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RINGKASAN 
 

PENGARUH  PENERIMAAN TEKNOLOGI TERHADAP KEPUTUSAN 
MENGGUNAKAN LAPTOP 

(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang) 
 
 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh model penerimaan teknologi 
yang meliputi persepsi kegunaan/perceived usefulness dan persepsi kemudahan 
penggunaan /perceived ease of use secara simultan dan parsial terhadap keputusan 
menggunakan laptop oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 
Malang dan juga untuk mengetahui diantara persepsi kegunaan /perceived 
usefulness dan kemudahan persepsi penggunaan /perceived ease of use yang 
paling berpengaruh (dominan) terhadap keputusan menggunakan laptop oleh 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

Penelitian dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Brawijaya Malang yang menggunakan Laptop. Sampel ditentukan sebanyak 70 
responden  dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan uji F dan   
uji t. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel-variabel persepsi 
kegunaan /perceived usefulness dan persepsi kemudahan penggunaan /perceived 
ease of use secara simultan (bersama-sama) terbukti mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan menggunakan laptop oleh mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai                   
F hitung (47,473) lebih besar dari nilai F tabel (3,15) atau nilai sig F (0,000) 
kurang dari 5%. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung masing-masing 
variabel bebas lebih besar dari nilai t tabel dan nilai sig t-nya di bawah nilai 
signifikan 0,05 (5%) sehingga variabel-variabel persepsi kegunaan /perceived 
usefulness dan persepsi kemudahan penggunaan /perceived ease of use secara 
parsial mempunyai pengaruh yang signifikan dengan keputusan menggunakan 
laptop oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. Nilai               
R square sebesar 0,586 menunjukkan bahwa variabel keputusan menggunakan 
laptop oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang 
dipengaruhi persepsi kegunaan /perceived usefulness dan persepsi kemudahan 
penggunaan /perceived ease of use sebesar 58,6% sedangkan sisanya sebesar 
41,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Variabel persepsi 
kegunaan /perceived usefulness berpengaruh paling dominan terhadap keputusan 
menggunakan laptop oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 
Malang karena mempunyai nilai koefisien beta terbesar (0,723). 

Dari hasil penelitian maka perusahaan diharapkan memperhatikan kedua 
konstruk (persepsi kegunaan/perceived usefulness dan persepsi kemudahan 
penggunaan /perceived ease of use) tersebut. Hal ini mengingat kedua konstruk 
tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menggunakan 
laptop dan dapat digunakan perusahaan dalam upayanya untuk mempengaruhi 
konsumen. 

 
Key words:  Technology Acceptance Model: perceived usefulness;  perceived ease of use 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang pada saat ini 

dibutuhkan dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, karena 

banyak manfaat dan kemudahan yang diperoleh dengan menggunakan komputer. 

Bukan hanya pelaku bisnis, tetapi pelajar dan mahasiswa juga menggunakan 

komputer untuk kelancaran studi yang menyebabkan peningkatan pada pengguna 

komputer. Hal ini seperti yang dikemukakan Magdalena (2007) dalam 

http://www.sinarharapan.co.id/berita bahwa: “Pasar Personal Computer (PC) di 

Indonesia meningkat menjadi 410.919 unit dengan tingkat pertumbuhan 9 persen 

dibanding periode sebelumnya dan tumbuh 35 persen jika dibandingkan dengan 

periode yang sama”. 

Laptop atau yang dikenal dengan komputer jinjing merupakan produk 

komputer bergerak dengan ukuran yang relatif kecil dan ringan daripada desktop 

(komputer meja) beratnya berkisar antara 1 kg sampai 6 kg tergantung pada 

ukuran, bahan dan spesifikasinya. Sumber daya laptop berasal dari baterai atau 

adaptor A/C yang dapat digunakan untuk mengisi ulang baterai dan menyalakan 

laptop . Baterai laptop pada umumnya dapat bertahan sekitar 1 jam hingga 6 jam  

sebelum akhirnya habis, tergantung dari cara pemakaian, spesifikasi dan ukuran 

baterai. Sebagai komputer pribadi atau personal computer, laptop memiliki fungsi 

yang sama dengan komputer desktop (desktop computer) pada umumnya. 
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Komponen yang terdapat di dalamnya sama persis dengan komponen pada 

desktop, hanya saja ukurannya diperkecil, dijadikan lebih ringan, lebih tidak panas 

dan lebih hemat daya. Berbeda dengan komputer desktop, laptop memiliki 

komponen pendukung yang didesain secara khusus untuk mengakomodasi sifat 

laptop yang portabel. Sifat utama yang dimiliki oleh komponen penyusun lapot 

adalah ukuran yang kecil, hemat konsumsi energi dan efisien.  

Pada saat ini laptop mulai menjadi pilihan masyarakat dalam membeli dan 

menggunakan komputer daripada desktop, hal ini seperti yang diungkapkan 

Magdalena (2007) dalam http://www.sinarharapan.co.id/berita bahwa: “Pangsa 

pasar laptop menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan dengan jumlah 

volume mendekati seperempat total PC di Indonesia. Sementara itu, desktop ikut 

memperlihatkan peningkatan volume walaupun tingkat pertumbuhannya 

cenderung melambat seiring dengan berkembangnya pasar laptop di Indonesia.” 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikemukakan jika laptop makin digemari 

oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan desktop (komputer meja), 

apalagi pada saat ini harga laptop makin terjangkau dan makin mendekati harga 

desktop. 

Pada dasarnya laptop merupakan produk dari luar negeri, namun kini laptop 

mulai dibuat di dalam negeri yang dikenal dengan laptop merek lokal. Pasar 

laptop merek lokal terus berkembang, disebabkan konsumen Indonesia sudah 

teredukasi dengan baik bahwa laptop lokal tidak beda jauh dengan laptop dari luar 

negeri, karena seluruh komponen produk laptop lokal hampir 100% diimpor dari 

luar sehingga laptop lokal sama dengan laptop dari luar negeri, bedanya laptop 

merek lokal diasembling (dirakit) di Indonesia. Vendor laptop merek lokal 
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melihat biaya asembling di dalam negeri untuk komponen impor lebih murah 

dibandingkan produk langsung dirakit di luar negeri, yang menyebabkan harga 

yang ditawarkan laptop merek lokal sangat kompetitif. Makin besar peminat 

laptop membuat persaingan makin tajam baik antara perusahaan laptop  merek 

lokal dan merek dari luar negeri maupun dengan perusahaan komputer desktop 

terutama dalam melakukan kegiatan pemasaran.   

Kondisi persaingan yang makin tajam menuntut perusahaan untuk dapat 

merencanakan dan menentukan strategi dan kebijakan di bidang pemasaran 

dengan tepat. Hal ini karena pemasaran merupakan ujung tombak kegiatan 

perusahaan. Keberhasilan perusahaan mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh 

kegiatan pemasarannya. 

Konsep pemasaran menyebutkan bahwa untuk mencapai kesuksesan maka 

pihak produsen dan pemasar harus mengenali kebutuhan dan keinginan konsumen 

yang dituju dan memberikan kepuasan kepada konsumen secara lebih baik 

dibandingkan pesaingnya. Strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan selain 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen tetapi juga untuk 

menghadapi pesaing yang memiliki sasaran konsumen yang sama. Suatu strategi 

pemasaran bukanlah merupakan sejumlah tindakan khusus, tetapi lebih 

merupakan pernyataan yang menunjukkan usaha-usaha pemasaran pokok yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan. Untuk dapat mencapai keberhasilan dalam 

kegiatan pemasarannya maka perusahaan sebagai pemasar harus mengetahui apa 

yang diinginkan oleh konsumen dan mempengaruhi perilaku konsumen. Salah 

satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat 

berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual 
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terhadap penggunaan sistem teknologi informasi seperti halnya produk laptop 

adalah model penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model) yang 

merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan 

digunakan oleh pemakai. Model ini dapat diterapkan karena keputusan yang 

dilakukan seseorang untuk menerima suatu teknologi sistem informasi merupakan 

tindakan sadar yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh minat perilakunya. 

Menurut Azhary dan Sari (2008) mengemukakan bahwa: 

Untuk memprediksi user accpetance dalam bidang SI, para peneliti 
membuat model yang dapat menggambarkan user acceptance. Salah satu 
yang terkenal adalah model dari Davis, yaitu Technology Acceptance 
Model (TAM). TAM memprediksi user accpetance terhadap teknologi apa 
pun berdasarkan dua faktor, perceived usefulness (tingkatan dimana user 
percaya bahwa dengan menggunakan sistem akan meningkatkan performa 
mereka dalam bekerja) dan perceived ease of use (tingkatan dimana user 
percaya bahwa dengan sistem tersebut dapat digunakan dengan mudah dan 
bebas dari masalah). TAM sendiri merupakan evolusi dari model yang 
dikembangkan oleh Ajzen yaitu Theory of Reasoned Action (TRA). 

 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikemukakan pentingnya 

pengetahuan mengenai model penerimaan teknologi (Technology Acceptance 

Model) bagi pemasar dalam perumusan dan perencanaan kebijaksanaan 

pemasaran terutama dalam upayanya untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan yang dilakukan konsumen. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian 

mengenai pengaruh model penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model) 

terhadap keputusan menggunakan laptop. 

  

1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dikemukakan suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:  
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1. Apakah model penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model) yang 

meliputi kegunaan persepsian/perceived usefulness dan kemudahan 

penggunaan persepsian/perceived ease of use secara simultan dan parsial 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan menggunakan laptop oleh 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang? 

2. Manakah diantara kegunaan persepsian/perceived usefulness dan kemudahan 

penggunaan persepsian/perceived ease of use yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap keputusan menggunakan laptop oleh mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh model penerimaan teknologi (Technology 

Acceptance Model) yang meliputi kegunaan persepsian/perceived usefulness 

dan kemudahan penggunaan persepsian/perceived ease of use secara simultan 

dan parsial terhadap keputusan menggunakan laptop oleh mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.  

2. Untuk mengetahui diantara kegunaan persepsian/perceived usefulness dan 

kemudahan penggunaan persepsian/perceived ease of use yang paling 

berpengaruh (dominan) terhadap keputusan menggunakan laptop oleh 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari 

dilaksanakannya penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan 

bagi pihak perusahaan laptop guna mengetahui penerimaan konsumen dalam 

hal ini mahasiswa sebagai salah satu konsumen potensial terhadap produk 

laptop terutama dalam menghadapi persaingan yang tajam. 

2. Penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah 

diterima selama kuliah dan untuk melatih berpikir secara logis. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti lain yang 

berminat untuk meneliti di bidang yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar dan acuan dalam 

penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahadan, dkk (2006) dengan 

judul “Penerimaan Teknologi Internet oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pengaruh variabel compatibility, perceived to usefulness dan perceived easy to use 

terhadap penerimaan teknologi internet oleh dosen dan mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya, untuk mengetahui tingkat penerimaan dosen dan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya terhadap teknologi internet 

serta mengenalisis perbedaan tingkat penerimaan antara dosen dan mahasiswa 

terhadap teknologi internet. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah simple random sampling. Hal ini dilakukan karena populasi dosen dan 

mahasiswa dianggap homogen. Alat analisis statistik yang digunakan adalah 

statistik deskriptif tabulasi silang (cross tabulation), uji beda (analysis of 

variance) dan regresi (regression). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Technology Acceptance Model (TAM) mengakomodasi berbagai faktor yang 

mempunyai pengaruh kepada intensitas penggunaan teknologi atau produk-produk 

teknologi. Dengan mengadopsi TAM, beberapa faktor seperti kompatibelitas 

(compatibility), manfaat (perceived usefulness) dan kemudahan (easy of use) 

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas pengunaan internet. 
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Penelitian lain yang dilakukan yang Szajna dalam Jogianto (2007:167) 

dengan judul “Software Evaluation and Choice:Predictive Validation of The 

Technology Acceptance Instrument”. Hasil penelitian menemukan bahwa 

konstruk kegunaan persepsian (perceived usefulness atau PU) dan konstruk 

kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease-of-use atau PEOU) signifikan 

untuk menjelaskan sikap terhadap penggunaan sistem (attitude toward use), minat 

menggunakan sistem (intentions tu use), pemakaian sistem dilaporkan (self-report 

usage) dan pemakaian sistem diprediksi (self-predicted usage).  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa 

model penerimaan teknologi atau yang juga disebut dengan technology 

acceptance model (TAM) mempengaruhi seseorang dalam menggunakan 

teknologi informasi. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti 

mengenai model penerimaan teknologi atau yang juga disebut dengan technogy 

acceptance model (TAM). Sedangkan perbedaannya, terletak pada obyek yang 

diteliti, responden yang diteliti serta alat analisis yang digunakan. 

