis online. Penerapan aplikasi 

SISKEUDES berbasis online memiliki kelebihan dibandingkan dengan berbasis 

offline. Penggunaan berbasis online dapat melakukan update data secara real 

time dan transparan sedangkan berbasis offline pelaporan data tidak diakses 

secara real time dan tidak transparan. Penerapan aplikasi tersebut dengan 

berbasis online akan mewujudukan akuntabilitas, transparansi, dan kecepatan 

pelaporan pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi dengan baik. Pelaporan 

keuangan desa yang terintegrasi dengan baik akan memudahkan pengawasan 

yang dilakukan oleh BPKP atau pejabat yang berwenang. 

 

1.2  Motivasi Penelitian 

 Penelitian ini memfokuskan penggunaan aplikasi SISKEUDES oleh 

pemerintah desa dengan menguji faktor-faktor yang memengaruhi sikap dalam 

menggunakan aplikasi SISKEUDES dan dikaitkan dengan efektivitas penerapan 

aplikasi SISKEUDES. Alasan peneliti mengambil isu ini pertama, pemerintah 

desa memiliki kendala dalam mengelola keuangan karena belum memiliki 

prosedur dan dukungan sarana prasarana dalam mengelola keuangan desa. 
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Selain itu, belum kritisnya masyarakat desa atas pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja desa sehingga banyak terjadi kasus korupsi oleh 

pemerintah desa dalam menggunakan dana desa. Fungsi sistem informasi pada 

pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang lebih kompleks masih jauh 

dari harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi pada pemerintah 

desa belum efektif.  Adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang 

memberikan wewenang kepada desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. 

Pemerintah desa diberikan wewenang untuk mengelola tata pemerintahannya 

sendiri, seperti pengelolaan keuangan dan melaksanakan pembangunan untuk 

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Oleh karena 

itu, BPKP mengeluarkan aplikasi SISKEUDES untuk meningkatkan tata kelola 

keuangan desa sehingga pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan 

dengan transparan, efisien dan akuntabel.  

Kedua, peneliti memilih konsep keperilakuan dengan menggunakan teori 

penerimaan teknologi baru yang dikenal sebagai teori Technology Acceptance 

Model (TAM). Aplikasi SISKEUDES wajib diterapkan di seluruh desa di 

Kabupaten Madiun dan Kabupaten Kediri pada tahun 2017 dengan berbasis 

offline dan launching berbasis online pada akhir tahun 2017. Penerapan aplikasi 

SISKEUDES berbasis online dapat mempercepat arus informasi dalam 

pengelolaan keuangan desa antar instansi supaya terjadi keselarasan sistem 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa. Hal tersebut diharapkan 

dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi dengan baik. 

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui sikap positif atau negatif 

pemerintah desa dalam menggunakan sistem tersebut, karena sebelumnya 

pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dengan cara manual. Proses 

transisi dari manual ke penggunaan teknologi tentunya akan berdampak pada 

efektivitas dari penerapan aplikasi SISKEUDES. Perasaan positif atau negatif 
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dikarenakan terdapat beberapa alasan seperti, lebih mudah dalam melakukan 

dan menyelesaikan pekerjaan, pengoperasian sistem yang ribet, serta malas 

untuk belajar dalam menggunakan sistem teknologi.  

Ketiga, peneliti ingin menguji persepsi kegunaan, persepsi kemudahan 

penggunaan, norma subjektif, kompatibilitas, dan kepercayaan terhadap sikap 

dan dihubungkan dengan efektivitas dalam menerapkan aplikasi SISKEUDES 

dikarenakan terdapat inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu.  

 

1.3  Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan uraian diatas dan fenomena yang telah disampaikan maka 

terdapat pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap sikap pemerintah desa 

dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES? 

2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap sikap 

pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES? 

3. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap sikap pemerintah desa 

dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES? 

4. Apakah kompatabilitas berpengaruh terhadap sikap pemerintah desa 

dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES? 

5. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap sikap pemerintah desa 

dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES? 

6. Apakah sikap pemerintah desa berpengaruh terhadap efektivitas 

penerapan aplikasi  SISKEUDES? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian yaitu sebagai berikut: 
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1. Menguji pengaruh persepsi kegunaan terhadap sikap pemerintah desa 

dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

2. Menguji pengaruh kemudahan penggunaan terhadap sikap pemerintah 

desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

3. Menguji pengaruh norma subjektif terhadap sikap pemerintah desa dalam 

menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

4. Menguji pengaruh kompatabilitas terhadap sikap pemerintah desa dalam 

menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

5. Menguji pengaruh kepercayaan terhadap sikap pemerintah desa dalam 

menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

6. Menguji pengaruh sikap pemerintah desa terhadap efektivitas penerapan 

aplikasi SISKEUDES. 

 

1.5  Kontribusi Penelitian  

 Adapun kontribusi dalam penelitian ini yaitu kontribusi teori, kontribusi 

praktik dan kontribusi kebijakan. Berikut uraian kontribusi penelitian: 

1. Kontribusi Teori 

Secara teori, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan kajian 

literatur dan bukti empiris atas teori TAM (Theory Aceptance Model). 

Efektivitas penggunaan sistem teknologi informasi di sektor pemerintahan 

dipengaruhi oleh sikap individu, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan 

penggunaan, norma subjektif, kompatabilitas, dan kepercayaan. 

2. Kontribusi Praktik 

Hasil temuan penelitian ini dapat memberikan kebijakan bagi Pemerintah 

Kabupaten Madiun dan Kabupaten Kediri untuk memberikan arahan dan 

membangun sikap positif pada pemerintah desa dalam menerapkan 

aplikasi SISKEUDES yang bersifat wajib dan sistem tersebut dapat ditaati 
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dan digunakan dengan baik. Selain itu, memberikan masukan kepada 

vendor penyedia aplikasi untuk lebih mudah dalam membuat sistem 

sehingga dapat digunakan dengan mudah oleh para penggunanya. 

3. Kontribusi Kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

upaya Pemerintah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Kediri dalam 

mewujudkan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin 

anggaran sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep Dasar Sistem Informasi Keperilakuan 

 Sistem teknologi informasi berkembang sangat pesat, sehingga kualitas 

sistem teknologi meningkat secara drastis. Beberapa dekade yang lalu, banyak 

sistem teknologi informasi yang gagal karena aspek teknisnya yaitu kualitas 

teknis sistem yang memburuk dikarenakan terjadi kesalahan sintak, kesalahan 

logik dan kesalahan informasi. Sejalan dengan perbaikan kualitas sistem yang 

sudah membaik, banyak sekali sistem informasi yang gagal diterapkan. 

Penyebab dari kegagalan tersebut adalah lebih pada aspek keperilakuannya 

(Hartono, 2007:1). Sistem informasi keperilakuan mempelajari bagaimana suatu 

organisasi dapat mengembangkan sistem teknologi informasi untuk 

mengarahkan perilaku-perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan sistem 

teknologi informasi untuk membantu tujuan organisasi (Hartono, 2007:3). Selain 

itu, mempelajari perilaku individu dalam menggunakan sistem informasi dari ilmu 

psikologi. Menurut Hartono (2007: 3), aliran behaviorisma merupakan aliran 

psikologi yang mempelajari perilaku yang dapat diukur dan diobservasi. 

 Sejak tahun 1980, penelitian tentang sistem informasi telah mencoba 

mempelajari perilaku mengapa dan bagaimana seseorang menggunakan sistem 

teknologi informasi. Penelitian-penelitian mengenai sistem dapat dikelompokkan 

menjadi dua aliran. Aliran pertama berfokus pada penerimaan, adopsi dan 

penggunaan dari sistem teknologi informasi. Aliran pertama mengarah pada 

penyebab-penyebab dari perilaku yang berupa suatu perasaan dan kognitif. 

Contoh dari perilaku yang berupa suatu perasaan dan kognitif misalnya sikap, 

norma subjektif dan persepsi terhadap penggunaan. Selain perasaan dan kognitif 

terdapat penyebab lain dari perilaku yaitu proses, misalnya proses penilaian, 
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proses partisipasi serta proses mencocokkan tugas dan teknologinya. Aliran 

kedua memfokuskan pada kesuksesan penerapan di organisasi. Fokus dari 

aliran kedua mengarah pada pengaruh perilaku menggunakan sistem teknologi 

informasi ke dampak individu dan organisasi (Hartono, 2007: 15-16).  

 

2.2  Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 

 SISKEUDES adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata 

kelola keuangan desa. Tujuan diterapkannya aplikasi SISKEUDES akan 

membantu pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa berdasarkan 

prinsip pengelolaan keuangan yaitu transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. 

Proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat 

menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang 

sesuai di ketentuan perundang-undangan.  

Dokumen penatausahaan berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Surat Setoran Pajak 

(SSP), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan bukti-bukti (bukti setoran, bukti 

penerimaan, bukti pencairan, dan lain-lain). Selain itu terdapat dokumen 

pelaporan yang berupa laporan penatausahaan seperti buku kas umum, buku 

bank, buku pajak, laporan penganggaran dan dokumen-dokumen lainnya. Selain 

laporan penatausahaan terdapat laporan pembukuan seperti laporan bulanan, 

laporan triwulan, laporan semester, dan laporan lainnya (bpkp.go.id, diakses 

pada bulan Januari 2018). 

 Tujuan penerapan aplikasi SISKEUDES adalah untuk mengurangi 

penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa yang 

mengakibatkan terjerat dalam permasalahan hukum. Oleh karena itu, 

pengelolaan keuangan desa harus dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, 
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pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan sehingga meningkatkan mutu 

pelayanan kepada masyarakat. Diterapkannnya aplikasi tersebut untuk 

pengawasan terhadap pembangunan desa dalam hal transparansi anggaran. 

Manfaat dari penerapan aplikasi tersebut adalah untuk mewujudkan 

perencanaan desa yang partisipatif, terintegrasi, tertib dan disiplin anggaran 

serta selaras dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. 

 Regulasi yang terkait dengan penerapan aplikasi SISKEUDES yaitu UU 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa; PP Nomor 43 Tahun 2014 Jo PP 47 Tahun 

2015 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa; PP 

Nomor 60 Tahun 2014 Jo PP 22 Tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu terdapat 

regulasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan 

desa; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan 

desa; dan PMK 93 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, 

penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa (bpkp.go.id, diakses pada 

bulan Januari 2018).  

 

2.3  Teori TAM (Technology Acceptance Model) 

Model penerimaan teknologi adalah salah satu teori mengenai 

penggunaan sistem teknologi informasi yang sering digunakan untuk 

menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan sistem teknologi 

informasi. Model penerimaan teknologi pertama kali dikenalkan oleh Davis et. al. 

(1989) dengan teori yang bernama Technology Acceptance Model (TAM). Teori 

tersebut dikembangkan dari Theory of Reasoned Action (TRA) oleh Ajzen dan 

Fishbein (1980). Model TRA dapat dilakukan oleh individu karena melakukan 

keputusan untuk menerima suatu sistem teknologi informasi yang dapat 

diprediksi oleh niat perilakunya.  
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Teori TAM menambahkan dua konstruk utama ke dalam model TRA. Dua 

konstruk utama tersebut yaitu persepsi kegunaan (perceived usefulness) dan 

persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use). TAM menyatakan 

bahwa penerimaan individu terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh 

dua konstruk tersebut. TAM dimaksudkan untuk penggunaan teknologi, maka 

perilaku (behavior) di TAM dimaksudkan sebagai perilaku menggunakan 

teknologi. Oleh karena itu, TAM lebih dispesifikkan pada penggunaan teknologi 

yaitu pesepsi kegunaan (perceived usefulness), persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use), sikap terhadap menggunakan teknologi 

(attitude towards using technology), minat perilaku menggunakan teknologi 

(behavior intention to use) dan penggunaan teknologi sesungguhnya (actual 

technology use) (Hartono, 2007:112-113). 

Persepsi kegunaan diartikan sebagai individu percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Persepsi 

kemudahan penggunaan diartikan sebagai individu percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha dengan artian lain bahwa 

menggunakan sistem teknologi tidak menyulitkan pekerjaan individu (Hartono, 

2007: 114-115). Menurut Davis et. al. (1989) sikap terhadap perilaku diartikan 

sebagai perasaan negatif atau positif dari individu jika harus melakukan perilaku 

yang akan ditentukan. Mathieson (1991) mengatakan bahwa sikap terhadap 

perilaku sebagai evaluasi pemakai tentang ketertarikannya menggunakan sistem. 

Niat perilaku menurut Hartono (2007:116) suatu kemauan atau keinginan individu 

untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Individu akan melakukan suatu perilaku 

jika mempunyai keinginan atau niat untuk melakukannya. Pengertian perilaku 

adalah tindakan yang dilakukan oleh individu. Dalam konteks penggunaan sistem 

teknologi informasi, perilaku adalah penggunaan sesungguhnya (actual use) dari 

teknologi (Hartono, 2007:117). Penggunaan yang sesungguhnya apabila 
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dikaitkan dengan penggunaan teknologi, maka dapat diketahui informasi terkait 

keberhasilan atau kegagalan dalam menerapkan teknologi informasi tersebut. 

Model penerimaan teknologi yang diperkenalkan oleh Davis et. al. (1989) dengan 

teori yang bernama Technology Acceptance Model (TAM) dapat dilihat pada 

gambar 2.1 dibawah ini. 

Gambar 2.1 
Model Technology Acceptance Model (TAM) 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Sumber: Davis (1989) 

 

2.4  Pengembangan Teori TAM (Technology Acceptance Model) 

Lee et. al. (2003) mengembangkan TAM dengan mengklasifikasikan 

kedalam empat kemajuan, yaitu pengenalan model (model introduction), validasi 

model (model validation), ekstensi model (model extention) dan elaborasi  model 

(model elaboration). Tahap pertama yaitu pengenalan model yang berfokus 

replikasi pada TAM melalui teknologi yang berbeda dan keadaan penelitian yang 

berbeda untuk menguji model dan membandingkan TRA dan TAM. Tahap kedua 

yaitu validasi model yang berfokus pada uji validitas dari instrument yang dipakai 

untuk pengukuran penerimaan teknologi oleh yang menggunakan. Lee et. al. 

(2003) menyimpulkan bahwa model TAM adalah kuat, konsisten, reliabel dan 

valid. 
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Tahap ketiga yaitu ekstensi model yang berfokus pada pengembangan 

model TAM dengan menambahkan variabel lain yang menerangkan dari 

penyebab persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan. Tahap 

terkahir atau tahap keempat adalah tahap elaborasi model dimana tahap ini 

berfokus pada pengembangan TAM yang lebih lengkap. Model baru TAM yang 

dibangun dari elaborasi dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sudah 

menemukan banyak variabel-variabel lain yang mempengaruhi konstruk persepsi 

kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap, niat pengguna dan perilaku 

pengguna atau actual use (Hartono, 2007:127).  

Variabel lain dari pengembangan model TAM pada penelitian ini adalah 

norma subjektif dan kompatabilitas. Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai 

penggunaan teknologi informasi yang menggunakan variabel norma subjektif 

yaitu Hardgrave dan Johnson (2003), Jan dan Contreras (2011), Venkatesh dan 

Morris (2000), serta Malhotra dan Galetta (1999). Menurut Hartono, (2007:42) 

norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap 

kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. 

Menurut Malhotra dan Galetta (1999) penting untuk mempertimbangkan norma 

subjektif karena konstruk yang menunjukkan pengaruh sosial terhadap 

penggunaan teknologi informasi. Menurut Hardgrave dan Johnson (2003) 

penting untuk mengenali perbedaan antara bagaimana individu dan keputusan 

organisasi untuk mengadopsi teknologi.  

Keputusan organisasi untuk mengadopsi teknologi tidak berarti 

penerimaan individu menerima begitu saja atau tanpa perlawanan akan tetapi, 

individu dapat memutuskan untuk tidak mengadopsi teknologi meskipun 

keputusan organisasi untuk menerapkan teknologi (Jan dan Contreras, 2011). 

Oleh karena itu, pengaruh sosial sangat penting dalam keputusan organisasi dan 



 
 

19 
 

individu untuk mengadopsi teknologi. Pengaruh sosial dapat dipengaruhi oleh 

atasan dan rekan kerja. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini adalah Kepala 

Daerah, Kepala Desa dan rekan kerja mempengaruhi individu untuk 

menggunakan aplikasi SISKEUDES.  

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel kompatabilitas yaitu 

Chin dan Gopal (1995) tentang GSS (Group Support System), Amaro dan Duarte 

(2015) tentang pembelian travel online. Selain itu terdapat juga penelitian dari 

Iswahyudi (2017) tentang E-Village Budgeting, Jan dan Contreras (2011) tentang 

sistem informasi akademik. Menurut Amaro dan Duarte (2015) kompatabilitas 

adalah sejauh mana konsumen merasa cocok bahwa pembelian travel online 

sesuai perjalanan atau sesuai dengan gaya hidup kebutuhan dan preferensi 

belanja mereka. Rogers (1983) mendefinisikan kompatabilitas sebagai tingkat 

dimana penggunaan inovasi dirasakan oleh individu sebagai konsisten dengan 

nilai sosial dan kecocokan. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini adalah 

kecocokan pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES menjadi 

kebutuhan dan gaya bekerja pemerintah desa dalam mengerjakan tugasnya 

sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. 

 

2.5  Kepercayaan 

 Kepercayaan merupakan variabel dari model TRA (Theory of Reasoned 

Action) yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980). Teori tersebut 

menjelaskan bahwa pengaruh niat perilaku terhadap perilaku ditentukan oleh 

sikap dan norma subjektif. Sikap ditentukan oleh kepercayaan perilaku (Hartono, 

2007:45-46). Kepercayaan merupakan kepercayaan-kepercayaan tentang 

kemungkinan terjadinya perilaku (Hartono, 2007:65). Jadi, kepercayaan-

kepercayaan memicu individu untuk menggunakan sistem teknologi. Penelitian 

terdahulu yang meneliti mengenai kepercayaan yaitu Lee dan Ming (2009) 
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tentang perdagangan online,  Iswahyudi (2017) tentang sistem E-Vilagge 

Budgeting. Selain itu terdapat penelitian dari Belanche et. al. (2012) tentang 

adopsi layanan e-government, Ha dan Stoel (2008) tentang penerimaan e-

shopping konsumen.  

Menurut Lee dan Ming (2009) kepercayaan adalah harapan bahwa orang 

memilih percaya untuk menggunakan sistem dan tidak akan berperilaku 

oportunis sehingga akan berperilaku dengan cara yang dapat diandalkan, etis 

dan sesuai dengan nilai sosial. Menurut Belanche et. al. (2012) bahwa 

kepercayaan sebagai pendorong utama untuk pengadopsian teknologi untuk 

menghadapi resiko kerentanan. McKnight dan Chervany (2001) mendefinisikan 

kepercayaan bahwa seseorang percaya bahwa penggunaan teknologi baru akan 

dapat diandalkan dan dapat dipercaya.  

Pada penelitian ini kepercayaan dapat dinilai atau dilihat dari tindakan 

yang dilakukan pemerintah daerah untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

Kepercayaan atas penerapan aplikasi SISKEUDES adalah untuk transparansi 

dalam mengelola keuangan desa dan mengurangi resiko seperti tindak 

penyelewengan oleh pemerintah desa sehingga, pemerintah desa percaya 

bahwa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES akan berdampak positif. 

 

2.6  Efektivitas Sistem Informasi 

 Sistem informasi merupakan serangkaian prosedur pengumpulan data 

yang diolah menjadi informasi, kemudian disampaikan kepada para pemakainya 

(Romney dan Steinbart, 2015:7). Penerapan sistem informasi di suatu organisasi 

menjadi lebih kompetitif, haruslah sistem informasi bersifat fleksibel, efisien dan 

efektif (Handayani, 2010). Dalam pengembangan teori TAM memberikan arti 

bahwa penerapan sistem informasi dapat meningkatkan efektivitas organisasi, 

kinerja individu dan penerapannya tidak membutuhkan usaha yang keras dengan 
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artian lain bahwa menggunakan sistem teknologi tidak menyulitkan pekerjaan 

individu (Davis, 1989). 

 Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan organisasi, 

sehingga semakin besar hasil yang diperoleh (output) terhadap tujuan yang 

dicapai, maka semakin efektif organisasi, kegiatan atau program yang 

dilaksanakan (Mahmudi, 2005: 92). Efektivitas sistem infromasi diukur dengan 

dua pandangan yaitu pada tujuan dan sumber daya (Hamilton dan Norman, 

1981). Pertama, mengukur dengan melihat tujuan yaitu dengan menilai 

efektivitas dari tujuan diterapkannya sistem kemudian mengembangkan langkah-

langkah kriteria untuk menilai seberapa baik tujuan yang dicapai. Kedua, 

mengukur dengan melihat sumber daya yaitu dengan mengonseptualisasikan 

efektivitas dalam hal kelangsungan sumber daya. Sebagai contoh seperti 

kepuasan pengguna dan partisipasi pengguna dalam hal pengembangan sistem. 

Oleh karena itu, efektivitas diukur oleh kualitas sistem atau tingkat layanan.  

Pada sektor pemerintahan peran sistem informasi sangat penting dalam 

meningkatkan efektivitas dan produktivitas organisasi (Gupta, 2007). Begitu 

pentingnya peran sistem informasi dalam organisasi pemerintahan menjadikan 

sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh organisasi pemerintahan 

(Handayani, 2010). Disimpulkan bahwa kebutuhan sistem informasi sangat 

penting pada organisasi pemerintahan karena dalam menerapkan sistem 

informasi tujuan organisasi dapat tercapai. Efektivitas sistem informasi 

didasarkan pada perbaikan komunikasi, perbaikan yang terkait dengan 

pengambilan keputusan, perbaikan respon organisasi serta perbaikan sistem 

informasi secara keseluruhan (Gupta, 2007). Oleh karena itu pengguna sistem 

informasi merasa ada perbaikan dari sistem yang dipakai, sehingga sistem 

informasi tersebut dapat berfungsi lebih efektif. Menurut Imran et. al. (2014) 
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efektivitas berfokus pada output, kegiatan atau program yang dinilai efektif 

apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji determinan sikap pengguna sistem 

informasi pada pemerintah Desa di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Kediri 

yang dikaitkan dengan efektivitas dari penerapan aplikasi SISKEUDES. 

Fenomena penelitian ini adalah adanya penerapan aplikasi SISKEUDES pada 

pemerintah desa yang semula menerapkan berbasis offline menjadi berbasis 

online. Penerapan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola 

keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan baik. 

Adanya hal tersebut berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang 

bertujuan untuk mengurangi tindak penyelewangan oleh pemerintah desa. 

Harapan dari penerapan aplikasi  SISKEUDES adalah untuk membangun desa 

agar lebih maju. Selain itu, tujuannya adalah menyinkronisasikan pembangunan 

desa dengan pemerintah daerah sehingga tercipta keefektivan dari penerapan 

aplikasi SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap positif atau 

negatif dari pengguna sistem dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES yang 

dihubungkan dengan efektivitas dari penerapan aplikasi tersebut. 

 Penelitian ini menggabungkan beberapa konstruk untuk mengidentifikasi 

sikap pengguna sistem informasi. Penelitian ini merupakan pengembangan 

model penelitian dari Jan dan Contreras (2011) serta mengambil variabel 

kepercayaan dan efektivitas dari Iswahyudi (2017). Konstruk yang digunakan 

pada penelitian ini adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, 

norma subjektif, kompatabilitas, kepercayaan yang dikaitkan dengan sikap 

kemudian dihubungkan dengan efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES. 

Berikut ini adalah model penelitian yang akan digunakan: 
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Gambar 3.1 
Kerangka Konseptual 

 
 

 

 

3.2  Konsep Sikap dan Efektivitas Penerapan Aplikasi SISKEUDES 

 Menurut Davis (1989), keputusan seseorang untuk menggunakan sistem 

informasi didasarkan pada sikapnya terhadap sistem yang digunakan. Sikap 

individu akan menimbulkan perasaan suka atau tidak suka bagi yang 

menggunakan sistem tersebut. Sikap diartikan sebagai perasaan negatif atau 

positif seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu (Davis, 1989). Selain 

itu, Baridwan (2012) mengatakan bahwa sikap sebagai persepsi positif atau 

negatif seseorang dalam menerapkan sistem informasi. Dalam penelitian ini 

sikap diartikan sebagai persepsi positif atau negatif pemerintah Desa dalam 

menerapkan aplikasi SISKEUDES. Sikap dalam penelitian ini dilihat dari 

keinginan pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

Keinginan terhadap sistem yang digunakan dapat menghasilkan sikap yang 

positif oleh pemerintah desa sehingga dengan digunakannya aplikasi 
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SISKEUDES, tujuan dari diterapkan aplikasi tersebut akan terwujud, sehingga 

penerapan sistem tersebut dikatakan efektif. 

 Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan organisasi 

(Mahmudi, 2005: 92) sehingga efektivitas penggunaan aplikasi SISKEUDES 

didasarkan pada manfaat diterapkannya sistem tersebut. Organisasi memberikan 

program pelatihan dan pendidikan supaya penerapan sistem informasi dapat 

berjalan efektif (Soegiharto, 2001 dalam Iswahyudi 2017). Pelatihan dan 

pendidikan kepada individu adalah berbagi pengetahuan mengenai sistem 

informasi kepada individu yang diharapkan untuk membantu individu dalam 

mengerjakan tugas (Handayani, 2010 dalam Iswahyudi, 2017). Terkait dengan 

penelitian ini bahwa penerapan sistem informasi dapat berjalan efektif dalam 

organisasi, maka pengguna sistem atau pemerintah desa harus mengikuti 

bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Iswahyudi (2017) yang menemukan adanya hubungan positif 

sikap pengguna sistem informasi terhadap efektivitas sistem informasi. 

 

3.3  Pengembangan Hipotesis 

 Penelitian ini mengembangkan enam hipotesis penelitian yang 

menunjukkan pengujian pengaruh dari setiap konstruk terhadap sikap pengguna 

sistem yang dihubungkan dengan efektivitas penggunaan aplikasi SISKEUDES. 

Hipotesis yang digunakan akan dijelaskan di bawah ini: 

3.3.1  Pengaruh Persepsi Kegunaan Terhadap Sikap 

 Persepsi kegunaan diartikan sebagai keyakinan pengguna sistem bahwa 

dengan menggunakan sistem secara efisien akan memfasilitasi pekerjaannya 

(Taylor dan Todd, 1995). Selain itu, persepsi kegunaan sebagai tingkat 

kepercayaan individu karena dengan menggunakan sistem tertentu akan 

meningkatkan kinerja individu (Baridwan, 2012). Persepsi kegunaan dalam 
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penelitian ini diartikan sebagai tingkat kepercayaan pemerintah desa bahwa 

aplikasi SISKEUDES akan berguna dan menjadi fasilitas dalam mengelola 

keuangan desa. Beberapa penelitian telah menjelaskan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara persepsi kegunaan dan sikap dalam menggunakan 

teknologi informasi yaitu Davis et. al. (1989), Iswahyudi (2017), Chau et. al. 

(2001), Lin (2007), Jan dan Contreras (2011), Budiman (2013). Rumusan 

hipotesis berdasarkan uraian tersebut adalah: 

H1: Persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap sikap pemerintah       

       desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

3.3.2  Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Sikap 

 Persepsi kemudahan dalam menggunakan sistem diartikan sebagai 

individu percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha 

dengan artian lain bahwa menggunakan sistem teknologi tidak menyulitkan 

pekerjaan individu (Hartono, 2007: 114-115). Persepsi kemudahan dalam 

penelitian ini diartikan sebagai keyakinan pemerintah desa bahwa dengan 

menggunakan aplikasi SISKEUDES tidaklah hal yang sulit dan dalam 

penggunaannya tidak membutuhkan usaha yang keras. 

Beberapa penelitian sebelumnya bahwa persepsi kemudahan 

penggunaan berpengaruh positif terhadap sikap untuk menggunakan teknologi 

informasi diantaranya yaitu Davis et. al. (1989), Ayeh et. al. (2013), Pratiwi 

(2015), Chau et. al. (2001), Budiman (2013). Rumusan hipotesis berdasarkan 

uraian tersebut adalah: 

H2: Persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap sikap pemerintah  

       desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

3.3.3  Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Sikap 

 Norma subjektif merupakan variabel lain dari model TAM yang 

dikembangkan oleh Lee et. al. (2003) dalam Hartono (2007:127-130). Pada 
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model pengembangan TAM menjelaskan bahwa sikap tidak hanya dipengaruhi 

oleh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan, tetapi dipengaruhi juga oleh 

norma subjektif. Norma subjektif diartikan sebagai tingkat kepercayaan 

seseorang dari pengaruh lingkungan sekitar seperti teman sebaya atau rekan 

kerja dan atasan untuk melakukan perilaku yang bersangkutan (Fishbein dan 

Ajzen, 1975). Dalam penelitian ini norma subjektif didefinisikan sebagai pengaruh 

dari Kepala Daerah, Kepala Desa dan rekan kerja untuk menggunakan aplikasi 

SISKEUDES. 

Penelitian terdahulu mengenai norma subjektif yang dilakukan oleh Jan 

dan Contreras (2011) dan Lu T., Shaio Y., dan Pang Y. (2010) membuktikan 

bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap sikap. Rumusan hipotesis 

berdasarkan uraian tersebut adalah: 

H3: Norma subjektif berpengaruh positif terhadap sikap pemerintah desa   

       dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

 3.3.4  Pengaruh Kompatabilitas Terhadap Sikap 

 Kompatabilitas merupakan variabel lain dari model TAM yang 

dikembangkan oleh Lee et. al. (2003) dalam Hartono (2007:127-129). Pada 

model pengembangan TAM menjelaskan bahwa sikap tidak hanya dipengaruhi 

oleh persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan, tetapi dipengaruhi juga oleh 

kompatabilitas. Kompatabilitas diartikan sebagai inovasi yang dianggap cocok 

oleh pengguna sistem dan dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, 

kebutuhan saat ini, dan termasuk pengalaman pengguna sistem sebelumnya 

(Rogers, 1983 dalam Hartono, 2007:129). Dalam penelitian ini kompatabilitas 

diartikan sejauhmana aplikasi SISKEUDES dianggap sesuai atau cocok dengan 

kebutuhan pemerintah desa untuk memfasilitasi pekerjaannya dalam mengelola 

keuangan desa . 
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Penelitian sebelumnya yang melakukan pengujian kompatabilitas 

terhadap sikap yaitu Amaro dan Duarte (2015), Chau et. al. (2001), Agag dan El-

Masry (2016), Cho (2006) yang membuktikan bahwa kompatabilitas berpengaruh 

positif terhadap sikap pengguna sistem. Rumusan hipotesis berdasarkan uraian 

tersebut adalah: 

H4: Kompatabilitas berpengaruh positif terhadap sikap pemerintah desa  

       dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

3.3.5 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Sikap 

 Kepercayaan merupakan konstruk dari model TRA yang lengkap dan 

dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) dalam Hartono (2007:45-46). 

Menurut Lee dan Ming (2009) kepercayaan adalah harapan bahwa orang lain 

memilih untuk percaya untuk menggunakan sistem dan tidak akan berperilaku 

oportunis sehingga akan berperilaku dengan cara yang dapat diandalkan, etis 

dan sesuai secara sosial. Dalam penelitian ini kepercayaan dapat dinilai atau 

dilihat dari tindakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menggunakan 

aplikasi SISKEUDES. Kepercayaan atas penerapan aplikasi SISKEUDES adalah 

untuk transparansi dalam mengelola keuangan desa dan mengurangi risiko 

seperti tindak penyelewengan oleh pemerintah desa. 

Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai kepercayaan terhadap sikap 

yaitu Amaro dan Duarte (2015), Lee dan Ming (2009), Iswahyudi (2017), 

Belanche D., Casalo L., dan Flavian C. (2012), Ha dan Stoel (2008) 

membuktikan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap sikap. Rumusan 

hipotesis berdasarkan uraian tersebut adalah: 

H5: Kepercayaan berpengaruh positif terhadap sikap pemerintah desa     

       dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. 
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3.3.6 Pengaruh Sikap Terhadap Efektivitas 

Sikap adalah perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus 

melakukan perilaku yang akan ditentukan Davis et. al. (1989). Menurut Baridwan 

(2012), sikap sebagai perasaan positif dan negatif seseorang terhadap 

penerapan sistem informasi. Dalam penelitian ini sikap diartikan sebagai 

perasaan positif dan negatif pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi 

SISKEUDES. 

 Dalam penelitian mengenai pengaruh sikap terhadap efektivitas dilakukan 

oleh Iswahyudi (2017). Penelitian tersebut membuktikan bahwa pengguna sistem 

memiliki sikap positif atau menerima dalam menggunakan sistem EVB sehingga 

berpengaruh positif terhadap efektivitas dari implementasi sistem EVB. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6: Sikap pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES   

       berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan aplikasi   

       SISKEUDES. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian angka dan menganalisis data menggunakan prosedur statistik. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori. Menurut Cooper dan Schindler 

(2008) penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan 

antara dua atau lebih variabel dimana satu variabel memberi pengaruh kepada 

variabel lainnya. Peneliti menggunakan penelitian eksplanatori karena berfokus 

untuk menjelaskan dan memprediksi apakah persepsi kegunaan, persepsi 

kemudahan, norma subjektif, kompatabilitas, dan kepercayaan berpengaruh 

terhadap sikap kemudian dihubungkan dengan efektivitas penerapan aplikasi 

SISKEUDES. 