 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1 Tinjauan Mengenai Laptop  

Laptop, notebook atau komputer jinjing mulai marak diminati oleh 

masyarakat akhir-akhir ini. “Komputer jinjing (populer dalam bahasa Inggris: 

laptop, notebook atau powerbook) adalah komputer bergerak yang berukuran 

relatif kecil atau ringan, beratnya berkisar dari 1-6 kg, tergantung ukuran, bahan 
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dan spesifikasi laptop tersebut”(http: //id.wikipedia. org/ wiki/Komputer_jinjing). 

Sebagai komputer pribadi, laptop memiliki fungsi yang sama dengan komputer 

desktop (desktop computer) pada umumnya. Komponen yang terdapat di 

dalamnya sama persis dengan komponen pada desktop, hanya saja ukurannya 

diperkecil, dijadikan lebih ringan, lebih tidak panas, dan lebih hemat daya. Laptop 

kebanyakan megggunakan layar LCD (Liquid Crystal Display) berukuran 10 inci 

hingga 17 inci tergantung pada ukuran laptop. Beberapa hal yang harus diketahui 

tentang spesifikasi laptop: 

1. Jenis Processor yang akan digunakan, processor ini merupakan 
otaknya sebuah PC/Laptop dan itu juga ada berbagai jenis produk dan 
merk yang tersedia di pasaran, diantaranya adalah Intel, AMD dan 
IBM. Untuk Intel ada Celeron, Pentium M, Centrino, Centrino Duo, 
Centrino 2 Duo, dll. Pemilihan Processor ini harus sesuai dengan 
kebutuhan laptop yang akan kita gunakan misal hanya untuk mengetik 
saja hanya cukup menggunakan Intel Centrino saja atau                     
pentium M atau Celeron. 

2. Memory, memori ini merupakan tempat penyimpanan internal pada 
komputer yang dapat mengatur kecepatan kinerja suatu software atau 
operating system. 

3. VGA, Video Graphic Array merupakan piranti yang mengirimkan 
sinyal output ke monitor komputer. 

4. Hardisk, merupakan tempat penyimpanan data yang saat ini sudah 
memiliki kapasitas tera bytes. 

5. CD/DVD merupakan media pemutar CD/DVD, biasanya berupa 
CD/DVD RW (Read Writeable). 

6. LAN/NIC, Network Adaptor yang bersifat wireless atau tanpa media 
cable akan tetapi membutuhkan Media Access Point untuk 
menjalankannya. 

7. WLAN, Network Adaptor yang bersifat wireless atau tanpa media 
Cable akan tetapi membutuhkan Media Acces Point untuk 
menjalankannya. 

8. Modem, merupakan piranti untuk mengakses internet via telepon 
rumah, alat ini biasanya sudah menjadi kebutuhan standard dari 
laptop. 

9. Blootooth, infrared merupakan media tambahan, ini biasanya 
digunakan untuk akses ke handphone, mouse dan wareless keyboard 
dan lain-lain (http:// www. hi-technews. net/articles) 
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Berbeda dengan komputer desktop, laptop memiliki komponen pendukung 

yang didesain secara khusus untuk mengakomodasi sifat laptop yang portabel. 

Sifat utama yang dimiliki oleh komponen penyusun laptop adalah ukuran yang 

kecil, hemat konsumsi energi, dan efisien. Laptop biasanya berharga lebih mahal 

tergantung dari merek dan spesifikasi komponen penyusunnya, walaupun 

demikian harga laptop semakin mendekati desktop seiring dengan makin 

tingginya tingkat permintaan konsumen. 

 

2.2.2 Model Penerimaan Teknologi 

Pemanfaatan teknologi informasi (laptop) menunjukkan keputusan individu 

untuk menggunakan atau tidak menggunakan teknologi informasi. Menurut 

Swanson dalam Widiatmoko (2004) dalam penelitiannya menemukan bahwa: 

“Rendahnya penerimaan pemakai (user acceptance) juga berpengaruh pada 

pemanfaatan teknologi.” Sedangkan user acceptance didefinisikan oleh Azhary 

dan Sari (2008) sebagai: “Keinginan sebuah grup user dalam memanfaatkan 

Teknologi Informasi (TI) yang didesain untuk membantu pekerjaan mereka.” 

Pendapat lain mengenai user acceptance dikemukakan Kustono dalam 

Widiatmoko (2004) adalah: “Seberapa jauh individu merasa tidak mengalami 

tekanan yang tidak menyenangkan dan merasa nyaman ketika menggunakan atau 

terlibat dalam suatu lingkungan baru. Perasaan ini akan timbul ketika individu 

tersebut bahwa kinerjanya akan lebih baik jika berada dalam lingkungan tersebut.” 

Salah satu teori tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang 

dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan 

penerimaan individual terhadap penggunaan sistem teknologi informasi adalah 

model penerimaan teknologi/technology acceptance model (TAM). Model 
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penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model) merupakan suatu model 

penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Model 

penerimaan teknologi TAM dikembangkan oleh Davis et al. Berdasarkan model 

TRA. Model TRA dapat diterapkan karena keputusan yang dilakukan oleh 

individu untuk menerima suatu teknologi sistem informasi merupakan tindakan 

sadar yang dapat dijelaskan dan diprediksi oleh minat perilakunya. TAM 

menambahkan dua konstruk utama ke dalam model TRA. Dalam Jogianto 

(2007:111-112) dikemukakan bahwa: “Dua konstruk utama ini adalah kegunaan 

persepsian (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan persepsian 

(perceived ease of use). TAM berargumentasi bahwa penerimaan individual 

terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruk tersebut”. 

Berkaitan dengan hal tersebut Azhary dan Sari (2008) mengemukakan bahwa: 

Untuk memprediksi user accpetance dalam bidang SI, para peneliti 
membuat model yang dapat menggambarkan user acceptance. Salah satu 
yang terkenal adalah model dari Davis, yaitu Technology Acceptance 
Model (TAM). TAM memprediksi user accpetance terhadap teknologi 
apa pun berdasarkan dua faktor, perceived usefulness (tingkatan dimana 
user percaya bahwa dengan menggunakan sistem akan meningkatkan 
performa mereka dalam bekerja) dan perceived ease of use (tingkatan 
dimana user percaya bahwa dengan sistem tersebut dapat digunakan 
dengan mudah dan bebas dari masalah). TAM sendiri merupakan evolusi 
dari model yang dikembangkan oleh Ajzen yaitu Theory of Reasoned 
Action (TRA). 

 
Hal senada dikemukakan oleh King dan Gribbins dalam Rahadan, dkk 

(2006:10) bahwa: “Model ini ditujukan untuk memprediksi dan menjelaskan 

kegunaan serta manfaat sistem dengan menempatkan kegunaan yang dirasakan 

(perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan yang dirasakan (perceived 

ease of use) sebagai faktor utama dalam perilaku penerimaan terhadap komputer.” 

Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kedua konstruk utama tersebut: 
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1. Kegunaan Persepsian (perceived usefulness) 

Konstruk tambahan yang pertama di TAM adalah kegunaan persepsian 

(perceived usefulness). Kegunaan persepsian (perceived usefulness) 

didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan 

suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (“as the extent to 

which a aperson believes that using a technology will enhance her or his 

performance”). 

Dari definisinya, diketahui bahwa kegunaan persepsian (perceived 

uselfulness) merupakan suatu kepercayaan (belief) tentang proses pengambilan 

keputusan. Dengan demikian jika seseorang merasa percaya bahwa sistem 

informasi berguna maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang 

merasa percaya bahwa sistem informasi kurang berguna maka dia tidak akan 

menggunakannya. 

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konstruk 

kegunaan persepsian (perceived usefulness) mempengaruhi secara positip dan 

signifikan terhadap penggunaan sistem informasi (misalnya Davis, 1989; Chau, 

1996; Igbria et al.,1997; Sun, 2003). Penelitian-penelitian sebelumnya juga 

menunjukkan bahwa kegunaan persepsian (perceived usefulness) merupakan 

konstruk yang paling banyak signifikan dan penting yang mempengaruhi sikap 

(attitude), minat (behavioral intention), dan perilaku (behaviour) di dalam 

menggunakan teknologi dibandingkan dengan konstruk yang lainnya. 

2. Kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) 

Konstruk tambahan yaang kedua di TAM adalah kemudahan penggunaan 

persepsian (perceived ease of use). Kemudahan penggunaan persepsian 
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(perceived ease of use)  didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (“is the extent to 

which a person believes that usiang a technology will be free of effort”). 

Dari definisinya, diketahui bahwa konstruk kemudahan penggunaan 

persepsian (perceived ease of use) ini juga merupakan suatu kepercayaan 

(belief) tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya 

bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. 

Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah 

digunakan maka dia tidak akan menggunakannya. 

 

2.2.3 Keputusan Pembelian 

1. Pengertian Keputusan Pembelian 

Pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan konsumen dapat 

diartikan sebagai keputusan konsumen untuk membeli suatu produk dengan 

melalui beberapa tahap. Menurut Kusnadi (1999:396) bahwa: ”Yang dimaksud 

dengan keputusan adalah ketetapan atau penentuan atas suatu pilihan yang 

diinginkan. Sedangkan pengambilan keputusan adalah penetapan atau 

pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif yang tersedia.”  

Sutisna (2002:15) menjelaskan mengenai keputusan pembelian sebagai 

berikut: ”Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian 

suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan yang oleh Assael disebut need arousal”. 
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Sedangkan Amirullah (2002:60) menyatakan bahwa: ”Pengambilan 

keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari 

berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan 

menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan”. Jadi 

pengambilan keputusan merupakan suatu pengakhir/pemutusan dari suatu 

proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab suatu pertanyaan apa 

yang harus diperbuat guna mengatasi untuk menjatuhkan pilihan pada salah 

satu alternatif yang tertentu.  