4.2 Populasi, Sampel, dan Responden 

Penelitian ini terdapat populasi, sampel, dan responden yang akan diteliti. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013:240) populasi merupakan sekumpulan 

manusia atau kejadian atau berbagai hal yang menarik bagi peneliti untuk 

diinvestigasi atau diteliti. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh pemerintah desa di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Kediri. 

Alasan peneliti memilih populasi di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Kediri 

karena Kabupaten tersebut sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES berbasis 

online di Provinsi Jawa Timur (komunikasi personal humas bpkp perwakilan 

Jawa Timur, Juni 2018).  

Kabupaten Madiun memiliki 198 desa yang tersebar dalam 15 kecamatan 

dan Kabupaten Kediri memiliki 343 desa yang tersebar dalam 26 kecamatan. 
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Dengan adanya jumlah populasi yang sangat banyak dan tidak mungkin 

dilakukan penelitian terhadap seluruh anggota populasi maka dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Menurut Sekaran dan 

Bougie (2013:241) sampel merupakan sebagian dari populasi dengan kata lain 

tidak semua populasi tersebut digunakan tetapi hanya beberapa saja yang 

digunakan.  

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur 

penyampelan probabilitas. Dalam prosedur penyampelan probabilitas, peneliti 

menggunakan teknik penyampelan acak sederhana (simple random sampling). 

Simple random sampling merupakan pengambilan sejumlah sampel dari suatu 

populasi secara acak tanpa ada aturan tertentu untuk memilih (Abdillah dan 

Hartono, 2015:62).  Penentuan jumlah sampel pada populasi sejumlah 541 desa 

dengan menggunakan rumus slovin dengan nilai α sebesar 5%. Adapun 

perhitungan sampel penelitian dengan menggunakan rumus slovin, yaitu sebagai 

berikut: 

n = 
 

          
 

Keterangan: 

n : Jumlah sampel 

N : Jumlah populasi 

   : Presisi kesalahan penelitian yang ditetapkan  

 

Perhitungan: 

 

n = 
   

(           )     
 

n = 
   

(              )  
 

n = 
   

        
 

n = 
   

      
 

n = 230 
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 Perhitungan jumlah sampel penelitian dengan menggunakan rumus slovin 

diperoleh sebesar 230 sampel. Selanjutnya, peneliti menulis nama desa di 

potongan kertas sebanyak 541 desa. Peneliti memasukkan potongan kertas ke 

dalam sebuah wadah dan mengambil 230 potongan kertas dari wadah tersebut 

dengan mata tertutup. Peneliti mengetahui bahwa potongan pertama akan 

memiliki peluang 1/230 untuk terambil, potongan berikutnya berpeluang 1/229 

untuk terpilih, dan seterusnya. Dengan kata lain, peneliti mengetahui bahwa 

probabilitas dari masing-masing potongan kertas untuk terpilih adalah 1 dalam 

jumlah populasi. Selain itu, peneliti mengetahui bahwa tiap nama desa dalam 

wadah memiliki probabilitas yang sama atau setara untuk terpilih (Sekaran dan 

Bougie, 2013:247). 

Setelah mengetahui jumlah sampel yang akan diteliti, peneliti 

menentukan responden yaitu satu desa diwakili dengan satu responden. Menurut 

Sekaran dan Bougie (2013:242) responden atau subjek penelitian adalah satu 

anggota sampel dengan kata lain yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai 

sampel untuk menjawab atas pertanyaan yang diberikan dalam sebuah 

penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai pemerintah desa 

yang berposisi sebagai pengguna aplikasi SISKEUDES di Kabupaten Madiun 

dan Kabupaten Kediri. Peneliti memilih responden tersebut karena pengguna 

aplikasi SISKEUDES merupakan seseorang yang memiliki pengaruh besar 

dalam penggunaan sistem aplikasi SISKEUDES.  

 

4.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik 

pengumpulan data menggunakan data survei. Data diperoleh dengan 

memberikan kuesioner kepada responden. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan penyebaran kuesioner kepada responden dengan memberikan langsung 
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kepada responden, kemudian menawarkan kepada responden dengan mengisi 

langsung pada kuesioner. Peneliti melakukan dua tahap penelitian yaitu: 

Tahap I: Pilot tes 

      Pilot tes dilakukan karena untuk mengetahui apakah kuesioner yang telah 

disebar tersebut sudah valid atau belum. Pertanyaan kuesioner yang digunakan 

dalam survei sangat penting karena untuk menguji instrumen. Oleh karena itu, 

untuk memastikan bahwa pertanyaan tersebut dipahami oleh responden (tidak 

ada ambiguitas dalam pertanyaan) dan tidak ada masalah dengan kata-kata atau 

pengukuran. Pretesting melibatkan penggunaan responden yang berjumlah kecil 

untuk menguji kelayakan pertanyaan dan pemahaman responden dan  

mengurangi bias (Sekaran dan Bougie, 2013:158). 

Pilot tes dilakukan diluar populasi yaitu dilakukan di Kota Malang dengan 

mengambil 35 responden. Peneliti mengambil 35 responden karena sampel 

minimum sejumlah 30 responden sudah dianggap cukup (Sekaran dan Bouge, 

2010:296). Pilot tes dilakukan dengan cara: 

1. Peneliti meminta bantuan untuk mengisi kuesioner penelitian kepada teman 

pascasarjana FEB UB yang bekerja di pemerintahan yang sedang 

menempuh tugas belajar yang berposisisi sebagai pengelola keuangan 

dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Kemudian, peneliti 

memberikan pengetahuan tentang penelitian mengenai efektivitas 

penerapan sistem teknologi informasi. 

2. Peneliti menyebarkan google form lewat kontak whatsapp teman 

pascasarjana yang bersangkutan untuk mengisi kuesioner tersebut. Selain 

itu, peneliti menyuruh teman pascasarjana FEB UB yang bekerja di 

pemerintahan untuk menyebar kepada rekan kerjanya yang berposisi 

sebagai pengelola keuangan dengan menggunakan sistem teknologi 

informasi untuk mendapatkan sampel yang cukup. 
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3. Peneliti melakukan pemerikasaan ulang pada kuesioner yang telah diterima 

supaya tidak bias agar dapat melakukan pengolahan data dengan baik.  

 

Tahap II: Penelitian Lanjutan 

 Setelah peneliti melakukan pilot tes, selanjutnya peneliti melakukan 

penyebaran kuesioner kepada responden yang sesungguhnya yaitu pegawai 

yang berposisi sebagai pengguna aplikasi SISKEUDES di pemerintah desa 

Kabupaten Madiun dan Kabupaten Kediri sebanyak 230 responden. Penyebaran 

kuesioner dilakukan dengan cara: 

1. Peneliti meminta lima enumerator dalam menyebarkan kuesioner yang telah 

diberi penjelasan secara khusus terkait dengan topik penelitian. Setelah 

terjun ke lapangan, peneliti akan memberikan penjelasan singkat mengenai 

cara pengisian kuesioner kepada setiap responden. Kemudian, peneliti 

memberikan kuesioner dan menunggu responden mengisi kuesioner supaya 

memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi. Jika terdapat responden 

dalam pengisian kuesioner tidak dapat ditunggu maka, peneliti memberikan 

waktu dua hari dan peneliti meminta bertukar nomor telepon supaya dapat 

melakukan konfirmasi. Apabila melebihi dua hari dan responden tidak 

memberikan respon dan peneliti sudah berusaha menelepon responden 

kemudian tidak ada respon, maka kuesioner dianggap tidak kembali.  

2. Peneliti tidak membuat kuesioner online karena dengan adanya pengiriman 

lewat email peneliti akan menunggu lama balasan dari respon pemerintah 

desa untuk mengisi kuesioner sehingga tingkat pengembalian kuesioner 

sedikit. 

3. Peneliti akan menentukan jumlah minimal kuesioner yang diharapkan 

kembali. Apabila perhitungan menunjukkan bahwa kuesioner yang kembali 
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telah mencukupi batas minimal, maka peneliti akan melakukan tahap 

selanjutnya yaitu pengolahan data. 

 

4.4  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Definisi operasional dibuat untuk menghindari kesalahan dalam 

mengartikan atau mendefinisikan variabel yang akan dianalisis. Pengukuran 

variabel akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengukuran dengan 

menggunakan indikator-indikator yang diambil dari penelitian terdahulu yang 

relevan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel adalah dari 

penelitian terdahulu (Kusumadewi (2017), Diatmika (2015), Iswahyudi (2017)) 

yang objek sistem informasinya disesuaikan untuk penelitian ini. Alasan peneliti 

menggunakan indikator-indikator dari penelitian terdahulu karena sesuai dengan 

topik penelitian mengenai penggunaan sistem teknologi. Selain itu, indikator 

tersebut sudah teruji dan memenuhi validitas dan reliabilitas. Syarat validitas 

dilihat dari setiap konstruk nilai AVE lebih dari 0,5, nilai factor loading lebih dari 

0,7, dan nilai akar AVE lebih besar dari korelasi variabel laten. Sedangkan 

reliabilitas dilihat dari nilai crobach’s alpha lebih dari 0,6 dan composite reliability 

lebih dari 0,7. 

 Pengukuran tiap-tiap variabel menggunakan skala likert 1 sampai 7 yang 

mempunyai arti sebagai berikut 1) Sangat Tidak Setuju (STS), 2) Tidak Setuju 

(TS), 3) Agak Tidak Setuju (ATS), 4) Netral (N), 5) Agak Setuju (AS), 6) Setuju, 

dan 7) Sangat Setuju Sekali (SSS). Alasan menggunakan tujuh skala likert pada 

penelitian ini adalah skala likert dengan tujuh titik respon lebih disukai responden 

dan memiliki kriteria validitas, reliabilitas, kekuatan diskriminasi dan stabilitas 

yang cukup baik (Budiadji, 2013). 
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4.4.1 Variabel Laten Eksogen (X) 

 Variabel laten eksogen dalam penelitian ini terdiri dari variabel persepsi 

kegunaan, persepsi kemudahan, norma subjektif, kompatabilitas dan 

kepercayaan. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai definisi operasional dan 

pengukuran variabel laten eksogen yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Persepsi Kegunaan (X1)  

Persepsi kegunaan diartikan sebagai keyakinan pengguna sistem bahwa 

dengan menggunakan sistem secara efisien akan memfasilitasi pekerjaannya 

(Taylor dan Todd, 1995). Selain itu, persepsi kegunaan sebagai tingkat 

kepercayaan individu karena dengan menggunakan sistem tertentu akan 

meningkatkan kinerja individu (Baridwan, 2012). Persepsi kegunaan dalam 

penelitian ini diartikan sebagai tingkat kepercayaan pemerintah desa bahwa 

aplikasi SISKEUDES akan menjadi fasilitas dalam mengelola keuangan desa. 

Indikator dan item-item pernyataan variabel persepsi kegunaan diambil dari 

penelitian Iswahyudi (2017). Indikator tersebut adalah: 

a. Berguna 

b. Memberikan manfaat 

c. Memberikan keuntungan lebih besar 

d. Menguntungkan 

Indikator tersebut disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1: Item Pernyataan Variabel Persepsi Kegunaan 
 

No Pernyataan Kode 

 1 Aplikasi SISKEUDES berguna untuk mengelola keuangan desa. PKG 1 

2. Mengelola keuangan desa menggunakan aplikasi SISKEUDES 

memberikan manfaat untuk saya. 

PKG 2 

3. Keuntungan menggunakan aplikasi SISKEUDES untuk 

mengelola keuangan desa lebih besar daripada kerugiannya. 

PKG 3 

4. Secara keseluruhan menggunakan aplikasi SISKEUDES untuk 

mengelola keuangan desa akan memberikan  keuntungan bagi 

saya. 

PKG 4 

 

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan (X2) 

Persepsi kemudahan penggunaan dalam menggunakan sistem diartikan 

sebagai keyakinan individu bahwa dengan menggunakan sistem informasi 

merupakan hal yang mudah dan tidak membutuhkan usaha yang keras (Davis, 

1989). Dalam persepsi kemudahan jika individu merasa mudah dalam 

menggunakan, individu akan menggunakannya. Jadi, persepsi kemudahan 

dalam penelitian ini diartikan sebagai keyakinan individu bahwa dengan 

menggunakan aplikasi SISKEUDES tidaklah hal yang sulit dan dalam 

penggunaannya tidak membutuhkan usaha yang keras. Indikator dan item-item 

pernyataan variabel persepsi kemudahan penggunaan diambil dari penelitian 

Diatmika (2015). Indikator tersebut adalah: 

a. Mudah dipelajari. 

b. Mudah digunakan dalam bekerja. 

c. Mudah dioperasikan dengan terampil. 

d. Secara keseluruhan mudah untuk digunakan. 

Indikator tersebut disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2: Item Pernyataan Variabel Persepsi Kemudahan Penggunaan 
 

No Pernyataan Kode 

1. Saya merasa bahwa aplikasi SISKEUDES mudah untuk 

dipelajari. 

PKP 1 

2. Saya merasa bahwa mudah bagi saya untuk menggunakan 

apliaksi SISKEUDES untuk bekerja. 

PKP 2 

3. Saya merasa bahwa mudah bagi saya untuk mengoperasikan 

aplikasi SISKEUDES dengan terampil. 

PKP 3 

4. Secara keseluruhan, saya merasa bahwa aplikasi SISKEUDES 

mudah untuk digunakan. 

PKP 4 

 

3. Norma Subjektif (X3) 

Norma subjektif diartikan sebagai tingkat kepercayaan seseorang dari 

pengaruh lingkungan sekitar seperti teman sebaya atau rekan kerja dan atasan 

untuk melakukan perilaku yang bersangkutan (Fishbein dan Ajzen, 1975). Dalam 

penelitian ini norma subjektif didefinisikan sebagai pengaruh dari atasan atau 

Kepala Desa untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES. Indikator dan item-item 

pernyataan variabel norma subjektif diambil dari penelitian Kusumadewi (2017). 

Indikator tersebut adalah: 

a. Didorong orang-orang penting yang mengharuskan menggunakan aplikasi 

SISKEUDES. 

b. Didorong orang-orang yang memengaruhi keputusan. 

c. Didorong orang yang pendapatnya dihargai. 

d. Menurut orang-orang yang penting, menggunakan aplikasi SISKEUDES 

adalah ide yang baik. 

Indikator tersebut disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.3: Item Pernyataan Variabel Norma Subjektif 
 

No Pernyataan Kode 

1. Orang penting (Kepala Daerah dan Kepala Desa) akan berpikir 

bahwa saya harus menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

NS 1 

2. Orang-orang yang memengaruhi keputusan saya akan berpikir 

bahwa saya harus menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

NS 2 

3. Orang-orang yang pendapatnya saya hargai (rekan kerja dan 

atasan) akan lebih suka bahwa saya menggunakan aplikasi 

SISKEUDES. 

NS 3 

4. Menurut orang-orang penting (Kepala Daerah dan Kepala Desa) 

menggunakan aplikasi SISKEUDES adalah ide yang baik. 

NS 4 

 

4. Kompatabilitas (X4) 

Kompatabilitas diartikan sebagai inovasi yang dianggap cocok oleh 

pengguna sistem dan dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, kebutuhan 

saat ini, dan pengalaman pengguna sistem sebelumnya (Rogers, 1983 dalam 

Hartono, 2007:129). Dalam penelitian ini kompatabilitas diartikan sebagai tingkat 

kesesuaian atau kecocokan individu dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES 

dengan nilai-nilai yang ada dan kebutuhan pemerintah desa. Indikator dan item-

item pernyataan variabel kompatabilitas diambil dari penelitian Iswahyudi (2017). 

Indikator tersebut adalah: 

a. Sesuai dengan gaya hidup. 

b. Sesuai dengan cara bekerja. 

c. Sesuai dengan gaya bekerja. 

Indikator tersebut disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4: Item Pernyataan Variabel Kompatabilitas 

No Pernyataan Kode 

1. Menggunakan aplikasi SISKEUDES sesuai dengan gaya hidup 

saya. 

KPTB 1 

2. Menggunakan aplikasi SISKEUDES sesuai dengan cara saya 

ingin mengelola keuangan desa. 

KPTB 2 

3. Menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam mengelola 

keuangan desa sesuai dengan gaya bekerja saya. 

KPTB 3 
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5. Kepercayaan (X5) 

Menurut Lee dan Ming (2009) kepercayaan adalah harapan bahwa orang 

lain memilih untuk percaya untuk menggunakan sistem dan tidak akan 

berperilaku oportunis sehingga akan berperilaku dengan cara yang dapat 

diandalkan, etis, dan sesuai secara sosial. Dalam penelitian ini kepercayaan 

dapat dinilai atau dilihat dari tindakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk 

menambah kepercayaan terhadap pemerintah desa untuk menggunakan aplikasi 

SISKEUDES. Kepercayaan atas penerapan aplikasi SISKEUDES salah satunya 

untuk transparansi dalam mengelola keuangan desa serta mengurangi risiko 

seperti tindak penyelewengan oleh pemerintah desa. Indikator dan item-item 

pernyataan variabel kepercayaan diambil dari penelitian Iswahyudi (2017). 

Indikator tersebut adalah: 

a. Dapat dipercaya 

b. Tidak oportunistik 

c. Dapat diprediksi 

Indikator tersebut disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5: Item Pernyataan Variabel Kepercayaan 
 

No Pernyataan Kode 

1. Berdasarkan persepsi saya mengenai aplikasi SISKEUDES, 

saya tahu bahwa aplikasi tersebut dapat dipercaya.  

KPC 1 

2. Berdasarkan persepsi saya mengenai aplikasi SISKEUDES, 

saya tahu bahwa menggunakan aplikasi tersebut tidak akan 

berperilaku oportunistik. 

KPC 2 

3. Berdasarkan persepsi saya mengenai aplikasi SISKEUDES, 

saya percaya bahwa menggunakan aplikasi tersebut dalam 

mengelola keuangan desa dapat diprediksi. 

KPC 3 

 

4.4.2  Variabel Laten Endogen (Y) 

 Variabel laten endogen dalam penelitian ini yaitu variabel sikap dari 

pengguna aplikasi SISKEUDES dan penggunaan aplikasi SISKEUDES. 
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Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai definisi operasional dan pengukuran 

variabel laten endogen yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Sikap (Y1) 

Sikap adalah perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus 

melakukan perilaku yang akan ditentukan Davis et. al. (1989). Menurut Baridwan 

(2012) sikap sebagai perasaan positif dan negatif seseorang terhadap 

penerapan sistem informasi. Dalam penelitian ini sikap diartikan sebagai 

perasaan positif dan negatif pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi 

SISKEUDES. Indikator dan item-item pernyataan variabel sikap diambil dari 

penelitian Kusumadewi (2017). Indikator tersebut adalah: 

a. Ide yang baik 

b. Ide yang bijaksana 

c. Menyukai ide 

d. Pengalaman menyenangkan 

Indikator tersebut disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6: Item Pernyataan Variabel Sikap 
 

No Pernyataan Kode 

1. Menggunakan aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan 

desa akan menjadi ide yang baik. 

SKP 1 

2. Menggunakan aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan 

desa akan menjadi ide yang bijaksana 

SKP 2 

3. Saya menyukai ide menggunakan aplikasi SISKEUDES untuk 

mengelola keuangan desa. 

SKP 3 

4. Menggunakan aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan 

desa akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. 

SKP 4 

 

2. Efektivitas (Y2) 

Keputusan individu untuk menggunakan sistem informasi tertentu 

didasarkan pada sikapnya terhadap sistem yang digunakan (Davis et. al., 1989). 

Sikap adalah konsekuensi dari persassan positif atau negatif terhadap sistem 
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informasi dan membentuk perilaku untuk menggunakan sistem informasi 

(Karjauloto et. al., 2002 dalam Iswahyudi, 2017). Efektivitas dalam penelitian ini 

merupakan pencapaian yang diperoleh ketika menggunakan aplikasi 

SISKEUDES yang disesuaikan dengan tujuan dari diterapkannya aplikasi 

tersebut. Indikator dan item-item pernyataan variabel kepercayaan diambil dari 

penelitian Iswahyudi (2017). Indikator tersebut adalah: 

a. Menjadi lebih cepat 

b. Membantu dalam pekerjaan 

c. Lebih baik dari yang diharapkan 

d. Menunjang pekerjaan 

e. Memuaskan 

Indikator tersebut disusun menjadi pernyataan penelitian dengan item 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7:  Item Pernyataan Variabel Efektivitas 

No Pernyataan Kode 

1. Aplikasi SISKEUDES menjadikan saya lebih cepat dalam 

mengelola keuangan desa. 

EFT 1 

2. Aplikasi SISKEUDES sangat membantu dalam pekerjaan saya. EFT 2 

3. Aplikasi SISKEUDES yang diterapkan lebih baik dari yang saya 

harapkan. 

EFT 3 

4 Aplikasi SISKEUDES menunjang pekerjaan saya. EFT 4 

5 Aplikasi SISKEUDES yang diterapkan secara umum 

memuaskan. 

EFT 5 

 

       Berdasarkan penjelasan mengenai pengukuran variabel laten eksogen dan 

variabel laten endogen diatas, dapat diringkas indikator-indikator pernyataan 

dalam Tabel 4.8 yaitu sebagai berikut:                
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Tabel 4.8 
Pengukuran Variabel Laten Eksogen dan Variabel Laten Endogen 

  

Variabel Konstruk Indikator Kode 

  Persepsi Berguna PKG 1 

  Kegunaan Memberikan manfaat PKG 2 

  (PKG) Memberikan keuntungan lebih besar PKG 3 

   Menguntungkan PKG 4 

  Persepsi Mudah dipelajari PKP 1 

  Kemudahan Mudah digunakan dalam bekerja PKP 2 

Variabel Penggunaan Mudah dioperasikan dengan terampil PKP 3 

Laten  (PKP) Secara keseluruhan mudah untuk digunakan  PKP 4 

Eksogen   Didorong orang-orang yang penting yang  NS 1 
    mengharuskan menggunakan aplikasi SISKEUDES   

  Norma Didorong orang-orang yang mempengaruhi  NS 2 
  Subjektif Keputusan   

  (NS) Didorong orang yang pendapatnya dihargai NS 3 

    Menurut orang-orang yang penting, menggunakan NS 4 
    aplikasi SISKEUDES adalah ide yang baik   

  Kompatabilitas Sesuai dengan gaya hidup KPTB 1 

  (KPTB) Sesuai dengan cara bekerja KPTB  2 

    Sesuai dengan gaya bekerja KPTB  3 

  Kepercayaan Dapat dipercaya KPC 1 

  (KPC) Tidak oportunistik KPC 2 

    Dapat diprediksi KPC 3 

  Sikap Ide yang baik SKP 1 

  (SKP) Ide yang bijaksana SKP 2 

Variabel  Menyukai ide SKP 3 

Laten   Pengalaman menyenangkan SKP 4 

Endogen Efektivitas Menjadi lebih cepat EFT 1 

  (EFT) Membantu dalam pekerjaan EFT 2 

  
 

Lebih baik dari yang diharapkan EFT 3 

  Menunjang pekerjaan EFT 4 

  Memuaskan EFT 5 
 
4.5  Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural 

Equation Modeling (SEM). SEM merupakan metode analisis model persamaan 

struktural yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel eksogen dan variabel 

endogen. Model SEM yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Partial Least 

Square (PLS). Analisis data menggunakan bantuan aplikasi software SmartPLS 

versi 2.0 M3. PLS merupakan bagian dari SEM berbasis varian yang secara 

simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran untuk menguji validitas 
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dan reliabilitas sekaligus pengujian model struktural untuk menguji kausalitas 

yaitu pengujian hipotesis dengan model prediksi. Tujuan penggunaan SEM 

varian adalah untuk memprediksi model sebagai pengembangan teori. Oleh 

karena itu, PLS merupakan alat prediksi kausalitas yang digunakan untuk 

pengembangan teori (Abdillah dan Hartono, 2015: 165). Alasan menggunakan 

PLS karena memiliki keunggulan sebagai berikut (Abdillah dan Hartono, 

2015:165): 

1. Mampu memodelkan banyak variabel dependen dan variabel independen 

(model kompleks). 

2. Mampu mengelola masalah multikolinieritas antar variabel independen. 

3. Hasil tetap kokoh (robust) walaupun terdapat data yang tidak normal dan 

hilang (missing value). 

4. Menghasilkan variabel laten independen secara langsung berbasis cross 

product yang melibatkan variabel laten dependen sebagai kekuatan prediksi. 

5. Dapat digunakan pada konstruk reflektif dan normatif. 

6. Dapat digunakan pada sampel kecil. 

7. Tidak mensyaratkan data berdistribusi normal. 

8. Dapat digunakan pada data dengan tipe skala berbeda, yaitu nominal, 

ordinal dan kontinus. 

Penggunaan PLS sebagai metode analisis membutuhkan beberapa langkah 

permodelan persamaan struktural. Adapun langkah-langkah permodelan 

persamaan struktural berbasis PLS adalah sebagai berikut: 

1. Merancang model struktural (inner model) yaitu mendesain hubungan antar 

variabel laten berdasarkan hipotesis penelitian. Perancangan model 

struktural bertujuan untuk memprediksi hubungan kausalitas pada variabel 

laten. 
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2. Merancang model pengukuran (outer model) yaitu mendesain hubungan 

antara variabel laten dengan indikatornya untuk tujuan penilaian validitas 

dan reliabilitas model. Penelitian ini menggunakan model indikator reflektif 

yang mengasumsikan bahwa kovarian diantara pengukuran dijelaskan oleh 

varian yang merupakan manifestasi dari konstruk latennya (Abdillah dan 

Hartono, 2015:20). Indikatornya merupakan indikator efek. Arah kausalitas 

dari konstruk ke indikator pengukuran, sehingga konstruk menjelaskan 

varian pengukurannya.  

3. Membuat konstruk diagram jalur yang menggambarkan hubungan antara 

variabel laten baik eksogen maupun endogen. Diagram jalur dapat dilihat 

pada gambar 4.1: 

Gambar 4.1 
Diagram Jalur 

 

 
 

Dari model diagram jalur tersebut terdapat persamaan model pengukuran 

(outer model) yang dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 
Persamaan Outer Model 

 

Jenis Variabel Konstruk  Persamaan Outer Model 

 
 
 

Variabel Laten 
Eksogen 

 
 

Persepsi Kegunaan 

X1  = λX1  PKG + δ1 

X2  = λX2  PKG + δ2 

X3 = λX3  PKG + δ3 

X4  = λX4  PKG + δ4 

 

  
Persepsi Kemudahan 

Penggunaan 

X5  = λX5  PKP + δ5 

X6  = λX6  PKP + δ6 

X7  = λX7  PKP + δ7 

X8  = λX8  PKP + δ8 

 

  
 

Norma Subjektif 

X9  = λX9     NS + δ9 

X10 = λX10  NS + δ10 

X11 = λX11  NS + δ11 

X12 = λX12  NS + δ12 

 

  
 

Kompatabilitas 

X13  = λX13 KPTB + δ13 

X14 =  λX14 KPTB + δ14 

X15 = λX15  KPTB + δ15 

 

  
Kepercayaan 

X16  = λX16 KPC + δ16 

X17 =  λX17 KPC + δ17 

X18 = λX18  KPC + δ18 

 

 
 

Variabel Laten 
Endogen 

 
 

Sikap 

Y1  = λY1 SKP + ε1 

Y2 = λY2  SKP + ε 2 

Y3 = λY3 SKP + ε 3 

Y4 = λY4  SKP + ε 4 

 

  
 

Efektivitas 

Y5 = λY5 EFT + ε5 

Y6 = λY6 EFT + ε 6 

Y7 = λY7 EFT + ε 7 

Y8 = λY8  EFT + ε 8 

Y9 = λY9  EFT + ε 9 

 

       Keterangan simbol: 

PKG : Variabel laten eksogen persepsi kegunaan 
PKP : Variabel laten eksogen persepsi kemudahan penggunaan 
NS : Variabel laten eksogen norma subjektif 
KPTB : Variabel laten eksogen kompatabilitas 
KPC : Variabel laten eksogen kepercayaan 
SKP : Variabel laten endogen sikap 
EFT : Variabel laten endogen efektivitas 
λ             : Untuk muatan faktor (faktor loading) 
δ             : Kesalahan pengukuran untuk variabel laten  X (eksogen) 
ε          : Kesalahan pengukuran untuk variabel laten Y (endogen) 
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4. Melakukan konversi diagram jalur ke dalam sistem persamaan yang 

menunjukkan hubungan antar variabel laten. Pola hubungan model struktural 

(inner model) yang ditunjukkan pada gambar 4.1 memiliki model persamaan 

struktural sebagai berikut: 

       SKP =  1 PKG +  2 PKP +  3 NS +  4 KPTB +  5  KPC + ζ1 

       EFT = β1 SKP + ζ2 

       Atau 

        η1 =  1 ξ 1 +  2 ξ2 +  3 ξ3 +  4 ξ4 +  5 ξ5  + ζ1 

        η2 = β1 η1 + ζ2 

       Keterangan simbol: 

PKG : Variabel laten eksogen persepsi kegunaan 
PKP : Variabel laten eksogen persepsi kemudahan penggunaan 
NS : Variabel laten eksogen norma subjektif 
KPTB : Variabel laten eksogen kompatabilitas 
KPC : Variabel laten eksogen kepercayaan 
SKP : Variabel laten endogen sikap 
EFT : Variabel laten endogen efektivitas 
ξ             : Untuk variabel laten X (eksogen) 
η             : Untuk variabel laten Y (endogen) 
λ             : Untuk muatan faktor (faktor loading) 

              : Koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen 
Β      : Koefisien pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen 
δ              : Kesalahan pengukuran untuk variabel laten  X (eksogen) 
ε             : Kesalahan pengukuran untuk variabel laten Y (endogen) 
ζ             : Peluang galat model (error) 

 

4.6       Evaluasi Model Penelitian 

 Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi pada model 

pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). Sub pokok 

bahasan berikut ini akan menjelaskan tahapan model pengukuran dan model 

struktural yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini. 

4.6.1  Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

 Instrumen dikatakan mampu dipakai dalam penelitian jika telah memenuhi 

syarat sebagai pengumpul data. Instrumen yang dikatakan mampu harus 

memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk menunjukkan 
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apakah hasil penelitian dapat diterima oleh khlayak dengan kriteria-kriteria 

tertentu. Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan tingkat konsistensi dan 

stabilitas alat ukur atau instrumen penelitian dalam mengukur suatu konsep atau 

konstruk (Abdillah dan Hartono, 2015:71-74). 

4.6.1.1 Validitas 

Validitas secara umum dibagi menjadi validitas internal dan validitas 

eksternal. Validitas internal menunjukkan bahwa hubungan relasional atau 

kausalitas antarvariabel-variabel atau konstruk yang diuji dalam penelitian 

menunjukkan bahwa hubungan tersebut hanya terjadi pada variabel-variabel 

tersebut bukan variabel lain. Validitas eksternal menunjukkan bahwa hasil 

penelitian mencerminkan fenomena kontekstual dan dapat digeneralisasi 

(Abdillah dan Hartono, 2015:71-72). 

Instrumen dalam penelitian ini akan diuji menggunakan validitas konstruk 

yang meliputi validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konstruk 

menunjukkan bahwa instrumen pengukuran mengukur secara valid konsep yang 

diuji dalam model penelitian yang ditunjukkan dengan korelasi yang kuat 

antarindikator pengukur di suatu konstruk (Abdillah dan Hartono, 2015:73). 

Validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan. 

1. Validitas Konvergen 

Validitas konvergen tercapai ketika indikator-indikator pada suatu 

konstruk saling berkorelasi tinggi dan memiliki skor loading yang cukup. 

Uji validitas konvergen dalam Partial Least Square (PLS) dengan 

indikator reflektif dinilai berdasarkan faktor loading (korelasi antar skor 

item/skor komponen dengan skor konstruk). Validitas konvergen dapat 

dilihat dari nilai outer loading >0.7, communality >0.5 dan Average 

Variance Extracted (AVE) >0.5. 
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2. Validitas Diskriminan 

Validitas diskriminan menunjukkan bahwa indikator-indikator pengukur di 

suatu konstruk akan saling berkorelasi tinggi di konstruknya dan 

berkorelasi rendah bahkan tidak berkorelasi dengan indikator-indikator di 

konstruk yang lain. Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip 

bahwa pengukuran-pengukuran konstruk yang berbeda seharusnya tidak 

ada korelasi tinggi. Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan skor cross 

loading atau dengan membandingkan akar dari AVE suatu konstruk harus 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten 

tersebut. Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa 

pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi 

tinggi. Dikatakan valid apabila akar AVE lebih besar dari korelasi variabel 

laten.  

4.6.1.2 Reliabilitas  

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat ukuran konsistensi alat ukur yang 

akan digunakan untuk mengukur suatu konsep dan juga dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat kosnsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan 

dalam kuesioner. Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, 

yaitu cronbach’s alpha dan composite reliability. Cronbach’s alpha mengukur 

batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan composite reliability 

mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Rule of thumb nilai 

cronbach’s alpha atau composite reliability harus lebih besar dari 0,7 meskipun 

nilai 0,6 masih dapat diterima (Abdillah dan Hartono 2015:196). Adapun 

parameter uji validitas dan uji reliabilitas dapat dilihat di tabel 4.10 dibawah ini: 
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Tabel 4.10 
Parameter Uji Validitas dan Uji Reliabilitas dalam Model Pengukuran PLS 

 

Pengujian Parameter Rule of Thumbs 

Uji Validitas 
Konvergen 

Faktor loading Lebih dari 0.7 

 Average Variance Extracted (AVE) Lebih dari 0.5 

 Communality Lebih dari 0.5 

Uji Validitas 
Diskriminan 

Akar AVE dan korelasi variabel laten Akar AVE > 
korelasi variabel 

laten 

 Cross Loading Lebih dari 0.7 

Uji Reliabilitas Cronbach’s Alpha Lebih dari 0.6 

 Composite Reliability Lebih dari 0.7 

 
 
4.6.2 Evaluasi Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural (Inner Model) dalam PLS dievaluasi dengan 

menggunakan niali R2 dan nilai koefisien path. Nilai R2 digunakan untuk 

mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel 

dependen. Semakin tinggi nilai R2 berarti semakin baik model prediksi dari model 

penelitian yang diajukan (Abdillah dan Hartono, 2015:197). Sedangkan nilai 

koefisien path menunjukkan tingkat signifikansi dalam menentukan diterima atau 

ditolaknya hipotesis dengan menggunakan perbandingan T-tabel dan T-statistik. 