 

2. Tahap-tahap Keputusan Pembelian 

Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, ada tahap-tahap yang 

ditempuh untuk dapat melakukan pengambilan keputusan, yaitu: 

a. Menyadari adanya sesuatu barang yang dibutuhkan. Setelah 
menyadari adanya kebutuhan, maka ia akan membeli. 

b. Identifikasi alternatif, dengan mempertimbangkan, apa barang yang 
betul-betul diperlukan, berapa banyak uang tersedia, apakah sudah 
memiliki pengetahuan tentang barang yang akan dibeli, dan berapa 
banyak informasi yang ia peroleh tentang barang tersebut dan 
sebagainya. 

c. Menilai alternatif. Disini mungkin pula dinilai barang dari merek 
mana yang lebih baik, bagaimana kekuatan, keuntungan, 
manfaatnya dan sebagainya. Jika perlu minta pertimbangan 
keluarga atau klub-klub yang ia masuki. 

d. Keputusan membeli. Setelah melakukan penilaian, maka 
diambillah keputusan membeli, atau tidak membeli. Jika keputusan 
membeli, maka perlu ditetapkan, toko mana, akan dibeli berapa, 
jumlah uang yang tersedia, merek apa, buatan mana, warna, tipe, 
besarnya. 

e. Perilaku setelah membeli. Setelah membeli maka akan timbul 
semacam perilaku lain pada individu. Hal ini sangat dipengaruhi 
oleh apakah ia merasa puas atau tidak dengan barang yang 
dibelinya. Jika ia puas, tentu ia gembira, sebaliknya jika tidak puas, 
maka perilakunya akan sangat berhati-hati untuk masa yang akan 
datang, mungkin ia akan merubah sikap, terhadap merek, toko, di 
mana ia pernah berbelanja (Alma, 2000:58-59). 
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Sedangkan menurut Amirullah (2002:65) bahwa: ”Proses pengambilan 

keputusan konsumen meliputi lima tahap utama, yaitu pemahaman adanya 

masalah, pencarian alternatif pemecahan, evaluasi alternatif, pembelian, 

penggunaan pasca pembelian dan evaluasi ulang alternatif yang dipilih”. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut: 

GAMBAR 2.1 

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN KONSUMEN 
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Sumber : Amirullah, (2002:66) 
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Adapun penjelasan dari proses pengambilan keputusan konsumen seperti 

yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut: 

a. Pemahaman adanya masalah  

Proses pengambilan keputusan konsumen pertama kali diawali oleh 

adanya kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan kenyataan yang 

sebenarnya. Oleh karena itu, ”masalah” (problem) dalam pengambilan 

keputusan sangat menentukan efektivitas hasil akhir dari tindakan yang akan 

diambil.  

Tujuan akhir dari suatu keputusan pada hakikatnya adalah 

memecahkan masalah. Apabila masalah tidak terdefinisikan dengan jelas, 

maka konsumen seringkali mengembangkan sejumlah alternatif yang tidak 

relevan. 

b. Pencarian alternatif pemecahan  

Setelah konsumen menyadari adanya masalah yang dihadapi, maka 

proses berikutnya konsumen akan mencari-cari beberapa informasi yang 

relevan. Bentuk informasi yang dicari oleh konsumen dapat berupa ciri atau 

sifat, harga, bentuk, atau tempat barang yang akan dibeli. Konsumen selalu 

mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan mencoba mengumpulkan sebanyak 

mungkin informasi untuk mengembangkan alternatif barang yang akan 

dbeli. 

c. Evaluasi alternatif 

Pertanyaan yang muncul kemudian yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan konsumen adalah bagaimana memilih beberapa 

alternatif merek atau nama produk yang tersedia. Dalam hal ini pemasar 
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perlu memahami bagaimana proses informasi konsumen tiba pada tahap 

pemilihan merek. Dengan informasi yang diperoleh, konsumen akan 

kembali pada konsep dasar mengapa mereka menginginkan sesuatu 

(barang). 

d. Pembelian atau pemilihan 

Keputusan untuk membeli pada hakekatnya terdiri dari sekumpulan 

keputusan. ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu 

sikap orang lain dan faktor tak terduga. Sikap orang lain akan 

mempengaruhi satu alternatif yang disukai tergantung pada : (1) intensitas 

sikap negatif pihak lain terhadap pilihan alternatif konsumen, (2) motivasi 

konsumen tunduk pada keinginan orang lain. Makin kuat intensitas sikap 

negatif orang lain, dan makin dekat orang lain itu dengan konsumen, maka 

makin besar kemungkinan konsumen untuk mengurungkan niatnya untuk 

membeli suatu barang. 

e. Penggunaan pasca pembelian dan evaluasi ulang alternatif yang dipilih 

Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami beberapa tingkat 

kepuasan dan ketidakpuasan. Di samping itu konsumen juga akan 

melakukan beberapa kegiatan setelah membeli produk, yang dapat menarik 

para pemasar. Tugas pemasar tidak cukup sampai disini, tetapi akan terus 

berlangsung hingga periode waktu pasca pembelian. Artinya, jika produk 

memenuhi harapan, konsumen akan merasa puas dan jika produk melebihi 

dari apa yang diharapkan, konsumen sangat puas, dan jika produk berada di 

bawah apa yang diharapkan maka konsumen akan merasa tidak puas. 
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Model proses pengambilan keputusan pembelian berdasarkan urutan 

tahapan, menurut Kotler (2002:204) bahwa: ”Konsumen melewati lima tahap: 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian dan perilaku pasca pembelian. Jelaslah bahwa proses pembelian 

dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak lama 

setelah itu.” 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses 

pengambilan keputusan pembelian konsumen terdiri dari beberapa tahap. 

Tahap tersebut dimulai dari pemikiran tentang suatu masalah, merumuskan 

berbagai alternatif tindakan guna menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif 

tertentu untuk mencapai sasaran. 

 

2.2.4 Pengaruh Model Penerimaan Teknologi Terhadap Keputusan 

Menggunakan Produk Laptop 

Laptop merupakan suatu produk teknologi baru yang mulai banyak diminati 

oleh masyarakat akhir-akhir ini. Banyak keuntungan yang ditawarkan oleh laptop 

yang membuat konsumen makin terpikat mulai dari kemampuannya untuk dapat 

bekerja dengan tidak tergantung pada sumber daya listrik, konsumsi arus daya 

listrik yang relatif lebih kecil dari pada komputer desktop, serta kemampuannya 

yang setara atau bahkan mampu menandingi komputer desktop membuat laptop 

semakin banyak diminati. 

Pemanfaatan teknologi informasi seperti halnya laptop menunjukkan 

keputusan individu untuk menggunakan atau tidak menggunakan teknologi 

tersebut. Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu model yang 

menawarkan penjelasan yang sangat kuat dan efisien untuk menguji perilaku 
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penerimaan dan penggunaan teknologi informasi (laptop) oleh pemakai. Dapat 

dikatakan jika model penerimaan teknologi (Technology Acceptance Model atau 

TAM) merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi yang akan digunakan 

oleh pemakai. Proses penerimaan konsumen menurut Kotler (2002:405): 

“Berfokus pada proses mental yang dilalui seseorang mulai dari saat pertama 

mendengar tentang inovasi tersebut sampai saat pemakaiannya.” Oleh karena itu, 

meneliti masalah penerimaan teknologi merupakan suatu hal yang penting agar 

dapat diketahui dan diidentifikasi sebarapa besar tingkat penerimaannya dan 

sudah mencapai tahapan mana penerimaan tersebut. 

 

2.3 Kerangka Pikir Konseptual 

Gambar 2.2 
Kerangka Konseptual 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian adalah suatu dugaan atau jawaban sementara 

yang akan diuji kebenarannya melalui serangkaian analisis. Menurut Sugiyono 

(2002:51) bahwa: “Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data”. Sehubungan dengan teori yang 

diuraikan, maka dapat dikemukakan mengenai model hipotesis sebagai berikut: 

Gambar 2.3 
Model Hipotesis 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Keterangan : Berpengaruh secara simultan 

 Berpengaruh secara parsial 

 Berpengaruh dominan 

 

Berdasarkan model hipotesis di atas, maka dapat ditarik suatu hipotesis 

sebagai berikut: 

a. Diduga Kegunaan Persepsian (Perceived Usefulness) dan Kemudahan 

Penggunaan Persepsian (Perceived Ease Of Use) secara simultan mempunyai 
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pengaruh yang signifikan dengan Keputusan Menggunakan Laptop oleh 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

b. Diduga Kegunaan Persepsian (Perceived Usefulness) dan Kemudahan 

Penggunaan Persepsian (Perceived Ease Of Use) secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan dengan Keputusan Menggunakan Laptop oleh 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.  

c. Diduga Kegunaan Persepsian (Perceived Usefulness) mempunyai pengaruh 

dominan terhadap Keputusan Menggunakan Laptop oleh Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada latar belakang permasalahan 

dan keterangan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini merupakan jenis 

penelitian explanatory. Penelitian explanatory yaitu suatu penelitian yang 

menjelaskan hubungan kausal antar variabel penelitian dan pengujian hipotesis. 

Sehingga penelitian ini juga sering disebut penelitian pengujian hipotesis, yaitu 

penelitian yang menganalisis hubungan antar variabel-variabel yang dirumuskan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Singarimbun dan Effendi (1995:5) yang 

menyatakan bahwa: “Apabila untuk data yang sama peneliti menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa, maka 

penelitian tersebut tidak lagi dinamakan penelitian deskriptif melainkan penelitian 

pengujian atau penelitian penjelasan (explanatory research)”. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. 

Penelitian dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

Malang yang berlokasi di Jl. MT. Haryono No. 163 Malang 65145. 
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3.3 Populasi dan Pengambilan Sampel 

3.3.1 Populasi 

“Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki 

sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti. Atau, 

populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang, peristiwa atau barang-

barang yang diminati oleh peneliti untuk diteliti” (Widayat dan Amirullah, 

2002:52). Dengan kata lain populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Menurut Arikunto (2002:108): “Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi”. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang menggunakan Laptop.   

  

3.3.2 Sampel 

Mengingat jumlah sampel terlalu besar dan tidak memungkinkan penelitian 

dilakukan terhadap seluruh anggota populasi maka penelitian dilakukan terhadap 

sebagian dari populasi atau sampel. Menurut Arikunto (2002:109) bahwa: 

”Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Mengenai berapa 

ukuran ideal untuk sampel penelitian, sampai saat ini belum ada kesepakatan atau 

ketentuan yang bisa diterima secara umum. Hal ini sesuai dengan pendapat Sanusi 

(2003:77): “Pada hakikatnya tidak seorang pun pakar atau ahli yang dapat 

menyatakan berapa ukuran sampel (jumlah sampel) yang tepat yang seharusnya 

digunakan dalam penelitian, karena begitu beragamnya faktor-faktor yang 

menentukan ukuran sampel”. 
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Maka dari itu terdapat pendapat dari beberapa ahli mengenai penentuan 

jumlah sampel diantaranya yaitu menurut Roscoe dalam Widayat dan Amirullah 

(2002:59) yang menyatakan adalah bahwa:  

a. Pada setiap penelitian, ukuran sampel harus berkisar antara 30 dan 
500. 

b. Apabila faktor yang digunakan dalam penelitian itu banyak, maka 
ukuran sampel minimal 10 kali atau lebih dari jumlah faktor. 

c. Jika sampel akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, maka 
ukuran sampel minimum 30 untuk tiap bagian yang diperlukan. 

 
Pendapat lain untuk menentukan jumlah sampel dikemukakan oleh 

Malhotra dalam Widayat dan Amirullah (2002:60) yang menyatakan bahwa: 

“Jumlah sampel yang diambil dapat ditentukan dengan cara mengalikan jumlah 

variabel dengan 5, atau 5 x jumlah variabel. Jika variabel yang diamati berjumlah 

20, maka sampel minimalnya adalah 200 (5 x 20).”  

Mengingat jumlah populasi tidak diketahui dengan pasti maka jumlah 

sampel dalam penelitian ini ditentukan sebesar 70 responden. Pengambilan jumlah 

sampel ini dengan pertimbangan bahwa jumlah sampel ini berada dalam kisaran 

jumlah sampel yang ditentukan untuk setiap penelitian (30 - 500), di atas jumlah 

sampel minimal jika jumlah variabel yang diteliti dikalikan 10 (3x10 = 30) serta 

di atas jumlah perkalian antara indikator pada variabel yang diteliti dengan              

angka 5 (5 x 13 = 65) seperti yang dikemukakan Malhotra. 