Nilai T-statistik lebih tinggi dari T-tabel maka hipotesis diterima. Hipotesis dalam 

penelitian ini merupakan one tailed atau hipotesis satu sisi sehingga untuk 

pengujian hipotesis pada alpha 5% atau tingkat keyakinan sebesar 95%. 

Hipotesis akan diterima apabila nilai T-statistik   1,64.  

 

4.7      Hasil Pilot Test 

Pilot Test dalam penelitian ini dilakukan pada pegawai pemerintahan yang 

berposisi sebagai pengelola keuangan dengan menggunakan sistem teknologi 

informasi. Kuesioner disebar melalui Google Form kepada 35 responden namun, 

hanya 32 kuesioner yang kembali dan dapat diolah. Nilai tersebut telah mencapai 



 
 

51 
 

batas minimal yaitu 30 dan dapat diolah dengan menggunakan PLS. Hasil 

tersebut kemudian diolah untuk dilakukan uji validitas dan uji reliablitas. 

4.7.1  Hasil Uji Validitas Pilot Test 

 Uji validitas terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan. 

1. Uji validitas konvergen  

Dalam uji validitas konvergen, parameter yang digunakan yaitu factor  

loading lebih dari 0,7, nilai AVE lebih dari 0,5 dan nilai communality lebih dari 0,5. 

Namun, Sholihin dan Ratmono (2013) menyatakan bahwa indikator yang 

mempunyai nilai factor loading dibawah 0,4 harus dihapus dari model, 

sedangkan indikator yang mempunyai nilai factor loading antara 0,4 - 0,7 masih 

dapat diterima. Indikator yang memenuhi syarat tersebut dapat dinyatakan valid 

sehingga dapat digunakan sebagai indikator pernyataan dalam penelitian ini. 

Dapat diketahui bahwa terdapat tiga indikator dengan nilai factor loading 

dibawah 0,7 yaitu, pada indikator PKG 1 dengan nilai 0.5922, PKG 2 dengan nilai 

0.5647, SKP 3 dengan nilai 0.5176. Namun, Sholihin dan Ratmono (2013) 

menyatakan bahwa indikator yang mempunyai factor loading antara 0,4 – 0,7 

masih dapat diterima, sehingga indikator PKG 1, PKG 2, SKP 3 masih dapat 

diterima. Selain itu, nilai AVE dan communality dari setiap variabel telah 

mencapai 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator pada setiap variabel 

sudah valid sehingga digunakan sebagai pernyataan dalam instrumen penelitian 

faktor-faktor dalam penerapan aplikasi SISKEUDES. Adapun hasil uji validitas 

konvergen dapat dilihat pada Tabel 4.11 dibawah ini:  
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Tabel 4.11 
Nilai Factor Loading, AVE, dan Communality  

(Hasil Uji Validitas Konvergen Pilot Test) 
 

Variabel Indikator 
Factor 

Loading AVE Communality 

Persepsi Kegunaan 
(PKG) PKG 1 0.5922 

    PKG 2 0.5647 0.50 0.50 

  PKG 3 0.7185 
    PKG 4 0.8798 
  Persepsi Kemudahan 

Pengguna (PKP) PKP 1 0.7524 
    PKP 2 0.8889 
    PKP 3 0.8542 0.702 0.702 

  PKP 4 0.8499 
  Norma Subjektif (NS) NS 1 0.739 
    NS 2 0.8178 
    NS 3 0.8657 0.6934 0.6934 

  NS 4 0.8995 
  Kompatabilitas (KPTB) KPTB 1 0.7985 
    KPTB 2 0.9169 0.7407 0.7407 

  KPTB 3 0.8624 
  Kepercayaan (KPC) KPC 1 0.8229 
    KPC 2 0.8239 0.6995 0.6995 

  KPC 3 0.8617 
  Sikap (SKP) SKP 1 0.7501 
    SKP 2 0.7214 
    SKP 3 0.5176 0.5084 0.5084 

  SKP 4 0.8261 
  Efektivitas (EFT) EFT 1 0.8184 
    EFT 2 0.7101 
    EFT 3 0.7087 0.6241 0.6241 

  EFT 4 0.8266 
    EFT 5 0.8723 
  Sumber:Data Primer Diolah (2018) 

2. Uji Validitas Diskriminan 

Pengujian yang kedua yaitu uji validitas diskriminan. Suatu instrumen 

dikatakan lolos uji validitas diskriminan apabila memenuhi dua parameter yaitu, 

nilai akar AVE > korelasi variabel laten dan nilai factor loading lebih dari 0,7 

dalam satu variabel. Hasil akar AVE dan korelasi variabel laten dari pilot test 

dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 
Hasil akar AVE dan Korelasi Variabel Laten  
(Hasil Uji Validitas Diskriminan Pilot Test) 

 

  Akar AVE PKG PKP NS KPTB KPC SKP EFT 

PKG 0.7071 1 0 0 0 0 0 0 

PKP 0.837854 0.604 1 0 0 0 0 0 

NS 0.832706 0.4847 0.52 1 0 0 0 0 

KPTB 0.860639 0.5814 0.6348 0.5145 1 0 0 0 

KPC 0.836361 0.4774 0.6545 0.5309 0.4581 1 0 0 

SKP 0.713022 0.4166 0.6764 0.5027 0.6014 0.5642 1 0 

EFT 0.79 0.4837 0.6884 0.352 0.6058 0.4352 0.7538 1 
Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Keterangan: PKG (Persepsi Kegunaan), PKP (Persepsi Kemudahan     
                     Penggunaan), NS (Norma Subjektif), KPTB (Kompatabilitas),  KPC   
                    (Kepercayaan), SKP (Sikap), EFT (Efektivitas). 
 
Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa akar AVE konstruk bernilai lebih 

besar daripada korelasi variabel laten antar konstruk. Hal ini menunjukkan bahwa 

seluruh indikator pada setiap variabel sudah valid sehingga digunakan sebagai 

pernyataan dalam instrumen penelitian faktor-faktor dalam penerapan aplikasi 

SISKEUDES.  

Dapat diketahui nilai cross loading dari indikator yang digunakan untuk 

mengukur konstruk dan sub-kontruk persepsi kegunaan, persepsi kemudahan 

penggunaan, norma subjektif, kompatabilitas, kepercayaan, sikap, dan efektivitas 

adalah lebih dari 0,7 meskipun tiga indikator mempunyai nilai dibawah 0,7. 

Namun, hal ini masih dianggap diterima dengan mengacu pada Sholihin dan 

Ratmono (2013) bahwa indikator yang mempunyai nilai factor loading antara 0,4 

– 0,7 masih diterima. Dengan demikian, melalui uji validitas diskriminan dapat 

disimpulkan bahwa seluruh konstruk dan indikator yang digunakan telah 

memenuhi syarat minimal dari validitas diskriminan. Telah terpenuhinya uji 

validitas konvergen dan uji validitas diskriminan dapat diketahui bahwa konstruk 

dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinilai valid. Tabel 4.13 

dibawah ini menyajikan hasil cross loading pilot test sebgai berikut: 
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Tabel 4.13 
Hasil Cross Loading Pilot Test 

 

 1PKG 2PKP 3NS 4KPTB 5KPC 6SKP 7EFT 

APKG1  0.5922       

BPKG2 0.5647       

CPKG 3 0.7185       

DPKG 4 0.8798       

EPKP 1  0.7524      

FPKP 2  0.8889      

GPKP 3  0.8542      

HPKP 4  0.8499      

INS 1   0.739     

JNS 2   0.8178     

KNS 3   0.8657     

LNS 4   0.8995     

MKPTB 1    0.7985    

NKPTB 2    0.9169    

OKPTB 3    0.8624    

PKPC 1     0.8229   

QKPC 2     0.8239   

RKPC 3     0.8617   

SSKP 1      0.7501  

TSKP 2      0.7214  

USKP 3      0.5176  

VSKP 4      0.8261  

WEFT 1       0.8184  

XEFT 2       0.7101  

YEFT 3       0.7087  

ZEFT 4       0.8266 

ZZAEFT 5       0.8723 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Keterangan: PKG (Persepsi Kegunaan), PKP (Persepsi Kemudahan   
                     Penggunaan), NS (Norma Subjektif), KPTB (Kompatabilitas),  KPC   
                    (Kepercayaan), SKP (Sikap), EFT (Efektivitas). 
 
4.7.2  Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test 

 Pengujian reliabilitas diukur dengan menggunakan dua parameter yaitu, 

nilai cronbach’s alpha lebih dari 0,6 dan nilai composite reliability lebih dari 0,7. 

Berikut ini merupakan hasil uji reliabilitas terhadap variabel dalam penelitian: 
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Tabel 4.14 
Nilai Cronbach’s Alpha dan composite reliability Pilot Test 

(Uji Reliabilitas) 
 

Variabel Cronbach’s Alpha  Composite Reliability  

PKG 0.6701 0.7882 

PKP 0.8612 0.9038 

NS 0.8525       0.9 

KPTB 0.8239 0.8952 

KPC 0.7918 0.8747 

SKP 0.6867 0.8012 

EFT 0.8478 0.8918 

                    Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

                    Keterangan: PKG (Persepsi Kegunaan), PKP (Persepsi Kemudahan    
                                      Penggunaan), NS (Norma Subjektif), KPTB (Kompatabilitas),    
                                      KPC (Kepercayaan), SKP (Sikap),  EFT (Efektivitas). 

 
 Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa seluruh konstruk yang 

digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih dari 0,6 

dan composite reliability lebih dari 0,7 sehingga hasil pengukuran yang dilakukan 

adalah reliabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini dinilai konsisten untuk dapat digunakan. 

Dengan terpenuhinya uji validitas dan uji reliabilitas, dapat disimpulkan secara 

keseluruhan bahwa instrumen pengukuran atau kuesioner dalam penelitian ini 

telah valid dan reliabel. Oleh karena itu, kuesioner dapat digunakan untuk 

pengujian pada sampel yang sesungguhnya. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Tingkat Pegembalian Kuesioner 

 Responden dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang berposisi 

sebagai pengguna aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Desa Kabupaten Madiun 

dan Kabupaten Kediri. Pengumpulan data dimulai dari 5 Juni 2018 sampai 

dengan 16 Agustus 2018. Peneliti membagikan kuesioner kepada responden 

dibantu dengan lima enumerator. Penyebaran kuesioner diberikan langsung 

kepada responden kemudian menawarkan kepada responden untuk mengisi 

langsung pada kuesioner. Pada saat penyebaran kuesioner terdapat 68 

kuesioner yang ditinggal karena responden tidak dapat mengisi secara langsung. 

Peneliti memberikan waktu selama dua hari untuk pengambilan 

kuesioner. Setelah dua hari terdapat 12 responden yang menghubungi peneliti 

sehingga kuesioner dapat diambil. Peneliti menganggap kuesioner yang tidak 

kembali sebanyak 56 kuesioner (24,35 %) dikarenakan setelah dua hari 

responden tidak menghubungi peneliti. Setelah kuesioner terkumpul peneliti 

melakukan pemeriksaan. Adapun kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap 

sebanyak 13 kuesioner (5,65%) dan yang dapat diolah sebanyak 161 kuesioner 

(70%). Jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 5.1 
Tingkat Pengembalian Kuesioner 

 

Keterangan  Jumlah Presentase 

Jumlah kuesioner yang disebar 230 100% 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali (56) (24,35 %) 

Jumlah kuesioner yang tidak diisi lengkap (13) (5,65%) 

Jumlah kuesioner yang dapat diolah 161 70% 

  Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
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5.2       Profil Responden 

Profil mengenai responden pada penelitian ini dapat diketahui dari data 

demografi yang dilampirkan dalam kuesioner. Profil responden meliputi jabatan, 

jenis kelamin, usia responden, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, 

pengalaman menggunakan komputer, dan pengalaman menggunakan aplikasi 

SISKEUDES. Berdasarkan Tabel 5.2 dapat diketahui bahwa tidak hanya 

bendahara dan operator saja yang menggunakan aplikasi SISKEUDES, tetapi 

ada beberapa kaur keuangan dan sekretaris desa yang juga sebagai pengguna 

aplikasi SISKEUDES. Berdasarkan pada tabel profil responden pengguna 

aplikasi SISKEUDES terbanyak adalah bendahara sebesar 41,00%.  

Responden perempuan lebih mendominasi sebesar 54,66% dibandingkan 

dengan responden laki-laki sebesar 45,34%. Usia responden paling banyak lebih 

dari 45 tahun dengan jumlah persentase 39,13%. Pendidikan responden paling 

banyak dari SMA/SMK dengan jumlah 43,48% dibandingkan dengan pendidikan 

diploma 13,66% dan sarjana 42,86% akan tetapi antara pendidikan SMA/SMK 

dengan pendidikan sarjana selisihnya tidak terpaut jauh bahkan mendekati 

seimbang. Mayoritas responden memiliki pengalaman kerja dengan jumlah 

55,28% dan pengalaman menggunakan komputer lebih dari 8 tahun dengan 

jumlah persentase sebesar 77,02%.  

Responden dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES paling banyak 

memiliki pengalaman pada rentang 12-18 bulan dengan persentase sebesar 

52,80%. Adapun ringkasan mengenai profil responden dapat dilihat pada tabel 

5.2 dibawah ini: 
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Tabel 5.2 
Profil Responden 

 

No Keterangan Total % 

1. Jabatan:   
a. Kaur Keuangan  20 12,42% 
b. Bendahara 66 41,00% 
c. Sekretaris Desa 17 10,56% 
d. Operator 58 36,02% 

Total 161 100% 

    
2. Jenis Kelamin:   
 a. Laki-Laki 73 45,34% 
 b. Perempuan 88 54,66% 
 Total 161 100% 
    

3. Usia Responden:   
 a. 23-26 Tahun 8 4,97% 
 b. 27-34 Tahun 39 24,22% 
 c. 35-45 Tahun 51 31,68% 
 d. > 45 Tahun 63 39,13% 
 Total 161 100% 
    

4. Pendidikan:   
 a. SMA/SMK 70 43,48% 
 b. Diploma 22 13,66% 
 c. S1 69 42,86% 
 Total 161 100% 
    

5. Pengalaman Kerja:   
 a. < 1 Tahun 8 4,97% 
 b. > 1 Tahun – 2 Tahun 10 6,21% 
 c. > 2 Tahun – 4 Tahun 20 12,42% 
 d. > 4 Tahun – 8 Tahun 34 21,12% 
 e. > 8 Tahun 89 55,28% 
 Total 161 100% 
    

6.  Pengalaman Menggunakan Komputer:   
 a. > 1 – 2 Tahun 7 4,35% 
 b. > 2 – 4 Tahun 10 6,21% 
 c. > 4 – 8 Tahun 20 12,42% 
 d. > 8 Tahun 124 77,02% 
 Total 161 100% 
    

7. Pengalaman Menggunakan Aplikasi SISKEUDES   
 a. < 6 Bulan 17 10,56% 
 b. 6 – 12 Bulan 26 16,15% 
 c. 12 – 18 Bulan 85 52,80% 
 d. 18 – 24 Bulan 30 18,63% 
 e. > 24 Bulan  3 1,86% 
 Total 161 100% 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 
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5.3  Deskripsi Jawaban Responden 

 Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif yang bertujuan 

untuk mengetahui tanggapan responden terhadap indikator-indikator yang ada 

pada kuesioner. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan mengolah jawaban 

responden berdasarkan pada indikator. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai 

minimum, nilai maksimum, dan distribusi data yang meliputi mean, median, dan 

mode (Hartono, 2010:195). Deskripsi jawaban responden dapat disajikan dalam 

Tabel 5.3 sebagai berikut: 

  Tabel 5.3 
Deskripsi Jawaban Responden  

 

Konstruk Minimum Maksimum Mean  Deviasi 

Standar 

Median Mode 

PKG  1 7 6,00 0,70 6 6 

PKP 1 7 4,08 1,33 4 3 

NS 1 7 6,09 0,67 6 6 

KPTB 1 7 5,31 1,10 6 6 

KPC 1 7 6,19 0,95 6 6 

SKP 1 7 6,10 0,74 6 6 

EFT 1 7 6,00 0,81 6 6 

 Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

 Keterangan: PKG (Persepsi Kegunaan), PKP (Persepsi Kemudahan   
                      Penggunaan, NS (Norma Subjektif), (KPTB) Kompatabilitas,   
                      KPC (Kepercayaan), SKP (Sikap), EFT (Efektivitas).  
 

Berdasarkan Tabel 5.3 konstruk yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, norma subjektif, 

kompatabilitas, kepercayaan, sikap, dan efektivitas. Semua pengukuran konstruk 

menggunakan skala likert tujuh yang dimulai dari sangat tidak setuju (1), tidak 

setuju (2), agak setuju (3), netral (4), agak setuju (5), setuju (6), dan sangat 

setuju (7). Nilai minimum 1 (sangat tidak setuju) menunjukkan nilai minimal yang 

diberikan oleh responden pada setiap indikator pernyataan dalam kuesioner 
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sedangkan nilai maksimum 7 (sangat setuju) menunjukkan nilai maksimal yang 

diberikan oleh responden pada setiap indikator pernyataan dalam kuesioner. 

 Tabel 5.3 menunjukkan nilai mean dan deviasi standar. Nilai mean 

menunjukkan rata-rata jawaban responden atas pernyataan dalam kuesioner. 

Nilai standar deviasi menunjukkan ukuran penyimpangan antar jawaban 

pernyataan dalam kuesioner. Nilai standar deviasi semua variabel dalam 

penelitian ini tidak melebihi nilai mean, maka jawaban atas pernyataan dalam 

kuesioner tidak memiliki perbedaan yang besar antara responden satu dengan 

lainnya.  

Konstruk dalam persepsi kegunaan memiliki nilai rata-rata 6,00 dengan 

deviasi standar 0,70. Konstruk tersebut menyatakan bahwa responden 

menyetujui bahwa aplikasi SISKEUDES memberikan keuntungan tersendiri bagi 

penggunanya dalam hal mengelola keuangan desa. Konstruk persepsi 

kemudahan penggunaan memiliki rata-rata 4,08 dengan deviasi standar 1,33 

yang artinya sebagian responden merasa mudah dan sebagian yang lain merasa 

tidak mudah dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. Konstruk  norma 

subjektif memiliki rata-rata 6,09 dengan deviasi standar 0,67 yang artinya 

responden setuju bahwa mereka harus menggunakan aplikasi SISKEUDES 

karena adanya motivasi dari lingkungan sekitar seperti Kepala Daerah, Kepala 

Desa, dan rekan kerja. 

 Konstruk kompatabilitas memiliki rata-rata 5,31 dengan deviasi standar 

1,10 yang artinya responden merasa bahwa aplikasi SISKEUDES yang 

digunakan telah sesuai dengan apa yang diinginkan responden dalam hal 

mengelola keuangan desa. Konstruk  kepercayaan memiliki rata-rata 6,19 

dengan deviasi standar 0,95 yang artinya responden merasa percaya bahwa 

menggunakan aplikasi SISKEUDES tidak akan berperilaku oportunistik dalam 

mengelola keuangan desa. Konstruk sikap memiliki rata-rata 6,10 dengan deviasi 
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standar 0,74 yang artinya responden merasa bahwa penerapan aplikasi 

SISKEUDES merupakan ide yang baik untuk mengelola keuangan desa. 

Konstruk efektivitas memiliki rata-rata 6,00 dengan deviasi standar 0,81 yang 

artinya responden merasa bahwa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES 

proses pengelolaan keuangan desa menjadi lebih cepat, lebih baik, dan 

responden merasa lebih aman karena aplikasi SISKEUDES menjadikan 

pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Nilai median dalam peelitian ini menunjukkan nilai tengah dari jawaban 

responden. Variabel persepsi kegunaan, norma subjektif, kompatabilitas, 

kepercayaan, sikap, dan efektivitas menunjukkan nilai median 6, artinya nilai 

tengah dari jawaban responden pada variabel tersebut adalah setuju. Sedangkan 

persepsi kemudahan penggunaan menunjukkan nilai median 4, yang artinya nilai 

tengah dari jawaban responden pada variabel tersebut adalah netral. 

Nilai mode dalam penelitian ini menunjukkan nilai yang sering muncul dari 

jawaban responden, pada variabel persepsi kegunaan, norma subjektif, 

kompatabilitas, kepercayaan, sikap, dan efektivitas menunjukkan nilai mode 6, 

artinya nilai yang sering muncul dari jawaban responden pada variabel tersebut 

adalah setuju. Sedangkan persepsi kemudahan penggunaan menunjukkan nilai 

mode 3, yang artinya nilai yang sering muncul dari jawaban responden pada 

variabel tersebut adalah agak tidak setuju. 

 

5.4  Evaluasi Model Hipotesis Penelitian 

 Model dalam penelitian ini terdiri dari tujuh konstruk, yaitu persepsi 

kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, norma subjektif, kompatabilitas, 

kepercayaan, sikap, dan efektivitas. Setiap konstruk terdiri dari tiga hingga lima 

indikator. Evaluasi model dalam penelitian ini dilakukan melalui outer model dan 

inner model.  
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5.4.1  Pengujian Model Pengukuran (Outer Model) 

 Uji outer model bertujuan untuk mengetahui nilai validitas dan reliabilitas 

dari model yang digunakan dalam penelitian ini. Uji outer model dilakukan 

dengan tiga tahapan yaitu, pengujian terhadap validitas konvergen, pengujian 

terhadap validitas diskriminan, dan pengujian terhadap reliabilitas. 

1. Validitas Konvergen 

Parameter yang digunakan dalam uji validitas konvergen adalah nilai AVE 

lebih dari 0,5 dan nilai cross loading lebih dari 0,7. Nilai AVE pada penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.4 
Nilai AVE 

(Hasil Uji Validitas Konvergen) 

Konstruk AVE 

Persepsi Kegunaan 0,8052 

Persepsi Kemudahan Penggunaan 0,5385 

Norma Subjektif 0,6783 

Kompatabilitas 0,6679 

Kepercayaan 0,7136 

Sikap 0,5332 

Eektivitas 0,547 

              Sumber: Data Primer Diolah (2018)  

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa nilai AVE dalam penelitian 

ini lebih dari 0,5 pada konstruk persepsi kegunaan, persepsi kemudahan 

penggunaan, norma subjektif, kompatabilitas, kepercayaan, sikap, dan 

efektivitas. Dengan demikian, berdasarkan Tabel 5.4 dapat disimpulkan bahwa 

konstruk dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji 

validitas konvergen. Selain itu, dapat diketahui hasil dari cross loading yang 

dapat dilihat pada tabel 5.5 dibawah ini: 

 

 

 



 
 

63 
 

Tabel 5.5 
Hasil Cross Loading 

(Hasil Uji Validitas Konvergen) 
 

Indikator PKG PKP NS KPTB KPC SKP EFT 

PKG1 0,8372       

PKG2 0,9302       

PKG3 0,9229       

PKG4 0,8962       

PKP1  0,7066      

PKP2  0,7431      

PKP3  0,769      

PKP4  0,742      

NS1   0,8649     

NS2   0,7747     

NS3   0,9028     

NS4   0,7415     

KPTB1    0,722    

KPTB2    0,8363    

KPTB3    0,8848    

KPC1     0,8965   

KPC2     0,8345   

KPC3     0,8004   

SKP1      0,7019  

SKP2      0,7357  

SKP3      0,7062  

SKP4      0,7747  

EFT1       0,777 

EFT2       0,7698 

EFT3       0,7522 

EFT4       0,7864 

EFT5       0,7706 
 Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Keterangan: PKG (Persepsi Kegunaan), PKP (Persepsi Kemudahan   
                     Penggunaan, NS (Norma Subjektif), (KPTB) Kompatabilitas,    
                     KPC (Kepercayaan), SKP (Sikap), EFT (Efektivitas).  
 
Berdasarkan Tabel 5.5 dapat dilihat nilai cross loading setiap indikator pada 

konstruk persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, norma subjektif, 

kompatabilitas, kepercayaan, sikap, dan efektivitas lebih dari 0,7. Dengan 

demikian, berdasarkan Tabel 5.5 dapat disimpulkan bahwa konstruk dan 

indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji validitas 

konvergen. 
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2. Validitas Diskriminan 

Setelah dilakukan uji validitas konvergen, tahap selanjutnya adalah 

melakukan uji validitas diskriminan. Parameter yang digunakan dalam uji 

validitas diskriminan adalah nilai akar AVE harus lebih besar dari korelasi 

variabel laten. Nilai akar AVE harus lebih dari 0,7 dalam satu variabel 

(Abdillah dan Hartono, 2015: 196). Nilai akar AVE dan korelasi variabel laten 

dapat dilihat pada Tabel 5.6 sebagai berikut: 

Tabel 5.6 
Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten 

(Hasil Uji Validitas Diskriminan) 
 

     Akar AVE    PKG    PKP     NS   KPTB    KPC    SKP    EFT 

 PKG1 0,897329 1 0 0 0 0 0 0 

 PKP2 0,733826 0,1844 1 0 0 0 0 0 

   NS3 0,82359 0,4486 0,085 1 0 0 0 0 

 KPTB4 0,817251 0,312 0,3647 0,2731 1 0 0 0 

 KPC5 0,844748 0,3169 0,0876 0,3807 0,0345 1 0 0 

 SKP6 0,730205 0,386 0,6003 0,3832 0,3214 0,3388 1 0 

 EFT7 0,739594 0,5155 0,1864 0,2931 0,1847 0,2313 0,211 1 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Keterangan:  PKG (Persepsi Kegunaan), PKP (Persepsi Kemudahan   
                     Penggunaan, NS (Norma Subjektif), (KPTB) Kompatabilitas, KPC       
                     (Kepercayaan), SKP (Sikap), EFT (Efektivitas).  
 
 Berdasarkan Tabel 5.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai akar AVE lebih 

besar dari korelasi variabel laten yaitu nilai akar AVE lebih dari 0,7 dalam satu 

variabel. Dengan demikian, berdasarkan Tabel 5.6 dapat disimpulkan bahwa 

konstruk dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi uji 

validitas diskriminan. 

3. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan dua parameter, yaitu nilai 

cronbach’s alpha yaitu lebih dari 0,6 dan nilai composite reliability yaitu lebih 

dari 0,7. Nilai cronbach’s alpha dan composite reliability dapat dilihat pada 

Tabel 5.7 sebagai berikut: 
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Tabel 5.7 
Nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability 

(Hasil Uji Reliabilitas) 
 

Konstruk Cronbach’s Alpha Composite Reliability 

PKG 0,9206 0,9429 

PKP 0,6858 0,8085 

NS 0,8505 0,8934 

KPTB 0,7512 0,8569 

KPC 0,8017 0,8818 

SKP 0,7105 0,8202 

EFT 0,7862 0,8524 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

 

Keterangan:  PKG (Persepsi Kegunaan), PKP (Persepsi Kemudahan     
                     Penggunaan, NS (Norma Subjektif), (KPTB) Kompatabilitas, KPC    
                     (Kepercayaan), SKP (Sikap), EFT (Efektivitas).  
 
 Berdasarkan Tabel 5.7 dapat diketahui besarnya nilai cronbach’s alpha  

yaitu lebih dari 0,6 dan besarnya composite reliability yaitu lebih dari 0,7. Dari 

hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data dan hasil pengukuran yang 

dilakukan adalah reliabel. Dengan demikian, kesimpulan dari ketiga pengujian 

yaitu validitas konvergen, validitas diskriminan dan reliabilitas yang telah 

dilakukan bahwa konstruk dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

telah valid dan reliabel karena telah memenuhi syarat uji validitas konvergen, uji 

validitas diskriminan dan uji reliabilitas. 

5.4.2  Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

 Setelah melakukan uji outer model, tahapan selanjutnya yang dilakukan 

adalah uji inner model. Pada tahap uji inner model ini menggunakan dua 

parameter pengukuran yaitu R2 dan path coefficient. 

1. Nilai R2 

Nilai R2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Nilai R2 digunakan sebagai ukuran 

prosentase variansi konstruk endogen yang dapat dijelaskan oleh konstruk 

eksogen. Nilai R2 dapat dilihat pada Tabel 5.8 sebagai berikut: 
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                                              Tabel 5.8 
                                                Nilai R2 

 

Konstruk R2 

Sikap 0,132 

Efektivitas 0,266 

          Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Berdasarkan Tabel 5.8 dapat diketahui bahwa nilai R2 pada konstruk 

sikap sebesar 0,132 artinya, presentase variansi konstruk sikap dapat dijelaskan 

oleh konstruk persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, norma 

subjektif, kompatabilitas, dan kepercayaan sebesar 13,2% sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh konstruk lain diluar model. Nilai R2 pada konstruk efektivitas 

sebesar 0,266 artinya, presentasi variansi konstruk efektivitas dapat dijelaskan 

oleh konstruk sikap sebesar 26,6% sedangkan sisanya dijelaskan oleh konstruk 

lain diluar model dalam artian variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Selain melihat nilai R2, kelayakan inner model dapat dilakukan dengan 

melihat nilai Q2. Q2 digunakan untuk menjelaskan besarnya validitas prediktif dari 

semua konstruk endogen terhadap eksogen (Sholihin dan Ratmono, 2013: 72). 

Rumus perhitungan Q2 sebagai berikut: 

Q2 = 1 – (1-R12) (1-R22) 

     = 1 -  (1- 0,132) (1-0,266) 

     = 1 – ( 0,868) ( 0,734) 

     = 1 – 0,637112 

     = 0,362888   ( 36,28%) 

 Berdasarkan hasil perhitungan Q2, nilai Q2 sebesar 0,362888 atau 

36,28%. Model penelitian ini dapat menjelaskan variansi data sebesar 36,28% 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Konstruk sikap dan efektivitas 

memiliki nilai lebih dari 0, yang artinya hasil estimasi model penelitian ini 

menunjukkan validitas prediktif yang baik. 
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2. Nilai Path Coefficient 

Nilai path coefficient menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian 

hipotesis. Apabila nilai Path Coefficient yang ditunjukkan nilai t-statistic >1,64 

maka hipotesis dalam penelitian ini diterima. Apabila nilai t-statistic <1,64 

maka hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Nilai t-statistic dapat dilihat pada 

Tabel 5.9 sebagai berikut: 

Tabel 5.9 
Nilai Path Coefficient 

 

Hipotesis Konstruk Original Sampel t-statistic Keputusan 

H1 PKG   -> SKP 0,1448 3,6883 Diterima 

H2 PKP   -> SKP -0,0354 0,5353 Ditolak 

H3 NS     -> SKP 0,0776 2,0028 Diterima 

H4 KPTB -> SKP 0,2177 4,2829 Diterima 

H5 KPC   -> SKP 0,1482 2,4079 Diterima 

H6 SKP   -> EFT 0,5155 15,6532 Diterima 

Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Keterangan:  PKG (Persepsi Kegunaan), PKP (Persepsi Kemudahan     
                     Penggunaan, NS (Norma Subjektif), (KPTB) Kompatabilitas, KPC    
                     (Kepercayaan), SKP (Sikap), EFT (Efektivitas).  
 

Berdasarkan Tabel 5.9 hasil uji t-statistic sudah melebihi >1,64 pada 

variabel persepsi kegunaan, norma subjektif, kompatabilitas, kepercayaan, sikap, 

dan efektivitas sehingga hipotesis diterima. Pada variabel persepsi kemudahan 

penggunaan hasil uji t-statistic  <1,64 sehingga hipotesis ditolak. Berikut hasil 

pengujian hipotesis dapat dilihat pada gambar 5.1: 
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Gambar 5.1 
Model Struktural Pengujian Hipotesis 

 Sumber: Data Primer Diolah (2018) 

Berdasarkan gambar 5.1 dapat disimpulkan bahwa: 

a. H1:  persepsi kegunaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap sikap 

pemerintah desa untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES  dengan nilai 

t-statistic 3,6883 atau lebih dari 1,64 dilihat pada tabel 5.9 sehingga, 

hipotesis 1 diterima. 

b. H2: persepsi kemudahan penggunaan mempunyai pengaruh tidak 

signifikan terhadap sikap pemerintah desa untuk menggunakan aplikasi 

SISKEUDES  dengan nilai t-statistic 0,5353 atau kurang dari 1,64 dilihat 

pada tabel 5.9 sehingga, hipotesis 2 ditolak. 

c. H3: norma subjektif mempunyai pengaruh signifikan terhadap sikap 

pemerintah desa untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES  dengan nilai 

t-statistic 2,0028 atau lebih dari 1,64 dilihat pada tabel 5.9  sehingga, 

hipotesis 3 diterima. 
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d. H4: kompatabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap sikap 

pemerintah desa untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES  dengan nilai 

t-statistic 4,2829 atau lebih dari 1,64 dilihat pada tabel 5.9 sehingga, 

hipotesis 4 diterima. 

e. H5: kepercayaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap sikap 

pemerintah desa untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES  dengan nilai 

t-statistic 2,4079 atau lebih dari 1,64 dilihat pada tabel 5.9 sehingga, 

hipotesis 5 diterima. 

f. H6: sikap mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas penerapan 

aplikasi SISKEUDES  dengan nilai t-statistic 15,6532 atau lebih dari 1,64 

dilihat pada tabel 5.9 sehingga, hipotesis 6 diterima. 