Teknik pengambilan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

accidental sampling. Menurut Sugiyono (2002:77) bahwa: ”Sampling aksidental 

adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data”. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ada dua macam yaitu data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli tanpa perantara. Data ini diperoleh langsung melalui kuesioner. 

Data dari penyebaran kuesioner ini kemudian dianalisis lebih lanjut.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian 

ini adalah literatur, majalah dan homepage internet yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan antara lain 

adalah: 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden, yang berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini kuesioner dilakukan dengan cara 

memberikan daftar pertanyaan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang yang memiliki laptop. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Wawancara 

merupakan sarana penunjang kuesioner, karena wawancara adalah salah satu 

bagian dari setiap survey yang dilaksanakan. Wawancara ini untuk 

memperoleh informasi-informasi lain yang tidak dapat diperoleh melalui 

kuesioner.  

3. Dokumentasi 

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mencatat dokumen 

yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh antara lain gambaran 

mengenai produk laptop. 

 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian terdapat dua konsep yaitu bauran pemasaran dan 

pengambilan keputusan. Agar konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus 

dioperasionalisasikan dengan cara menjabarkannya menjadi variabel-variabel. 

Adapun penjelasan secara lebih terperinci adalah sebagai berikut: 

1.  Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model)  

Model Penerimaan Teknologi atau yang disebut dengan Technology 

Acceptance Model merupakan suatu model yang menawarkan penjelasan yang 

sangat kuat dan efisien untuk menguji perilaku penerimaan dan penggunaan 

teknologi informasi seperti halnya laptop oleh seseorang sebagai pemakai. 

Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa penerimaan 

(pemanfaatan) teknologi komputer oleh pemakai ditentukan oleh dua faktor 
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kunci yaitu kegunaan persepsian (perceived usefulness) dan kemudahan 

penggunaan persepsian (perceived ease of use). Maka variabel bebas yang 

diteliti dalam penelitian ini yaitu: 

a. Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1) 

Merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu 

teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Definisi tersebut 

menunjukkan bahwa jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi 

berguna maka dia akan menggunakannya, begitu juga sebaliknya.  

Adapun indikator dari variabel ini adalah sebagai berikut:  

1) Work more quickly 

2) Job performance 

3) Increase productivity 

4) Effectiveness 

5) Makes job easier 

6) Useful 

b. Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease of Use (X2) 

Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease of Use didefinisikan 

sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu 

teknologi akan bebas dari usaha. Dari definisi tersebut dapat diketahui jika 

seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan 

maka dia tidak akan menggunakannya. 

Didalam variabel ini indikator yang digunakan adalah: 

1) Easy of learn  

2) Controllable  
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3) Clear & understandable  

4) Flexible  

5) Easy to become skillful  

6) Easy to use 

 

2.  Konsep Keputusan Pembelian 

Keputusan pembelian merupakan pemilihan dari serangkaian alternatif yang 

dilakukan secara sadar, rasional, obyektif, dan terencana. Pengambilan 

keputusan tersebut merupakan keputusan terakhir dari suatu proses pemikiran 

seseorang tentang suatu masalah menjatuhkan pilihan atau alternatif yang 

menurutnya paling baik.  

Variabel yang diteliti adalah keputusan pembelian produk laptop. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 
Konsep, Variabel dan Indikator dalam Penelitian 

KONSEP VARIABEL INDIKATOR SUMBER 

Model 
Penerimaan 
Teknologi 

(Technology 
Acceptance 

Model)  

Kegunaan 
Persepsian/ 
Perceived 

Usefulness (X1) 

1. Work more quickly 

Jogianto 
(2007:152) 

2. Job performance 
3. Increase productivity 
4. Effectiveness 
5. Makes job easier 
6. Useful 

Kemudahan 
Penggunaan 
Persepsian/ 

Perceived Ease 
Of Use (X2) 

1. Easy of learn 

Jogianto 
(2007:152) 

2. Controllable 
3. Clear & understandable 
4. Flexible 
5. Easy to become skillful 
6. Easy to use 

Keputusan 
Pembelian 

Keputusan 
Pembelian Laptop 
oleh Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi 
Universitas 
Brawijaya 
Malang (Y) 

Penggunaan laptop   
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3.  Pengukuran 

Untuk mengukur variabel digunakan Skala Likert. Skala likert yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawaban yang diberikan oleh 

responden, diberi nilai yang merefleksikan secara konsisten dari sikap responden, 

yakni dengan pemberian skor pada jawaban kuesioner yang diajukan pada 

responden. Hal ini sesuai dengan pendapat Indriantoro dan Supomo (2002:104) 

bahwa: 

Skala Likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan 
menyatakan setuju atau ke-tidaksetujua-nya terhadap subyek, obyek atau 
kejadian tertentu. Metode pengukuran yang paling sering digunakan ini 
dikembangkan oleh Rensis Likert sehingga dikenal dengan nama Skala 
Likert. Nama lain dari skala ini adalah summated ratings method. 

 
Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka menurut Sugiyono (2002:87) 

jawaban itu dapat diberi skor, misalnya:  

1. Sangat Setuju/selalu diberi skor 5 
2. Setuju/sering diberi skor 4 
3. Ragu-ragu/kadang-kadang diberi skor 3 
4. Kurang setuju/hampir pernah diberi skor 2 
5. Sangat kurang setuju/tidak pernah diberi skor  1 

 
Maka dari itu dalam penelitian kriterian penilaian dari jawaban yang 

diberikan responden adalah sebagai berikut: 

- Jawaban A (Sangat Setuju) diberi bobot nilai 5 

- Jawaban B (Setuju) diberi bobot nilai 4 

- Jawaban C (Cukup Setuju) diberi bobot nilai 3 

- Jawaban D (Tidak Setuju) diberi bobot nilai 2 

- Jawaban E (Sangat Tidak Setuju) diberi bobot nilai 1 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara 

lain adalah penyajian data melalui tabel dan grafik. 

 

3.6.2 Analisis Kuantitatif 

1. Uji Instrumen  

a. Uji Validitas 

Penelitian dikatakan valid atau sah jika mampu mengukur apa yang 

diinginkan oleh peneliti serta dapat mengungkapkan data dari peubah yang 

diteliti secara tepat. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

atau pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Widayat dan Amirullah 

(2002:48) bahwa:  

Validitas atau kesahihan suatu pengukuran mengacu pada proses 
dimana pengukuran benar-benar bebas dari kesalahan sistematis 
dan kesalahan random. Pengukuran yang valid berarti alat ukur 
yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. 
Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 
apa yang seharusnya diukur.  
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Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas adalah dengan cara 

mengkorelasikan setiap skor item dengan total skor item dari setiap peubah 

yang diuji validitasnya. Kemudian dilihat besar nilai hasil korelasi 

(corrected item total correlation), apabila lebih besar dari nilai r tabel maka 

item-item dalam setiap peubah yang digunakan dalam penelitian dapat 

dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Suatu data penelitian yang valid, bagaimanapun harus reliable karena 

akurasi memerlukan konsistensi. Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian 

bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang 

sudah dapat dipercaya (reliabel) akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya pula. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 

kenyataannya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. 

Untuk menguji reliabilitas suatu alat ukur dalam penelitian digunakan 

nilai cronbach alpha. Hal ini seperti yang dikemukakan Widayat (2004:87) 

bahwa: ”Suatu pendekatan yang cukup populer untuk mengatasi persoalan 

ini adalah dengan menggunakan koefisien Alpha. Nilai alpha akan berkisar 

antara 0 sampai dengan satu. Suatu pengukuran dikatakan reliabel bilamana 

paling tidak nilai alphanya 0,6”. 

 

2. Regresi Linier Berganda 

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi linier berganda karena menggunakan lebih dari satu 

variabel bebas yaitu kegunaan persepsian (perceived usefulness) dan 
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kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use). Dengan kata lain 

analisis regresi berganda adalah alat analisis yang bertujuan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh dua atau lebih dari satu variabel bebas terhadap satu 

variabel terikat.  

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e (Sanusi, 2003:121) 

Keterangan: 

Y  = Peubah terikat 

a = Konstanta 

b1...b4 = Nilai koefisien regresi 

X1...X4 = Peubah-peubah bebas 

e = Standard error 

Hasil analisis regresi berganda akan diperoleh nilai koefisien regresi yang 

menunjukkan besarnya pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Dengan demikian variabel bebas yang mempunyai nilai 

koefisien regresi terbesar menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut 

mempunyai pengaruh paling besar (dominan) terhadap variabel terikat. 

 

3. Pengujian Simultan (Uji F) 

Untuk melakukan pengujian pengaruh dari variabel-variabel bebas secara 

simultan terhadap variabel terikat, maka dilakukan dengan menggunakan uji F. 

Adapun rumus yang digunakan adalah: 

MSE
MSRF =   (Widayat dan Amirullah, 2002:105) 
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Kriteria pengujian yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 

a. F hitung < F tabel pada α = 5% maka tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel-variabel bebas Kegunaan Persepsian/Perceived 

Usefulness (X1) dan Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease of 

Use  (X2) secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat 

(Keputusan Menggunaan Laptop oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang) 

b. F hitung > F tabel pada α = 5% maka terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel-variabel bebas berupa Kegunaan Persepsian/Perceived 

Usefulness (X1) dan Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease of 

Use  (X2) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat 

(Keputusan Menggunakan Laptop oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang). 

 

4. Pengujian Parsial (Uji t) 

Untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas secara parsial terhadap 

variabel terikat, digunakan uji t, dengan rumus seperti di bawah ini: 

iSb
ib

t =   (Sudjana, 2002:111) 

Dimana: 

bi = Estimasi Xi 

Sbi = Simpangan baku koefisien regresi 
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Kriteria penilaiannya adalah:  

a. Apabila t hitung < t tabel pada α = 5% berarti tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel-variabel bebas berupa Kegunaan 

Persepsian/Perceived Usefulness (X1) dan Kemudahan Penggunaan 

Persepsian/Perceived Ease of Use  (X2) secara parsial terhadap variabel 

terikat (Keputusan Menggunakan Laptop oleh Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang). 

b. Apabila t hitung > t tabel pada α = 5% berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel-variabel bebas berupa Kegunaan 

Persepsian/Perceived Usefulness (X1) dan Kemudahan Penggunaan 

Persepsian/Perceived Ease Of Use  (X2) secara parsial terhadap variabel 

terikat (Keputusan Menggunakan Laptop oleh Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang) 

 

5. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, 

heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinearitas. Lebih lanjut akan 

dijelaskan berikut ini: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi peubah bebas, peubah terikat atau keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal 

atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas maka dapat diketahui 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari garfik 
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Normal P-Plot. Menurut Santoso (2002:214) dasar pengambilan keputusan 

untuk menentukan normalitas suatu model regresi adalah: 

1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 
garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 
normalitas. 

2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak 
mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak 
memenuhi asumsi normalitas. 

 
b. Uji Heteroskedastisitas 

Asumsi lain yang penting dari model regresi linier klasik adalah 

kesalahan penganggu mempunyai varian sama untuk semua pengamatan 

(i=1,2,...n). Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka sekalipun sampel 

diperbesar standar error tidak lagi minimum. Sehingga estimasi OLS tidak 

lagi efisien dan kita akan membuat kesimpulan yang tidak tepat (salah). 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan bantuan SPSS for 

windows yang menghasilkan grafik scatterplot. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi adalah dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Menurut Santoso 

(2002:210) adalah: 

1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada 
membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 
melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi 
heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas 
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 
heteroskedastisitas. 