 
5.5  Pembahasan Hasil Penelitian 

 Pada bagian ini merupakan bagian yang berisi penjelasan mengenai hasil 

hipotesis secara deskriptif. Pembahasan mengenai hasil uji hipotesis akan 

dijelaskan menggunakan dasar landasan teori dan penelitian terdahulu yang 

digunakan pada penelitian ini. Berikut penjelasan secara lengkap mengenai 

pembahasan hasil uji dari keenam hipotesis pada penelitian ini. 

5.5.1  Pengaruh Persepsi Kegunaan Terhadap Sikap 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh 

positif terhadap sikap pengguna aplikasi SISKEUDES. Hipotesis pertama dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh positif 

terhadap sikap pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES 

sehingga hipotesis diterima. Menurut hasil penelitian, semakin pengguna 

berkeyakinan bahwa aplikasi SISKEUDES akan memberikan fasilitas dalam 

menyelesaikan pekerjaannya, maka sikap pengguna terhadap aplikasi 

SISKEUDES semakin baik. Artinya, semakin besar kegunaan yang ada pada 
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aplikasi SISKEUDES untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan desa maka 

sikap pengguna aplikasi SISKEUDES akan semakin baik untuk terus 

menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Davis 

et. al. (1989), Iswahyudi (2017), Chau et. al. (2001), Lin (2007), Jan dan 

Contreras (2011), Budiman (2013) yang menyatakan bahwa persepsi kegunaan 

berpengaruh positif terhadap sikap pengguna sistem tertentu. Teori Technology 

Acceptance Model (TAM) yang dibangun oleh Davis et.al (1989) memiliki 

pernyataan yang sama seperti penjelasan penelitian terdahulu. Pernyataan 

tersebut bahwa persepsi kegunaan merupakan salah satu hal yang dapat 

mempengaruhi sikap individu dalam menggunakan sistem teknologi.  

Konstruk persepsi kegunaan mempunyai nilai rata-rata 6,00 yang artinya 

bahwa responden mempunyai keyakinan kegunaan yang tinggi ketika 

menggunakan aplikasi SISKEUDES. Oleh karena itu, responden merasakan 

manfaat atau kegunaan dari diterapkannya aplikasi SISKEUDES, sehingga 

memunculkan persepsi yang positif dari responden dalam penerapan aplikasi 

SISKEUDES. Dengan adanya menggunakan aplikasi tersebut dapat 

memfasilitasi Pemerintah Desa untuk mempermudah dan mempercepat dalam 

penyusunan pengelolaan keuangan desa karena tidak perlu menghitung secara 

manual. 

5.5.2 Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Sikap 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan 

tidak berpengaruh terhadap sikap pengguna aplikasi SISKEUDES. Hipotesis 

kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan 

tidak berpengaruh terhadap sikap pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi 

SISKEUDES dengan nilai t-statistic 0,5353 sehingga hipotesis ditolak. Menurut 

hasil penelitian, pengguna aplikasi SISKEUDES merasa sulit dan membutuhkan 
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usaha yang keras dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. Artinya, pengguna 

aplikasi SISKEUDES merasa sulit dan membutuhkan usaha yang keras dalam 

menggunakan aplikasi SISKEUDES maka sikap pengguna aplikasi SISKEUDES 

akan tetap menerima untuk menggunakan aplikasi tersebut karena 

penggunaannya bersifat wajib. Dengan adanya penggunaan aplikasi yang 

bersifat wajib, maka pengguna aplikasi SISKEUDES mengikuti bimbingan teknis 

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah agar dalam menggunakan 

aplikasi tidak merasa kesulitan. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Davis 

et. al. (1989), Ayeh et. al. (2013), Pratiwi (2015), Chau et. al. (2001), Budiman 

(2013) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh 

positif terhadap sikap pengguna sistem tertentu. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Jan dan Contreras (2011) dan Iswahyudi (2017) yang 

menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh 

terhadap sikap pengguna sistem. Selain itu, hasil penelitian ini berbeda dengan 

teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dibangun oleh Davis et.al (1989) 

yang memiliki pernyataan bahwa persepsi kemudahan dalam menggunakan 

sistem teknologi merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi sikap 

individu dalam menggunakan sistem teknologi.    

Konstruk persepsi kemudahan penggunaan mempunyai nilai rata-rata 

4,08 yang artinya bahwa sebagian responden merasa mudah dan sebagian yang 

lain merasa tidak mudah dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. Nilai rata-

rata dalam persepsi kemudahan penggunaan hampir mendekati nilai skala likert 

yang menunujukkan responden agak tidak setuju. Beberapa responden 

mengatakan bahwa dirinya tidak menguasai dan tidak terampil dalam 

mengoperasikan sistem teknologi sehingga dalam menjalankan pekerjaannya 

terkadang masih meminta tolong temannya untuk membantu dan mengajari 
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dalam penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, responden mengatakan bahwa 

dalam menginput data terkadang masih kebingungan untuk memasukkan ke 

akun-akun yang sudah tertera dalam aplikasi. 

Faktor yang mempengaruhi persepsi kemudahan terhadap sikap ditolak 

karena dipengaruhi oleh faktor usia yang dapat dilihat pada tabel 5.2 mengenai 

profil responden. Rata-rata pengguna aplikasi SISKEUDES berusia lebih dari 45 

tahun. Jadi, penguasaan dalam pengoperasian sistem teknologi masih kurang 

sehingga dalam bekerja meminta bantuan rekan kerjanya untuk mengajari 

penginputan data ke aplikasi SISKEUDES.  

Pemerintah desa harus mampu dalam mengoperasikan aplikasi 

SISKEUDES mulai dari perencanaan, pengelolaan keuangan desa sampai 

pembukuan. Di dalam aplikasi tersebut terdapat berbagai macam akun atau kode 

yang harus dipelajari terlebih dahulu dengan melihat parameter yang sudah 

ditentukan. Penginputan data tidak hanya satu atau dua langkah saja akan tetapi 

ada banyak langkah yang harus dilewati supaya data tersimpan dengan benar. 

5.5.3 Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Sikap 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif 

terhadap sikap pengguna aplikasi SISKEUDES. Hipotesis ketiga dalam penelitian 

ini menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap sikap 

pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES sehingga hipotesis 

diterima. Menurut hasil penelitian, pengaruh lingkungan seperti Kepala Daerah, 

Kepala Desa, dan rekan kerja memengaruhi individu untuk menggunakan 

aplikasi SISKEUDES, maka sikap individu akan terus menggunakan aplikasi 

SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jan dan 

Contreras (2011) dan Lu T., Shaio Y., dan Pang Y. (2010) yang membuktikan 

bahwa norma subjektif berpengaruh positif terhadap sikap. Teori pengembangan 
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Technology Acceptance Model (TAM) memiliki pernyataan yang sama seperti 

penjelasan penelitian terdahulu. Pernyataan tersebut bahwa norma subjektif 

merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi sikap individu dalam 

menggunakan sistem teknologi.  

 Konstruk norma subjektif mempunyai nilai rata-rata 6,09 yang artinya 

bahwa responden dipengaruhi kuat oleh Kepala Daerah, Kepala Desa, dan rekan 

kerja untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES. Pengaruh tersebut 

memunculkan persepsi yang positif dari responden untuk menggunakan aplikasi 

SISKEUDES karena penerapan sistem yang wajib diterapkan. 

5.5.4  Pengaruh Kompatabilitas Terhadap Sikap  

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompatabilitas berpengaruh positif 

terhadap sikap pengguna aplikasi SISKEUDES. Hipotesis keempat yang 

menyatakan bahwa kompatabilitas berpengaruh positif terhadap sikap 

pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES sehingga hipotesis 

diterima. Menurut hasil penelitian, semakin cocok pengguna sistem terhadap 

aplikasi SISKEUDES yang digunakan, maka sikap pengguna sistem terhadap 

penggunaan aplikasi SISKEUDES semakin positif. Artinya, semakin aplikasi 

SISKEUDES sesuai dengan cara pengguna bekerja dalam menggunakan 

aplikasi tersebut maka akan semakin positif sikap pengguna terhadap aplikasi 

yang digunakan. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amaro dan 

Duarte (2015), Chau et. al. (2001), Agag dan El-Masry (2016), Cho (2006) yang 

membuktikan bahwa kompatabilitas berpengaruh positif terhadap sikap 

pengguna sistem. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Jan dan Contreras (2011) dan Iswahyudi (2017) yang membuktikan bahwa 

kompatabilitas tidak berpengaruh terhadap pengguna sistem. Teori 

pengembangan Technology Acceptance Model (TAM) memiliki pernyataan yang 
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sama seperti penjelasan penelitian terdahulu. Pernyataan tersebut bahwa 

kompatabilitas merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi sikap 

individu dalam menggunakan sistem teknologi.  

Konstruk kompatabilitas mempunyai nilai rata-rata 5,31 yang 

menunjukkan responden agak cocok dengan aplikasi SISKEUDES yang 

digunakan. Kecocokan berkaitan dengan masa lalu pengguna aplikasi yang 

sebelumnya dilakukan secara offline kemudian berubah menjadi online tentu 

akan memberikan pengaruh positif terhadap sikap pengguna dalam 

menggunakan aplikasi SISKEUDES. Responden merasa cocok karena dalam 

menggunakan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa lebih cepat  

dan efisien dalam bekerja. Selain itu, kecocokan pemerintah desa menggunakan 

aplikasi SISKEUDES berbasis online dikarenakan pemerintah desa tidak perlu 

lagi datang ke kantor pemerintah daerah untuk memberikan laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa karena aplikasi tersebut sudah terhubung 

dengan internet dan dapat dipantau langsung oleh pemerintah daerah atau 

pusat.  

5.5.5  Pengaruh Kepercayaan Terhadap Sikap 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif 

terhadap sikap pengguna aplikasi SISKEUDES. Hipotesis kelima menyatakan 

bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap sikap pemerintah desa dalam 

menggunakan aplikasi SISKEUDES sehingga hipotesis diterima. Menurut hasil 

penelitian, semakin pengguna sistem percaya terhadap aplikasi SISKEUDES 

yang digunakan, maka sikap pengguna sistem terhadap penggunaan aplikasi 

SISKEUDES semakin positif. Artinya, semakin pemerintah desa percaya 

terhadap penggunaan aplikasi SISKEUDES, maka semakin positif sikap 

pemerintah desa terhadap aplikasi SISKEUDES yang digunakan. 
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 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amaro 

dan Duarte (2015), Lee dan Ming (2009), Iswahyudi (2017), Belanche D., Casalo 

L., dan Flavian C. (2012), Ha dan Stoel (2008) yang membuktikan bahwa 

kepercayaan berpengaruh positif terhadap sikap. Teori Technology Acceptance 

Model (TAM) yang dibangun oleh Davis et.al (1989) memiliki pernyataan yang 

sama seperti penjelasan penelitian terdahulu. Pernyataan tersebut bahwa 

kepercayaan merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi sikap individu 

dalam menggunakan sistem teknologi. Konstruk kepercayaan mempunyai nilai 

rata-rata 6,19 yang memberikan gambaran secara umum bahwa responden 

percaya dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES. Menurut Lee dan Ming 

(2009) kepercayaan adalah harapan bahwa orang lain memilih percaya untuk 

menggunakan sistem dan tidak akan berperilaku oportunis sehingga akan 

berperilaku dengan cara yang dapat diandalkan, etis dan sesuai secara sosial. 

Kepercayaan atas penerapan aplikasi SISKEUDES adalah untuk 

transparansi dalam mengelola keuangan desa dan mengurangi risiko seperti 

tindak penyelewengan oleh pemerintah desa. Seperti halnya pemerintah desa 

tidak dapat merubah data pada database karena semua kegiatan sudah terekam 

didalam database mulai login pada tanggal berapa dan user id dapat diketahui. 

Jadi, akan mempermudah pengawasan yang dilakukan oleh tim Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pejabat yang 

berwenang. 

5.5.6  Pengaruh Sikap Terhadap Efektivitas 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa sikap pengguna aplikasi 

SISKEUDES berpengaruh positif terhadap efektivitas dari penerapan aplikasi 

tersebut. Hipotesis keenam yang menyatakan sikap pemerintah desa dalam 

menggunakan aplikasi SISKEUDES berpengaruh positif terhadap efektivitas 

penerapan aplikasi SISKEUDES sehingga hipotesis diterima. Artinya, semakin 
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pengguna mempunyai persepsi positif yang akan membentuk keinginan untuk 

menggunakan aplikasi SISKEUDES, maka penerapan aplikasi tersebut akan 

semakin efektif. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Iswahyudi (2017). Teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dibangun 

oleh Davis et.al (1989) memiliki pernyataan yang sama seperti penjelasan 

penelitian terdahulu. Pernyataan tersebut bahwa sikap pengguna sistem 

teknologi merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi penggunaan 

sistem teknologi yang sesungguhnya (actual use). Penelitian tersebut 

membuktikan bahwa pengguna sistem memiliki sikap positif atau menerima 

dalam menggunakan sistem EVB sehingga berpengaruh positif terhadap 

efektivitas dari implementasi sistem EVB. Konstruk sikap mempunyai nilai rata-

rata 6,10 yang menunjukkan pemerintah desa memiliki persepsi yang positif 

terhadap penerapan aplikasi SISKEUDES. Nilai tersebut menggambarkan 

pemerintah desa memiliki sikap positif terhadap penerapan aplikasi SISKEUDES 

mengingat penerapannya bersifat wajib, sehingga membentuk keinginan 

pemerintah desa untuk menggunakan aplikasi. Dengan adanya hal itu, maka 

kebijakan pemerintah daerah untuk menerapkan aplikasi SISKEUDES dapat 

terwujud. 
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BAB VI 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN 

 

 Pada bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian yang 

telah dilakukan. Bab ini juga akan memberikan penjelasan mengenai implikasi, 

keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian ini, serta memberikan saran 

perbaikan agar penelitian berikutnya dapat menghasilkan penelitian yang lebih 

baik. 

6.1 Kesimpulan  

 Penelitian ini membuktikan secara empiris pengaruh variabel yang 

terdapat dalam teori Technology Acceptance Model (TAM). Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa persepsi kegunaan, norma 

subjektif, kompatabilitas, dan kepercayaan berpengaruh terhadap sikap 

pemerintah desa. Sikap pemerintah desa berpengaruh terhadap efektivitas 

penerapan aplikasi SISKEUDES. Namun, penelitian ini menemukan persepsi 

kemudahan penggunaan tidak memengaruhi sikap pemerintah desa dalam 

menggunakan aplikasi SISKEUDES. 

 Hasil penelitian tentang persepsi kegunaan terhadap sikap menunjukkan 

keyakinan pemerintah desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES secara 

efisien akan memfasilitasi pekerjaannya sehingga akan memengaruhi sikap 

pemerintah desa untuk menggunakan aplikasi tersebut. Norma subjektif terhadap 

sikap menunjukkan tingkat kepercayaan pengguna aplikasi SISKEUDES dari 

pengaruh atasan seperti Kepala Daerah atau Kepala Desa serta rekan kerjanya 

sehingga akan memengaruhi sikap pemerintah desa untuk menggunakan 

aplikasi tersebut. Kompatabilitas terhadap sikap menunjukkan kesesuaian atau 
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kecocokan pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES sehingga 

akan memengaruhi sikap pemerintah desa untuk menggunakan aplikasi tersebut.  

 Selain itu, terdapat kepercayaan terhadap sikap yang menunjukkan 

bahwa pemerintah desa percaya bahwa dengan menggunakan aplikasi 

SISKEUDES akan lebih transparan dan mengurangi resiko penyelewengan 

pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sehingga akan memengaruhi 

sikap pemerintah desa untuk menggunakan aplikasi tersebut. Sikap terhadap 

efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES menunjukkan bahwa semakin 

pengguna mempunyai persepsi yang positif mengenai penggunaan aplikasi 

SISKEUDES akan membentuk keinginan untuk menggunakan aplikasi tersebut 

maka penerapan aplikasi SISKEUDES akan semakin efektif. 

Persepsi kemudahan penggunaan terhadap sikap menunjukkan bahwa 

pengguna aplikasi SISKEUDES merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi 

SISKEUDES karena rata-rata usia responden lebih dari 45 tahun. Jadi 

penguasaan dalam pengoperasian sistem teknologi masih kurang sehingga 

dalam bekerja masih meminta bantuan rekan kerjanya untuk mengajari 

penginputan data ke aplikasi. Pengguna aplikasi diharapkan mampu untuk 

mengoperasikan aplikasi SISKEUDES mulai dari perencanaan, pengelolaan 

keuangan desa sampai pembukuan. Di dalam aplikasi tersebut terdapat berbagai 

macam akun atau kode yang harus dipelajari terlebih dahulu dengan melihat 

parameter yang sudah ditentukan. Penginputan data tidak hanya satu atau dua 

langkah saja akan tetapi ada banyak langkah yang harus dilewati supaya data 

tersimpan dengan benar. 