 
 
 
 
 
 



 

 

36

c. Uji Autokorelasi 

Dalam model regresi mensyaratkan tidak ada autokorelasi. Tujuan 

dari uji autokorelasi menurut Santoso (2002:216) adalah untuk: ”Menguji 

apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi”. 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi ini 

dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson d statistik. Model regresi yang 

baik adalah model regresi yang terbebas dari masalah autokorelasi. Menurut 

Santoso (2002:218) panduan mengenai angka D-W (Durbin-Watson) untuk 

mendeteksi autokorelasi adalah: 

1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

2) Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif 

d. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas dalam kalimat yang sederhana adalah menunjukkan 

adanya lebih dari satu hubungan linier yang sempurna. Uji multikolinieritas 

bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar peubah bebas. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat 

problem multikolinieritas (multiko). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara peubah bebas. Untuk mendeteksi adanya 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (variance inflating factor). 

Menurut Sanusi (2003:123) adalah: “Dengan melihat nilai Variance 
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Inflation Factor (VIF) dari hasil analisis regresi, jika nilai VIF > 10 maka 

terdapat gejala multikolinieritas yang tinggi”. Maka, dapat dikatakan bahwa 

dalam suatu model regresi terdapat multikolinearitas jika nilai VIF lebih 

besar dari 10 dan sebaliknya jika nilai VIF kurang dari 10 maka dapat 

dikatakan model regresi tersebut bebas multikolinearitas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN 

 

Dalam bab ini akan disajikan data-data yang merupakan hasil penelitian 

yang membahas tentang gambaran umum perusahaan, gambaran responden yang 

diteliti, deskripsi variabel-variabel, analisis data dan interpretasinya. 

4.1 Karakteristik Responden 

Seperti yang telah diutarakan pada bab sebelumnya, bahwa responden dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang 

yang menggunakan laptop sebanyak 70 responden. Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa gambaran tentang 

karakteristik dari responden yang diteliti berdasarkan jenis kelamin, jurusan, lama 

responden menggunakan laptop dan alasan responden memilih menggunakan 

laptop. 

4.1.1  Karakteristik Responden Dilihat Dari Jenis Kelamin  

Karakteristik responden yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang yang menggunakan laptop berdasarkan jenis 

kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

TABEL  4.1 

KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT JENIS KELAMIN  

JENIS  KELAMIN RESPONDEN % 

L a k i - l a k i  

P e r e m p u a n   

37 

33 

52,86 

47,14 

TOTAL 70 100 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 
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Berdasarkan data yang tercantum dari tabel 4.1 di atas, dapat diketahui 

bahwa sebanyak 37 mahasiswa atau 52,86% responden adalah berjenis kelamin 

laki-laki dan responden berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak                            

33 mahasiswa atau 47,14% responden. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada responden 

dengan jenis kelamin perempuan, meskipun selisih jumlah diantara kedua 

karakteristik tersebut tidak berbeda jauh. Hal ini menunjukkan bahwa produk 

laptop dapat digunakan oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin. 

 

4.1.2  Karakteristik Responden Dilihat Dari Jurusan 

Untuk menggambarkan karakteristik responden dilihat dari segi jurusan 

maka dari hasil penyebaran angket diperoleh hasil sebagai berikut: 

TABEL 4.2 
 

KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN JURUSAN 

JURUSAN RESPONDEN % 

Akuntansi  

Manajemen 

Studi Pembangunan 

28 

30 

12 

40,00 

42,86 

17,14 

TOTAL 70 100 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui jurusan masing-masing responden yang 

diteliti, dimana sebanyak 28 responden atau 40% mahasiswa mengambil jurusan 

akuntansi, sebanyak 30 responden atau 42,86% mahasiswa mengambil jurusan 

manajemen, dan sebanyak 12 responden atau 17,14% mengambil jurusan studi 

pembangunan. Dengan demikian mayoritas responden yang merupakan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang mengambil jurusan 
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manajemen. Pada dasarnya jurusan yang diambil responden tidak berpengaruh 

terhadap keputusan responden menggunakan laptop. Mengingat penelitian 

dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang 

maka dengan adanya karakteristik responden berdasarkan jurusan menunjukkan 

bahwa penelitian telah dilakukan pada mahasiswa di tiga jurusan yang ada di 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.   

 

4.1.3  Karakteristik Responden Dilihat Dari Lama Responden Menggunakan 

Laptop 

Karakteristik responden berdasarkan lama responden menggunakan laptop 

dapat dilihat pada tabel ini: 

TABEL 4.3 
 

KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT  
LAMANYA MENGGUNAKAN LAPTOP 

LAMA MENGGUNAKAN LAPTOP RESPONDEN % 

< 1 bulan 

1 – 3 bulan 

> 3 bulan 

7 

20 

43 

10,0 

28,57 

61,43 

TOTAL 70 
 

100 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui lama responden menggunakan 

laptop yaitu sebanyak 7 responden atau 10% mahasiswa telah menggunakan 

laptop selama kurang dari 1 bulan, sebanyak 20 responden atau 28,57% 

menyatakan telah menggunakan laptop selama 1 bulan sampai 3 bulan dan 

sebanyak 43 responden atau 61,43% menyatakan telah menggunakan laptop 

selama lebih dari 3 bulan, sehingga mayoritas sampel yang diteliti telah 

menggunakan laptop selama lebih dari 3 bulan. 
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4.1.4  Karakteristik Responden Dilihat Dari Alasan Memilih Laptop 

Menurut alasan responden memilih laptop dapat diketahui karakteristik 

responden adalah sebagai berikut: 

TABEL 4.4 
 

KARAKTERISTIK RESPONDEN MENURUT ALASAN MEMILIH LAPTOP 

ALASAN MEMILIH LAPTOP RESPONDEN % 

Karena tuntutan kebutuhan 

Lebih praktis 

Lebih canggih 

Lain-lain 

20 

22 

23 

5 

28,57 

31,43 

32,86 

7,14 

TOTAL 70 100 

Sumber : Data Primer Yang Telah Diolah 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa alasan responden memilih 

menggunakan laptop bervariasi yaitu sebanyak 20 responden atau 28,57% 

mahasiswa memilih menggunakan laptop karena tuntutan kebutuhan, sebanyak 22 

responden atau 31,43% mahasiswa memilih menggunakan laptop karena lebih 

praktis, sebanyak 23 responden atau 32,86% mahasiswa memilih menggunakan 

laptop karena lebih canggih dan sebanyak 5 responden atau 7,14% mahasiswa 

memilih menggunakan laptop karena alasan selain yang disebutkan di atas 

diantaranya adalah karena mengikuti tren, dibelikan oleh orang tua, lebih hemat 

listrik dan mudah penggunaannya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

mayoritas sampel yang diteliti memilih menggunakan laptop karena lebih 

canggih.  
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4.2 Distribusi Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini ada dua macam yaitu variabel 

bebas (indenpendent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel 

bebas yang diteliti adalah  Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1)  dan 

Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease of Use (X2). Variabel 

terikatnya adalah Keputusan Menggunakan Laptop (Y). Sebelum menginjak pada 

analisis data dan interpretasi, maka berikut ini akan disajikan uraian beberapa 

deskripsi jawaban responden dalam distribusi hasil pengamatan dari hasil 

penyebaran kuesioner yaitu: 

4.2.1  Distribusi Variabel Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1)  

Kegunaan persepsian/perceived usefulness menunjukkan sejauh mana 

seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan 

kinerja pekerjaannya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa jika seseorang merasa 

percaya bahwa sistem informasi berguna maka dia akan menggunakannya, begitu 

juga sebaliknya. Terdapat enam indikator berkaitan dengan variabel Kegunaan 

Persepsian/Perceived Usefulness (X1) yang akan ditanyakan pada responden 

meliputi work more quickly, job performance, increase productivity, effectiveness, 

makes job easier dan useful. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dapat 

diketahui pendapat responden mengenai variabel Kegunaan Persepsian/Perceived 

Usefulness (X1) sebagai berikut: 
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TABEL 4.5 
 

DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN TENTANG VARIABEL KEGUNAAN 
PERSEPSIAN/PERCEIVED USEFULNESS (X1) 

ITEM KETERANGAN FREKUENSI % 

1 Penggunaan laptop membuat saya dapat 
mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat 
a. Sangat Setuju   
b. S e t u j u   
c. Netral 
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

 
 

3 
48 
18 
1 
0 

 
 

4,3 
68,6 
25,7 
1,4 
0,0 

2 Pekerjaan saya akan lebih sulit dikerjakan tanpa 
adanya laptop 
a. Sangat Setuju   
b. S e t u j u   
c. Netral  
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

 
13 
41 
16 
0 
0 

 
 

18,6 
58,6 
22,9 
0,0 
0,0 

3 Penggunaan laptop dalam pekerjaan dapat 
meningkatkan produktivitas saya 
a. Sangat Setuju   
b. S e t u j u   
c. Netral 
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju

 
 

7 
48 
14 
1 
0 

 
 

10,0 
68,6 
20,0 
1,4 
0,0

4 Penggunaan laptop dalam pekerjaan membuat 
saya lebih efektif dalam menyelesaikan tugas 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Netral 
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

8 
46 
14 
2 
0 

11,4 
65,7 
20,0 
2,9 
0,0 

5 Penggunaan laptop dalam pekerjaan membuat 
saya lebih mudah dalam menyelesaikan tugas 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Netral 
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

6 
50 
12 
2 
0 

8,6 
71,4 
17,1 
2,9 
0,0 

6 Secara keseluruhan saya menemukan bahwa 
laptop memberi banyak manfaat dan kegunaan 
bagi pekerjaan saya 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Netral 
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

10 
42 
17 
1 
0 

14,3 
60,0 
24,3 
1,4 
0,0 

TOTAL 70 100 
Sumber  :  Data Primer, Diolah 
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Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 48 responden atau 68,6% dari jumlah 

sampel menyatakan setuju jika penggunaan laptop membuat saya dapat 

mengerjakan pekerjaan dengan lebih cepat. Sebanyak 41 responden atau 58,6% 

dari jumlah responden menyatakan setuju apabila pekerjaannya akan lebih sulit 

dikerjakan tanpa adanya laptop. Penggunaan laptop dalam pekerjaan dapat 

meningkatkan produktivitas responden, disetujui oleh sebanyak 48 mahasiswa 

atau 68,6% dari responden. Pada indikator keempat diketahui bahwa mayoritas 

responden menyatakan setuju apabila penggunaan laptop dalam pekerjaan 

membuat responden lebih efektif dalam menyelesaikan tugas, hal tersebut 

didukung oleh responden sebanyak 46 mahasiswa (65,7% dari total responden) 

yang menyatakan setuju. Untuk indikator kelima diketahui bahwa sebanyak                  

50 mahasiswa (71,4% dari total responden) menyatakan setuju jika penggunaan 

laptop dalam pekerjaan membuat responden lebih mudah dalam menyelesaikan 

tugas. Pada indikator keenam diketahui bahwa sebanyak 42 mahasiswa (60% 

responden) menyatakan setuju jika secara keseluruhan responden menemukan 

bahwa laptop memberi banyak manfaat dan kegunaan bagi pekerjaan responden. 

 

4.2.2  Deskripsi Variabel Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease 

of Use (X2)  

Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease of Use didefinisikan 

sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan 

bebas dari usaha. Dari definisi tersebut dapat diketahui jika seseorang merasa 

percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan 

menggunakannya. Berikut ini diperoleh gambaran pendapat responden mengenai 

Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease of Use (X2) sebagai berikut: 
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TABEL 4.6 

DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN TENTANG VARIABEL  
KEMUDAHAN PENGGUNAAN PERSEPSIAN/PERCEIVED EASE OF USE (X2) 

ITEM KETERANGAN FREKUENSI % 

1 Merupakan suatu hal yang mudah bagi saya untuk 
mempelajari penggunaan dan pengoperasian sebuah 
laptop 
a. Sangat Setuju   
b. S e t u j u   
c. Netral  
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

 
 

2 
56 
12 
0 
0 

 
 

2,9 
80,0 
17,1 
0,0 
0,0 

2 Saya menemukan bahwa mudah mengoperasikan 
produk laptop sesuai dengan yang diinginkan 
a. Sangat Setuju   
b. S e t u j u   
c. Netral  
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

 
6 

43 
21 
0 
0 

 
8,6 

61,4 
30,0 
0,0 
0,0 

3 Penggunaan laptop merupakan suatu hal yang jelas dan 
dapat dengan mudah untuk dipahami 
a. Sangat Setuju   
b. S e t u j u   
c. Netral  
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

 
23 
36 
11 
0 
0 

 
 

32,9 
51,4 
15,7 
0,0 
0,0 

4 Produk laptop merupakan produk yang fleksibel 
sehingga dapat digunakan siapa saja dengan mudah 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Netral 
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

7 
54 
9 
0 
0 

10,0 
77,1 
12,9 
0,0 
0,0 

5 Saya lebih sedikit melakukan kesalahan dalam 
mengerjakan tugas dengan menggunakan laptop 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Netral 
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

9 
44 
17 
0 
0 

12,9 
62,9 
24,3 
0,0 
0,0 

6 Secara keseluruhan saya melihat bahwa produk laptop 
merupakan suatu produk yang mudah untuk digunakan 
a. Sangat Setuju 
b. Setuju 
c. Netral 
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

10 
46 
14 
0 
0 

14,3 
65,7 
20,0 
0,0 
0,0 

TOTAL 88 100 

Sumber  :  Data Primer, Diolah 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa, sebanyak 56 responden 

atau 80% dari jumlah sampel menyatakan setuju bahwa merupakan suatu hal yang 

mudah bagi responden untuk mempelajari penggunaan dan pengoperasian sebuah 

laptop. Responden menemukan bahwa mudah mengoperasikan produk laptop 

sesuai dengan yang diinginkan, sebanyak 43 responden atau 61,4% dari jumlah 

sampel yang diteliti menyatakan setuju. Penggunaan laptop merupakan suatu hal 

yang jelas dan dapat dengan mudah untuk dipahami, disetujui oleh sebanyak               

36 responden atau 51,4% dari jumlah sampel yang diteliti. Pada indikator keempat 

diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan setuju apabila produk laptop 

merupakan produk yang fleksibel sehingga dapat digunakan siapa saja dengan 

mudah, hal tersebut didukung oleh responden sebanyak 54 mahasiswa (77,1% dari 

total responden) yang menyatakan setuju. Untuk indikator kelima diketahui bahwa 

sebanyak 44 mahasiswa (62,9% dari total responden) menyatakan setuju jika 

responden lebih sedikit melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas dengan 

menggunakan laptop. Dan untuk indikator keenam diketahui bahwa sebanyak               

46 mahasiswa (65,7% responden) menyatakan setuju jika secara keseluruhan 

responden melihat bahwa produk laptop merupakan suatu produk yang mudah 

untuk digunakan. 

 

4.2.3  Deskripsi Variabel Keputusan Menggunakan Laptop (Y)  

Keputusan menggunakan laptop merupakan salah satu wujud dari keputusan 

pembelian. Keputusan pembelian merupakan pemilihan dari serangkaian alternatif 

yang dilakukan secara sadar, rasional, obyektif, dan terencana. Pengambilan 

keputusan tersebut merupakan keputusan terakhir dari suatu proses pemikiran 

seseorang tentang suatu masalah menjatuhkan pilihan atau alternatif yang 
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menurutnya paling baik. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan ke responden 

diperoleh gambaran pendapat responden mengenai keputusan menggunakan 

laptop sebagai berikut: 

TABEL 4.7 
 

DISTRIBUSI JAWABAN RESPONDEN TENTANG  
VARIABEL KEPUTUSAN MENGGUNAKAN LAPTOP (Y) 

ITEM KETERANGAN FREKUENSI % 

1 Saya akan selalu menggunakan laptop dalam 
penyelesaian tugas dan pekerjaan saya  
a. Sangat Setuju   
b. S e t u j u   
c. Netral  
d. Tidak Setuju 
e. Sangat Tidak Setuju 

 
13 
40 
17 
0 
0 

 
 

18,6 
57,1 
24,3 
0,0 
0,0 

TOTAL 70 100 

Sumber  :  Data Primer, Diolah 

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, maka dapat diketahui 

bahwa untuk variabel Keputusan Menggunakan Laptop (Y) sebanyak                            

40 mahasiswa atau 57,1% dari jumlah sampel menyatakan setuju apabila 

responden akan selalu menggunakan laptop dalam penyelesaian tugas dan 

pekerjaannya. 

 

4.3 Hasil Uji Instrumen 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah 

kuesioner. Data hasil penyebaran kuesioner dilakukan analisis lebih lanjut dengan 

uji validitas dan reliabilitas agar data yang diperoleh valid dan reliabel sehingga 

kesimpulan yang diperoleh tidak bias. 

4.3.1  Hasil Uji Validitas 

Validitas menunjukkan sejauh mana tingkat ketepatan penggunaan alat ukur 

tersebut terhadap gejala apa yang diukur. Suatu instrumen pengukur dikatakan 
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memiliki validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut dapat memberikan hasil 

ukur yang sesuai dengan tujuan dilakukannya pengukuran tersebut. Uji validitas 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Bila nilai hasil korelasi lebih 

besar dari nilai r tabel dan nilai probabilitas hasil analisis di bawah nilai signifikan 

0,05 (5%) maka dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya.  Berikut ini akan 

disajikan hasil uji validitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS for windows: 

TABEL 4.8 

REKAPITULASI HASIL PENGUJIAN VALIDITAS 
Hubungan Tiap Item 
Dengan Total Score r hitung r tabel 

(N=70;α=0,05) Probabilitas Keterangan 

1 – TX1 
2 – TX1 
3 – TX1 
4 – TX1 
5 – TX1 
6 – TX1 

0,867 
0,789 
0,782 
0,834 
0,806 
0,591 

0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

1 – TX2 
2 – TX2 
3 – TX2 
4 – TX2 
5 – TX2 
6 – TX2 

0,658 
0,743 
0,828 
0,672 
0,760 
0,634 

0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 
0,235 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Lampiran SPSS (Correlation) 

Berdasarkan hasil analisis validitas yang telah dilakukan dengan SPSS for 

Windows  dapat diketahui bahwa semua indikator yang diuji valid dan dapat 

diterima sebagai ukuran variabel. Hal ini karena nilai hasil korelasi lebih besar 

dari nilai r pada tabel product moment dan nilai probabilitasnya di bawah nilai 

signifikan 5% (0,05). Oleh karena itu seluruh indikator dalam variabel dapat 

dipakai sebagai bahan pengujian selanjutnya. 
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4.3.2  Hasil Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas (uji keandalan) merupakan indeks yang menunjukkan sejauh 

mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan bila suatu alat 

pengukur digunakan beberapa kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil-

hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten. Untuk mengetahui tingkat 

reliabilitas suatu instrumen dapat dilihat dari koefisien Alpha, dimana suatu 

pengukuran dikatakan reliabel jika paling tidak nilai alphanya 0,6. 

TABEL 4.9 
 

REKAPITULASI HASIL UJI RELIABILITAS 

Variabel-variabel Alpha 
Cronbach Keterangan

Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1)  

Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease 
of Use  (X2) 

0,7937 

0,7800 
 

Reliabel 

Reliabel 
 

Sumber : Lampiran SPSS (Reliability) 
 

Berdasarkan lampiran Reliability dapat diketahui bahwa semua indikator 

yang diuji menghasilkan nilai yang reliabel, dan dapat diterima sebagai ukuran 

variabel. Dapat dikatakan reliabel karena nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 

0,6 dalam hal ini menunjukkan bahwa pengukuran yang digunakan reliabel. 

 

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kebenaran hipotesis yang 

telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah alat analisis regresi berganda. Untuk 

mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias 

Estimator/BLUE) dari suatu persamaan regresi berganda dengan metode kuadrat 

terkecil (least square) perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi 

yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik. Persyaratan asumsi klasik 
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yang harus dipenuhi adalah memenuhi asumsi normalitas, bebas dari masalah 

heterokedastisitas, bebas dari masalah autokorelasi dan bebas dari masalah 

multikolinieritas. 

4.5.1  Hasil Uji Asumsi Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi, 

variabel bebas dan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

mendeteksi normalitas dapat dilihat dengan melihat titik-titik pada grafik Normal 

P-Plot dimana jika titik-titik yang terbentuk menyebar di sekitar garis diagonal 

dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan gambar grafik Normal P-Plot 

sebagai berikut: 

GAMBAR  4.1 

GRAFIK NORMAL P-PLOT 
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: y

Observed Cum Prob

1,00,75,50,250,00

Ex
pe

ct
ed

 C
um

 P
ro

b

1,00

,75

,50

,25

0,00

 
Dari hasil pengujian normalitas maka  dapat diketahui bahwa titik-titik yang 

terbentuk menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 

Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi 

normalitas. 
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4.5.2  Hasil Uji Asumsi Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi bisa 

dilihat dari pola yang terbentuk pada titik-titik yang terdapat pada grafik -

Scatterplot. Suatu model regresi dikatakan bebas heteroskedastisitas jika tidak ada 

pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada  

sumbu Y. Berikut ini akan dikemukakan grafik Scatterplot hasil analisis dengan 

SPSS for windows: 

GAMBAR 4.2 

GRAFIK SCATTERPLOT 

Scatterplot

Dependent Variable: y

Regression Standardized Predicted Value
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Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas diketahui bahwa titik-titik 

yang terbentuk pada grafik scaterplot tidak membentuk pola yang jelas serta 

tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan bebas heteroskedastisitas. 
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4.5.3  Hasil Uji Asumsi Autokorelasi 

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh model regresi adalah tidak ada 

autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dari besaran Durbin 

Watson. Secara umum nilai Durbin Watson yang bisa diambil patokan adalah: 

1. Angka D-W di bawah –2 berarti ada autokorelasi positif 

2. Angka D-W diantara –2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi 

3. Angka D-W di atas +2 berarti autokorelasi negatif 

Berikut ini akan dikemukakan nilai Durbin Watson hasil analisis yang telah 

dilakukan dengan SPSS for windows: 

TABEL 4.10 
 

HASIL UJI AUTOKORELASI 
Model Summary b

,766a ,586 ,574 ,43 1,997
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Total-X2, Total-X1a. 

Dependent Variable: yb. 
 

Sumber : Lampiran SPSS (Regression) 

Dari hasil pengujian autokorelasi didapatkan nilai durbin watson sebesar 1, 

997 dimana angka tersebut terletak di antara –2 dan +2 yang berarti tidak ada 

autokorelasi dalam model regresi yang digunakan. 

 
 

4.5.4  Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas 

Multikolinieritas menunjukkan adanya lebih dari satu hubungan linier yang 

sempurna. Untuk mendeteksi adanya multiko adalah dari besaran VIF (variance 

inflating factor). Suatu model regresi bebas multikolinearitas jika nilai VIF 

kurang dari 10. Berikut ini akan disajikan hasil pengujian multikolinieritas yang 

dilakukan dengan SPSS for windows: 
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TABEL 4.11 
 

HASIL PENGUJIAN MULTIKOLINIERITAS 

Variabel Bebas Nilai VIF 
Kegunaan Persepsian/Perceived 
Usefulness (X1)  
 
Kemudahan Penggunaan 
Persepsian/Perceived Ease of Use  (X2) 

1,007 
 
 

1,007 

Sumber : Lampiran SPSS (Regression) 
 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas diketahui bahwa nilai VIF 

masing-masing peubah bebas di bawah angka 10. Dari hal tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas multikolinieritas. 