 

6.2 Implikasi Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tiga implikasi yaitu implikasi secara teori, 

praktis, dan kebijakan. Implikasi secara teori pada penelitian ini adalah hasil 



 
 

79 
 

penelitian menemukan adanya dukungan terhadap teori TAM (Technology 

Acceptance Model). Efektivitas penggunaan sistem teknologi informasi di sektor 

pemerintahan dipengaruhi oleh sikap individu, persepsi kegunaan, norma 

subjektif, kompatabilitas, dan kepercayaan. 

 Implikasi secara praktis mengenai hasil penelitian ini untuk dapat 

digunakan sebagai referensi dalam mempertimbangkan penerapan dan 

pengembangan sistem informasi secara umum maupun teknologi informasi 

khususnya pada sistem pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini 

memberikan masukan bahwa mencapai keefektivan dalam penerapan sistem 

informasi penting untuk memunculkan sikap positif pengguna sistem informasi. 

Sikap positif pengguna informasi dapat diketahui dari persepsi individu seperti 

persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, norma subjektif, 

kompatabilitas, dan kepercayaan.  

Implikasi kebijakan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

upaya Pemerintah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Kediri dalam mewujudkan 

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sebagai 

upaya peningkatan pelayanan publik.  

 

6.3  Keterbatasan dan Saran 

 Peneliti menyadari terdapat keterbatasan dalam melakukan penelitian. 

Penerapan aplikasi SISKUDES berbasis online merupakan aplikasi yang baru 

diterapkan di Kabupaten Madiun dan Kediri sehingga penelitian tidak dilakukan di 

Kabupaten lain di Jawa Timur karena Kabupaten lain masih menerapkan aplikasi 

SISKEUDES berbasis offline. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah 

menambah Kabupaten lain di Jawa Timur atau provinsi lain yang sudah 

menerapkan aplikasi SISKUDES berbasis online.  
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LAMPIRAN 1 

Surat Ijin Penelitian  
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LAMPIRAN 2 

Kuesioner Penelitian 

 

 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i 

 Penelitian ini mengangkat topik mengenai efektivitas penerapan Sistem 

Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan mengambil responden pengguna aplikasi 

SISKEUDES. Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh sikap terhadap 

efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES di Pemerintah Kabupaten Madiun. 

Penelitian ini sifatnya untuk keperluan pendidikan. Dalam penelitian ini, nama 

maupun data-data mengenai instansi serta jawaban yang telah 

Bapak/Ibu/Saudara/i berikan di kuesioner ini tidak akan dipublikasikan. 

Kerahasiaan data Bapak/Ibu/Saudara/i terjamin sehingga tidak akan diketahui 

orang lain. Oleh karena itu, dimohon kejujuran dari Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian 

dalam menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini. 

 Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian karena telah berpartisipasi untuk mengisi kuesioner 

ini guna membantu kelancaran penelitian ini. 

 

 

 

 

                                                                               Hormat saya, 

                                                                              Peneliti 

 

DINDA AMELIA KUSUMASTUTI 
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Seluruh item pertanyaan dalam kuesioner ini dibuat dengan skala Likert 1 sampai 

dengan 7. Harap lingkari jawaban pada data demografi dan beri tanda silang (X) 

pada kuesioner yang Bapak/Ibu/Saudara/i anggap sesuai dengan pendapat anda 

masing-masing. 

 

Keterangan:   1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

   2 = Tidak Setuju (TS) 

   3 = Agak Tidak Setuju (ATS) 

   4 = Netral (N) 

   5 = Agak Setuju (AS) 

   6 = Setuju (S) 

   7 = Sangat Setuju Sekali (SSS) 

 

 

DEMOGRAFI 

 

Jabatan:        Jenis Kelamin: 

a. Kaur Keuangan   a. Laki-Laki 

b. Bendahara    b. Perempuan 

c. Sekdes 

d. Operator 

e. Lainnya 

 

Usia Responden:                   Pendidikan: 

a. 23-26 Tahun    a. SMA/SMK 

b. 27-34 Tahun    b. Diploma 

c. 35-45 Tahun    c. S1 

d. > 45 Tahun 

 

Pengalaman Kerja:                               Pengalaman Menggunakan Komputer: 

a. < 1 Tahun    a. > 1 Tahun – 2 Tahun 

b. > 1 Tahun – 2 Tahun   b. > 2 Tahun – 4 Tahun 

c. > 2 Tahun – 4 Tahun   c. > 4 Tahun – 8 Tahun 

d. > 4 Tahun – 8 Tahun              d. > 8 Tahun 

e. > 8 Tahun 

 

Pengalaman Menggunakan Aplikasi SISKEUDES: 

a. < 6 Bulan 

b. 6 – 12 Bulan 

c. 12 – 18 Bulan 

d. 18 – 24 Bulan 

e. > 24 Bulan 
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KUESIONER 

1. Persepsi Kegunaan 

No Pernyataan STS TS ATS N AS S SSS 

1 Aplikasi SISKEUDES 

berguna untuk mengelola 

keuangan desa. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2. Mengelola keuangan desa 

menggunakan aplikasi 

SISKEUDES memberikan 

manfaat untuk saya. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3. Keuntungan menggunakan 

aplikasi SISKEUDES untuk 

mengelola keuangan desa 

lebih besar daripada 

kerugiannya. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4. Secara keseluruhan 

menggunakan aplikasi 

SISKEUDES untuk 

mengelola keuangan desa 

akan memberikan  

keuntungan bagi saya. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 

2. Persepsi Kemudahan Penggunaan 

No Pernyataan STS TS ATS N AS S SSS 

1. Saya merasa bahwa aplikasi 

SISKEUDES mudah untuk 

dipelajari. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2. Saya merasa bahwa mudah 

bagi saya untuk menggunakan 

apliaksi SISKEUDES untuk 

bekerja. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3. Saya merasa bahwa mudah 

bagi saya untuk 

mengoperasikan aplikasi 

SISKEUDES dengan terampil. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4. Secara keseluruhan, saya 

merasa bahwa aplikasi 

SISKEUDES mudah untuk 

digunakan. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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3. Norma Subjektif 

No Pernyataan STS TS ATS N AS S SSS 

1. Orang penting (Kepala Daerah 

dan Kepala Desa) akan berpikir 

bahwa saya harus 

menggunakan aplikasi 

SISKEUDES. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2. Orang-orang yang 

memengaruhi keputusan saya 

akan berpikir bahwa saya harus 

menggunakan aplikasi 

SISKEUDES. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3. Orang-orang yang pendapatnya 

saya hargai (rekan kerja dan 

atasan) akan lebih suka bahwa 

saya menggunakan aplikasi 

SISKEUDES. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4. Menurut orang-orang penting 

(Kepala Daerah dan Kepala 

Desa) menggunakan aplikasi 

SISKEUDES adalah ide yang 

baik. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 

4. Kompatabilitas 

No Pernyataan STS TS ATS N AS S SSS 

1. Menggunakan aplikasi 
SISKEUDES sesuai dengan 
gaya hidup saya. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2. Menggunakan aplikasi 
SISKEUDES sesuai dengan 
cara saya ingin mengelola 
keuangan desa. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3. Menggunakan aplikasi 
SISKEUDES dalam mengelola 
keuangan desa sesuai dengan 
gaya bekerja saya. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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5. Kepercayaan 

No Pernyataan STS TS ATS N AS S SSS 

1. Berdasarkan persepsi saya 

mengenai aplikasi 

SISKEUDES, saya tahu 

bahwa aplikasi tersebut dapat 

dipercaya.  

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2. Berdasarkan persepsi saya 

mengenai aplikasi 

SISKEUDES, saya tahu 

bahwa menggunakan aplikasi 

tersebut tidak akan 

berperilaku oportunistik. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3. Berdasarkan persepsi saya 

mengenai aplikasi 

SISKEUDES, saya percaya 

bahwa menggunakan aplikasi 

tersebut dalam mengelola 

keuangan desa dapat 

diprediksi. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 

6. Sikap 

No Pernyataan STS TS ATS N AS S SSS 

1. Menggunakan aplikasi 

SISKEUDES untuk mengelola 

keuangan desa akan menjadi 

ide yang baik. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2. Menggunakan aplikasi 
SISKEUDES untuk mengelola 
keuangan desa akan menjadi 
ide yang bijaksana 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3. Saya menyukai ide 

menggunakan aplikasi 

SISKEUDES untuk mengelola 

keuangan desa. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4. Menggunakan aplikasi 

SISKEUDES untuk mengelola 

keuangan desa akan menjadi 

pengalaman yang 

menyenangkan. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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7. Efektivitas 

No Pernyataan STS TS ATS N AS S SSS 

1. Aplikasi SISKEUDES 

menjadikan saya lebih cepat 

dalam mengelola keuangan 

desa. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

2. Aplikasi SISKEUDES sangat 

membantu dalam pekerjaan 

saya. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

3. Aplikasi SISKEUDES yang 

diterapkan lebih baik dari 

yang saya harapkan. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

4 Aplikasi SISKEUDES 

menunjang pekerjaan saya. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

5 Aplikasi SISKEUDES yang 

diterapkan secara umum 

memuaskan. 

 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 

LAMPIRAN 3 

Hasil Outer Loading Penelitian 

               

Original 
Sample 

(O) 
Sample 

Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 
T Statistics 

(|O/STERR|) 

APKG 1 <- PKG1 0,8372 0,8344 0,0282 0,0282 29,6926 

BPKG 2 <- PKG1 0,9302 0,929 0,0094 0,0094 98,7758 

CPKG 3 <- PKG1 0,9229 0,9218 0,0098 0,0098 94,65 

DPKG 4 <- PKG1 0,8962 0,897 0,0148 0,0148 60,7507 

EPKP 1  <- PKP2 0,7066 0,6849 0,1198 0,1198 6,0644 

FPKP 2  <- PKP2 0,7431 0,7319 0,0941 0,0941 7,9002 

GPKP3  <- PKP2 0,769 0,7663 0,0509 0,0509 15,1167 

HPKP 4 <- PKP2 0,742 0,7345 0,0803 0,0803 9,2435 

INS  1 <- NS3 0,8649 0,8574 0,0427 0,0427 20,2577 

JNS  2 <- NS3 0,7747 0,7737 0,0563 0,0563 13,7506 

KNS 3  <- NS3 0,9028 0,897 0,0379 0,0379 23,8464 

LNS 4  <- NS3 0,7415 0,729 0,06 0,06 12,3636 

MKPTB 1<-KPTB4 0,722 0,7116 0,0531 0,0531 13,6057 

NKPTB  2<-KPTB4 0,8363 0,8422 0,0233 0,0233 35,9638 

OKPTB  3<-KPTB4 0,8848 0,8809 0,02 0,02 44,3273 

PKPC  1 <- KPC5 0,8965 0,8867 0,0373 0,0373 24,0393 

QKPC 2 <- KPC5 0,8345 0,8322 0,0425 0,0425 19,644 

RKPC  3 <- KPC5 0,8004 0,8001 0,0577 0,0577 13,8797 

SSKP  1  <- SKP6 0,7019 0,7039 0,0339 0,0339 20,71 
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TSKP  2  <- SKP6 0,7357 0,7401 0,0243 0,0243 30,3281 

USKP 3  <- SKP6 0,7062 0,6953 0,0411 0,0411 17,1997 

VSKP 4  <- SKP6 0,7747 0,7767 0,0236 0,0236 32,8635 

WEFT 1 <- EFT7 0,777 0,7778 0,0358 0,0358 20,904 

XEFT 2   <- EFT7 0,7698 0,7741 0,0334 0,0334 18,0421 

YEFT 3   <- EFT7 0,7522 0,7504 0,0276 0,0276 14,2933 

ZEFT 4   <- EFT7 0,7864 0,7867 0,0213 0,0213 36,8974 

ZZAEFT5 <- EFT7 0,7706 0,7693 0,0345 0,0345 20,3113 
 

LAMPIRAN 4 

Hasil Overview Quality Criteria 

     AVE 
Composite 
Reliability R Square 

Cronbachs 
Alpha Communality Redundancy 

PKG1 0,8052 0,9429 0 0,9206 0,8052 0 

PKP2 0,5385 0,8085 0 0,6858 0,5385 0 

NS3 0,6783 0,8934 0 0,8505 0,6783 0 

KPTB4 0,6679 0,8569 0 0,7512 0,6679 0 

KPC5 0,7136 0,8818 0 0,8017 0,7136 0 

SKP6 0,5332 0,8202 0,1318 0,7105 0,5332 0,0151 

EFT7 0,547 0,8524 0,2657 0,7862 0,547 0,1401 
 

LAMPIRAN 5 

Hasil Cross Loading Penelitian 

Indikator PKG PKP NS KPTB KPC SKP EFT 

PKG1 0,8372 0,2186 -0,003 0,1785 0,1191 0,1377 0,1676 

PKG2 0,9302 0,2918 0,0281 0,3368 0,0638 0,1992 0,273 

PKG3 0,9229 0,3544 0,0608 0,4508 0,0859 0,2609 0,363 

PKG4 0,8962 0,3173 0,0191 0,3253 0,0581 0,1999 0,2808 

PKP1 0,1402 0,7066 0,3412 0,0956 0,4891 0,1678 0,171 

PKP2 0,3494 0,7431 0,074 0,3067 0,2087 0,115 0,2122 

PKP3 0,2437 0,769 0,2819 0,4392 0,2425 0,1591 0,3267 

PKP4 0,2678 0,742 0,163 0,2669 0,2696 0,1473 0,3843 

NS1 -0,0416 0,1863 0,8649 0,2645 0,2356 0,1465 0,2454 

NS2 0,015 0,3692 0,7747 0,1162 0,3824 0,1585 0,2092 

NS3 0,0979 0,2483 0,9028 0,3187 0,3039 0,1864 0,3357 

NS4 0,0228 0,2868 0,7415 0,1479 0,2832 0,0453 0,2012 

KPTB1 0,2609 0,2458 0,1846 0,722 0,006 0,1863 0,3102 

KPTB2 0,3231 0,3805 0,2893 0,8363 0,1093 0,2435 0,3856 

KPTB3 0,3422 0,3071 0,1968 0,8848 0,0789 0,2777 0,3969 

KPC1 0,1394 0,4289 0,3363 0,1059 0,8965 0,1675 0,1537 

KPC2 -0,0619 0,3722 0,304 0,0073 0,8345 0,1755 0,1225 
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KPC3 0,183 0,4426 0,2792 0,1199 0,8004 0,1196 0,2101 

SKP1 0,2209 0,1256 0,1461 0,1171 0,1329 0,7019 0,3202 

SKP2 0,1296 0,0665 0,0911 0,2172 -0,0932 0,7357 0,3976 

SKP3 0,1981 0,2085 0,1155 0,28 0,2655 0,7062 0,4073 

SKP4 0,1249 0,193 0,1868 0,2159 0,1934 0,7747 0,3678 

EFT1 0,2078 0,236 0,2606 0,3315 0,1215 0,2939 0,777 

EFT2 0,2532 0,397 0,4276 0,3195 0,1956 0,3263 0,7698 

EFT3 0,269 0,1898 0,0991 0,3233 0,0799 0,4082 0,7522 

EFT4 0,2325 0,2882 0,1992 0,331 0,1191 0,3861 0,7864 

EFT5 0,2049 0,318 0,2118 0,3452 0,1679 0,4455 0,7706 

 

LAMPIRAN 6 

Hasil Korelasi Variabel Laten 

     Akar AVE PKG PKP NS KPTB KPC SKP EFT 

 PKG1 0,897329 1 0 0 0 0 0 0 

 PKP2 0,733826 0,1844 1 0 0 0 0 0 

   NS3 0,82359 0,4486 0,085 1 0 0 0 0 

 KPTB4 0,817251 0,312 0,3647 0,2731 1 0 0 0 

 KPC5 0,844748 0,3169 0,0876 0,3807 0,0345 1 0 0 

 SKP6 0,730205 0,386 0,6003 0,3832 0,3214 0,3388 1 0 

 EFT7 0,739594 0,5155 0,1864 0,2931 0,1847 0,2313 0,211 1 

 

LAMPIRAN 7 

Hasil Path Coeficient 

             

Original 
Sample 

(O) 
Sample 

Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 
T Statistics 

(|O/STERR|) 

PKG1 ->SKP6 0,1448 0,1424 0,0392 0,0392 3,6883 

PKP2 ->SKP6 -0,0354 -0,0248 0,0661 0,0661 0,5353 

NS3 -> SKP6 0,0776 0,081 0,0388 0,0388 2,0028 

KPTB4 -> SKP6 0,2177 0,2186 0,0508 0,0508 4,2829 

KPC5 -> SKP6 0,1482 0,1407 0,0615 0,0615 2,4079 

SKP6 -> EFT7 0,5155 0,517 0,0329 0,0329 15,6532 
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LAMPIRAN 8 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 

 

 