 

4.5 Analisis Regresi Berganda 

TABEL 4.12 

HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA 

Variabel  B Koefisien 
Beta t hitung Sig t Keterangan 

Konstanta 

X1 

X2 

-1,179 

0,167 

0,0035 

 

0,723 

0,198 

-1,870 

9,174 

2,514 

0,066 

0,000 

0,014 

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan 

t tabel = 1,6679 

R = 0,766 

R Square  = 0,586 

Adjusted R Square  = 0,574 

F hitung = 47,473 

F tabel = 3,15 

Sig F = 0,000 

α = 0,05 (5%) 
Sumber : Lampiran SPSS (Regression) 
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Keterangan : 

X1 = Variabel Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness 

X2 = Variabel Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease of Use  

Y = Variabel Keputusan Menggunakan Laptop 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

b1 = 0,723 adalah besarnya koefisien beta variabel Kegunaan 

Persepsian/Perceived Usefulness (X1) dengan probabilitas sebesar 

0,000 (di bawah nilai signifikan 0,05) menunjukkan bahwa variabel 

Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1) berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap Keputusan Menggunakan 

Laptop (Y). Hal tersebut berarti bahwa variabel Kegunaan 

Persepsian/Perceived Usefulness (X1) mempengaruhi seseorang 

dalam mengambil Keputusan Menggunakan Laptop (Y) secara 

nyata. 

b2 = 0,198 adalah besarnya koefisien beta variabel Kemudahan 

Penggunaan Persepsian/Perceived Ease of Use (X2) dengan 

probabilitas sebesar 0,014 (di bawah nilai signifikan 0,05) 

menunjukkan bahwa variabel Kemudahan Penggunaan 

Persepsian/Perceived Ease of Use (X2) berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap Keputusan Menggunakan Laptop (Y). Hal 

tersebut berarti bahwa variabel Kemudahan Penggunaan 

Persepsian/Perceived Ease of Use mempengaruhi seseorang dalam 

mengambil Keputusan Menggunakan Laptop (Y) secara nyata.  
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Berdasarkan  pada nilai koefisien b, maka dapat diketahui jika           

b1 > b2. Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel Kegunaan 

Persepsian/Perceived Usefulness (X1) merupakan variabel yang memiliki 

pengaruh terbesar terhadap Keputusan Menggunakan Laptop (Y) 

dibandingkan variabel Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease 

of Use (X2). 

 

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini ada dua macam yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Kegunaan 

Persepsian/Perceived Usefulness (X1)  dan Kemudahan Penggunaan Persepsian/ 

Perceived Ease of Use (X2). Variabel terikatnya adalah keputusan menggunakan 

laptop. Dalam pengujian hipotesis akan digunakan alat analisis regresi berganda. 

Berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya maka 

pengujian dan analisisnya sebagai berikut: 

4.6.1  Hasil Pengujian Hipotesis I 

Hipotesis I yang dirumuskan dalam penelitian ini menduga peubah-peubah 

Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1)  dan Kemudahan Penggunaan 

Persepsian/Perceived Ease of Use (X2) secara simultan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap Keputusan Menggunakan Laptop (Y). Untuk menguji 

hipotesis tersebut digunakan uji F. Dengan uji F akan diketahui tingkat signifikan 

pengaruh variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Hasil 

dari uji F ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 
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TABEL 4.13 
 

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS I 

Variabel 
F hitung F tabel Sig F Nilai R2 

Terikat  Bebas  

Y 
X1 

X2 
47,473 3,15 0,000 0,586  

Sumber : Lampiran SPSS 
 

Keterangan: 

X1 = Variabel Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness) 

X2 = Variabel Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease of Use  

Y = Peubah Keputusan Menggunakan Laptop 

Berdasarkan tabel di atas hasil analisis regresi berganda, dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Nilai F hitung sebesar 47,473 lebih besar dari nilai F tabel 3,15. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel-variabel Kegunaan Persepsian/Perceived 

Usefulness (X1) dan Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease Of 

Use  (X2) secara bersama-sama mempengaruhi Keputusan Menggunakan 

Laptop (Y). 

2. Nilai Sig F sebesar 0,000 lebih besar dari nilai signifikan yang ditentukan 

sebesar 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel                 

Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1) dan Kemudahan Penggunaan 

Persepsian/Perceived Ease Of Use  (X2) secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Menggunakan Laptop (Y).  

3. Nilai R square menunjukkan besarnya kontribusi peubah-peubah bebas dalam 

menjelaskan peubah terikat. Hasil analisis regresi diperoleh nilai R Square 
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sebesar 0,586 hal ini berarti Keputusan Menggunakan Laptop (Y) sebesar 

58,6% dipengaruhi oleh variabel-variebal Kegunaan Persepsian/Perceived 

Usefulness (X1) dan Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease Of 

Use  (X2) sedangkan sisanya sebesar 41,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel 

lain yang tidak diteliti. 

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan tersebut maka dapat dikemukakan 

jika variabel-variabel Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1) dan 

Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease Of Use  (X2) secara simultan 

(bersama-sama) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan 

Menggunakan Laptop (Y). Dengan demikian hipotesis I dapat dibuktikan 

kebenarannya. 

 

4.6.2  Hasil Pengujian Hipotesis II 

Hipotesis II yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah diduga variabel-

variabel Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1) dan Kemudahan 

Penggunaan Persepsian/Perceived Ease Of Use  (X2) secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan dengan Keputusan Menggunakan Laptop (Y). Untuk 

menguji kebenaran hipotesis tersebut digunakan analisis uji t. Dengan uji t akan 

diketahui apakah masing-masing variabel bebas (secara parsial) mempengaruhi 

variabel terikat. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan hasil dari analisis guna 

pengujian hipotesis II pada tabel berikut: 
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TABEL 4.14 
 

REKAPITULASI HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS II 

Variabel  
Terikat 

Variabel 
Bebas 

Nilai  
t hitung 

Nilai t tabel 
α = 5% Sig t 

Y 
X1 

X2 

9,174 

2,514 

1,6679 

1,6679 

0,000 

0,014 

Sumber : SPSS Regression 
 

Keterangan: 

X1 = Variabel Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness  

X2 = Variabel Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease Of Use  

Y = Peubah Keputusan Menggunakan Laptop 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis II seperti yang tercantum pada tabel 

di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Variabel Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1) mempunyai nilai                 

t hitung sebesar 9,174 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,6674 (df = 67;               

α = 0,05) dan nilai Sig t yang dihasilkan 0,000 sebesar di bawah nilai 

signifikan 0,05. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa variabel Kegunaan 

Persepsian/Perceived Usefulness (X1) mempunyai pengaruh yang 

signifikan/bermakna terhadap Keputusan Menggunakan Laptop (Y). 

2. Variabel Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease Of Use (X2) 

mempunyai nilai t hitung sebesar 2,514 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 

1,6674 (df = 67;α = 0,05) dan nilai Sig t yang dihasilkan 0,014 sebesar di 

bawah nilai signifikan 0,05. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa 

variabel Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease Of Use (X2) 

mempunyai pengaruh yang signifikan/bermakna terhadap Keputusan 

Menggunakan Laptop (Y). 
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Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel-variabel Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1) dan 

Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease Of Use  (X2)  secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Keputusan Menggunakan            

Laptop (Y). Dengan demikian hipotesis II dapat dibuktikan kebenarannya. 

 

4.6.3  Hasil Pengujian Hipotesis III 

Hipotesis III yang dirumuskan dalam penelitian ini menduga bahwa peubah 

Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1) mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap Keputusan Menggunakan Laptop (Y). Alat analisis yang 

digunakan untuk menguji hipotesis ketiga ini adalah alat analisis regresi berganda. 

Hasil analisis regresi akan diperoleh nilai koefisien beta dari masing-masing 

variabel bebas yang menunjukkan besarnya pengaruh dari masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat, sehingga variabel bebas dengan koefisien beta 

terbesar mempunyai pengaruh paling besar (dominan) terhadap variabel terikat. 

Berikut ini akan ditampilkan besarnya nilai koefisien beta dari masing-masing 

peubah bebas hasil analisis regresi berganda: 

TABEL 4.15 

REKAPITULASI HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS III 

Variabel Bebas Variabel Terikat Koefisien Beta 
X1 

X2
Y 

0,723 

0,198 
Sumber Lampiran Regression 

Keterangan: 

X1 = Variabel Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness 
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X2 = Variabel Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease Of Use  

Y = Variabel Keputusan Menggunakan Laptop 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda seperti yang tercantum pada 

tabel di atas maka dapat diketahui bahwa variabel Kegunaan Persepsian/Perceived 

Usefulness (X1) mempunyai pengaruh yang dominan, hal ini terlihat dari besarnya 

nilai koefisien beta variabel Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1) 

sebesar 0,723 merupakan variabel dengan nilai koefisien beta terbesar diantara 

nilai koefisien beta variabel bebas yang lain. Dengan demikian berarti variabel 

Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1) merupakan variabel yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap Keputusan Menggunakan Laptop (Y), 

sehingga hipotesis III dapat dibuktikan kebenarannya.  

 

4.7 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis diketahui jika variabel-variabel kegunaan 

persepsian/perceived usefulness dan kemudahan penggunaan persepsian/perceived 

ease of use baik secara simultan maupun parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap keputusan menggunakan Laptop. Dengan nilai R Square 

sebesar 0,586 menunjukkan bahwa keputusan menggunakan Laptop dipengaruhi 

oleh variabel-variabel kegunaan persepsian/perceived usefulness dan kemudahan 

penggunaan persepsian/perceived ease of use sebesar 58,6% sedangkan sisanya 

sebesar 41,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar kedua variabel bebas yang 

diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel variabel kegunaan 

persepsian/perceived usefulness dan kemudahan penggunaan persepsian/perceived 

ease of use mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
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menggunakan laptop. Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan 

oleh Jogiyanto (2007:112) bahwa:  

Kegunaan persepsian (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan 
persepsian (perceived ease of use) keduanya mempunyai pengaruh ke minat 
perilaku (behavioral intention). Pemakai teknologi akan mempunyai minat 
menggunakan teknologi (minat perilaku) jika merasa sistem teknologi 
bermanfaat dan mudah digunakan. 

 
Diketahui juga jika dari kedua variabel yang diteliti maka variabel kegunaan 

persepsian/perceived usefulness mempunyai pengaruh dominan (paling besar) 

terhadap keputusan menggunakan Laptop. Untuk lebih jelasnya akan 

dikemukakan penjelasan pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap 

keputusan menggunakan laptop, sebagai berikut: 

4.7.1 Pengaruh Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness terhadap 

Keputusan Menggunakan Laptop 

Kegunaan persepsian/perceived usefulness didefinisikan sebagai sejauh 

mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan 

kinerja pekerjaannya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa jika seseorang merasa 

percaya bahwa sistem informasi berguna maka dia akan menggunakannya, begitu 

juga sebaliknya. Dalam memutuskan untuk menggunakan produk-produk yang 

berteknologi seperti halnya laptop maka seseorang akan memperhatikan manfaat 

yang diperolehnya dengan menggunakan laptop. Kegunaan persepsian (perceived 

usefulness) berkaitan dengan kepercayaan seseorang tentang proses pengambilan 

keputusan. Hal ini berarti jika seseorang merasa percaya bahwa laptop berguna 

maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya 

bahwa laptop kurang berguna maka dia tidak akan menggunakan. 
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Berdasarkan hasil analisis diketahui jika variabel kegunaan persepsian 

(perceived usefulness) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

menggunakan laptop. Bahkan dari hasil analisis regresi diketahui jika variabel 

kegunaan persepsian (perceived usefulness) mempunyai pengaruh paling besar 

terhadap keputusan menggunakan laptop jika dibandingkan dengan variabel 

kemudahan penggunaan persepsian/perceived ease of use. Hasil analisis ini 

menunjukkan jika keputusan seseorang untuk menggunakan laptop lebih 

dipengaruhi oleh persepsinya terhadap kegunaan dan manfaat yang dapat 

diperolehnya dengan menggunakan laptop. Hasil analisis ini mendukung 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan, seperti yang dikemukakan Jogiyanto 

(2007:114) bahwa: 

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konstruk kegunaan 
persepsian (perceived usefulness) mempengaruhi secara positip dan signifikan 
terhadap penggunaan sistem informasi (misalnya Davis, 1989; Chau, 1996; 
Igbaria et al.,1997; Sun, 2003). Penelitian-penelitian sebelumnya juga 
menunjukkan bahwa kegunaan persepsian (perceived usefulness) merupakan 
konstruk yang paling banyak signifikan dan penting yang mempengaruhi sikap 
(attitude), minat (behavioral intention) dan perilaku (behavioral) di dalam 
menggunakan teknologi dibandingkan dengan konstruk yang lainnya. 

 
Adanya pengaruh dari variabel kegunaan persepsian (perceived usefulness) 

terhadap keputusan menggunakan laptop menunjukkan bahwa dalam mengambil 

keputusan untuk menggunakan laptop maka responden akan dipengaruhi oleh 

manfaat dan kegunaan yang diperoleh dari penggunaan laptop. Hal ini seperti 

yang tercakup dalam indikator-indikator pada variabel kegunaan persepsian 

(perceived usefulness) yang meliputi work more quickly (pekerjaan lebih cepat), 

job performance (kinerja), increase productivity (peningkatan produktivitas), 

effectiveness (efektivitas), makes job easier (membuat pekerjaan lebih mudah) dan 

useful (berguna). 
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4.7.2 Pengaruh Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease Of Use 

terhadap Keputusan Menggunakan Laptop 

Kemudahan penggunaan persepsian/perceived ease of use didefinisikan 

sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan 

bebas dari usaha. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa variabel 

kemudahan penggunaan persepsian/perceived ease of use juga merupakan suatu 

kepercayaan (belief) tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang 

merasa percaya bahwa laptop tidak mudah digunakan maka dia tidak akan 

menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa produk 

laptop tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan jika variabel kemudahan penggunaan 

persepsian/perceived ease of use mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan menggunakan laptop. Hasil ini mendukung penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan, seperti yang dikemukakan Jogiyanto (2007:115) bahwa: 

“Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa konstruk kemudahan 

penggunaan persepsian (perceived ease of use) mempengaruhi kegunaan 

persepsian (perceived usefulness), sikap (attitude), minat (behavioral intention) 

dan penggunaan sesuangguhnya (behavioral).” 

Adanya pengaruh dari variabel kemudahan penggunaan 

persepsian/perceived ease of use terhadap keputusan menggunakan laptop 

menunjukkan bahwa kemudahan yang diperoleh seseorang dengan menggunakan 

laptop akan mendorongnya untuk menggunakan laptop. Bentuk-bentuk 

kemudahan yang dapat diperoleh seseorang dengan menggunakan laptop 

diantaranya adalah easy of learn (mudah untuk dipelajari), controllable (dapat 
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dikendalikan), clear & understandable (jelas dan mudah dipahami), flexible 

(fleksibel), easy to become skillful (mudah untuk menjadikan seseorang 

terampil)dan  easy to use (mudah untuk digunakan). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh model penerimaan teknologi 

terhadap keputusan menggunakan laptop adalah sebagai berikut: 

1. Variabel TAM (Technology Acceptance Model) yang meliputi kegunaan 

persepsian (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan persepsian 

(perceived ease of use) secara simultan mempunyai pengaruh yang 

signifikan dengan keputusan menggunakan laptop oleh Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

2. Variabel TAM (Technology Acceptance Model) yang meliputi kegunaan 

persepsian (perceived usefulness) dan kemudahan penggunaan persepsian 

(perceived ease of use) secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan dengan keputusan menggunakan laptop oleh Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

3. Kegunaan persepsian (perceived usefulness) mempunyai pengaruh 

dominan terhadap keputusan menggunakan laptop oleh Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh model penerimaan 

teknologi (technology acceptance model) terhadap keputusan menggunakan 

laptop, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel TAM 

yang terdiri dari kegunaan persepsian (perceived usefulness) dan 

kemudahan penggunaan persepsian (perceived ease of use) baik secara 

simultan maupun parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan menggunakan laptop dapat diketahui pentingnya kedua 

variabel tersebut bagi konsumen dalam memutuskan untuk menggunakan 

suatu produk yang berteknologi seperti halnya laptop. Hal ini dapat 

dijadikan masukan bagi pihak perusahaan dalam melakukan kegiatan 

pemasaran terutama dalam upayanya untuk mempengaruhi pengambilan 

keputusan oleh konsumen. 

2. Adanya pengaruh yang dominan dari variabel kegunaan persepsian 

(perceived usefulness) terhadap keputusan menggunakan laptop, 

hendaknya dapat digunakan oleh pihak perusahaan penghasil produk 

laptop sebagai masukan dalam menghadapi persaingan yang makin tajam 

untuk lebih memperhatikan manfaat dan kegunaan dari produk laptop 

yang ditawarkan agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen sehingga kegiatan pemasaran dapat berjalan dengan sukses.  

3. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kegunaan persepsian 

(perceived usefulness) memberi pengaruh dominan terhadap keputusan 

menggunakan laptop, hendaknya dapat digunakan sebagai bahan 
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masukan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengeksplorasi variabel 

kegunaan persepsian (perceived usefulness).  



 

 

 

 

Kepada Yth.  Saudara/i  

 Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

 Universitas Brawijaya MALANG  

   

Sehubungan dengan adanya penelitian yang saya lakukan dengan judul “PENGARUH 
MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN 
LAPTOP”, maka saya mohon kesediaan Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi 
angket yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Angket ini semata-mata hanya 
untuk kepentingan ilmiah, untuk itu saya mohon kejujuran dari jawaban yang Anda 
berikan. Jawaban yang Anda berikan akan dijamin kerahasiaannya dan tidak 
dipublikasikan. Informasi yang diberikan cukup memberi tanda silang (X) pada 
pilihan jawaban yang telah disediakan. 

Kesediaan Anda merupakan bantuan yang sangat besar artinya bagi 
terselesaikannya tugas ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya.  

 
 Hormat Saya, 
 
 
 
 
                                         PENELITI 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Responden : 



Petunjuk Pengisian: 

Berilah tanda silang ( X ) pada masing-masing jawaban dari pertanyaan yang ada di 

bawah ini sesuai dengan penilaian Anda. 
 

IDENTITAS RESPONDEN 
1.  Jenis Kelamin  

a. Laki-laki 
b. Perempuan 

2.  Jurusan :  
a. Akuntansi 
b. Manajemen  
c. Studi Pembangunan 

3.  Sudah berapa lama Anda memiliki Laptop ?  
a. < 1 Bulan   
b. 1 – 3 Bulan   
c. > 3 Bulan 

4.  Mengapa Anda memilih produk Laptop ? 
a. Karena tuntutan kebutuhan 
b. Lebih praktis 
c. Lebih canggih 
d. Lain-lain, sebutkan …. …. ….. …. 
 

Variabel Kegunaan Persepsian/Perceived Usefulness (X1) 

1. Penggunaan laptop membuat saya dapat mengerjakan pekerjaan dengan lebih 

cepat. 

a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 

b. Setuju  e. Sangat tidak setuju 

c. Cukup setuju 

2. Pekerjaan saya akan lebih sulit dikerjakan tanpa adanya laptop  

a. Sangat setuju  d. Tidak setuju 

b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

c. Cukup setuju 



3. Penggunaan laptop dalam pekerjaan dapat meningkatkan produktivitas saya 

a. Sangat setuju d. Tidak setuju  

b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

c. Cukup setuju 
4. Penggunaan laptop dalam pekerjaan membuat saya lebih efektif dalam 

menyelesaikan tugas 

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 
b. Setuju e. Sangat tidak setuju 
c. Cukup setuju 

5. Penggunaan laptop dalam pekerjaan membuat saya lebih mudah dalam 

menyelesaikan tugas 

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 
b. setuju e. Sangat tidak setuju 
c. Cukup setuju 

6. Secara keseluruhan saya menemukan bahwa laptop memberi banyak manfaat dan 

kegunaan bagi pekerjaan saya. 

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 
b. Setuju e. Sangat tidak setuju 
c. Cukup setuju 
 

Variabel Kemudahan Penggunaan Persepsian/Perceived Ease of Use (X2) 

1. Merupakan suatu hal yang mudah bagi saya untuk mempelajari penggunaan dan 

pengoperasian sebuah laptop  

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

c. Cukup setuju 

2. Saya menemukan bahwa mudah mengoperasikan produk laptop sesuai dengan 

yang diinginkan  

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

c. Cukup setuju 



3. Penggunaan laptop merupakan suatu hal yang jelas dan dapat dengan mudah untuk 

dipahami. 

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

c. Cukup setuju 

4. Produk laptop merupakan produk yang fleksibel sehingga dapat digunakan siapa 

saja dengan mudah 

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

c. Cukup setuju 

5. Saya lebih sedikit melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas dengan 

menggunakan laptop. 

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

c. Cukup setuju 

6. Secara keseluruhan saya melihat bahwa produk laptop merupakan suatu produk 

yang mudah untuk digunakan  

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

c. Cukup setuju 

 

Variabel Keputusan Menggunakan Laptop (Y) 

1. Saya selalu menggunakan laptop dalam penyelesaian tugas dan pekerjaan saya 

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 
b. Setuju e. Sangat tidak setuju 
c. Cukup setuju 

 
 
 
 
 



2. Jenis-jenis produk laptop dengan menu dan features sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen 

3. Pada saat ini berbagai macam merek produk laptop membuat konsumen memiliki 

banyak alternatif produk laptop yang akan dibeli 

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 
b. Setuju e. Sangat tidak setuju 
c. Cukup setuju 

4. Salah satu pertimbangan konsumen dalam membeli produk laptop adalah nama 

perusahaan yang memproduksi produksi laptop 

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 
b. Setuju e. Sangat tidak setuju 
c. Cukup setuju 

5. Metode atau cara pembayaran produk laptop yang dibeli (tunai atau angsuran) 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk laptop 

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

c. Cukup setuju 

6. Keputusan konsumen untuk melakukan pembelian juga ditentukan oleh waktu 

pembelian karena berkaitan dengan dana yang dimiliki konsumen. 

a. Sangat setuju d. Tidak setuju 

b. Setuju e. Sangat tidak setuju 

c. Cukup setuju 



 



Summarize 
 

Case Processing Summarya

70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%
70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%
70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%
70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%
70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%
70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%
70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%

X1-1
X1-2
X1-3
X1-4
X1-5
x1-6
Total-X1

N Percent N Percent N Percent
Included Excluded Total

Cases

Limited to first 100 cases.a. 
 

 
 

Case Summaries 

No. X1-1 X1-2 X1-3 X1-4 X1-5 X1-6 Total-X1 

1 4 4 5 4 3 4 24 
2 4 4 4 5 3 4 24 
3 3 4 3 3 4 4 21 
4 4 5 4 4 4 5 26 
5 4 3 4 4 4 4 23 
6 4 4 4 4 4 4 24 
7 4 5 4 5 5 5 28 
8 4 4 4 4 4 4 24 
9 4 4 5 4 5 4 26 
10 3 4 3 3 4 3 20 
11 3 4 3 3 4 3 20 
12 4 5 4 4 4 3 24 
13 3 3 3 3 3 3 18 
14 4 4 4 4 4 4 24 
15 3 4 4 3 4 4 22 
16 4 3 4 4 3 4 22 
17 4 4 4 4 4 5 25 
18 4 4 4 4 4 4 24 
19 4 4 5 4 4 4 25 
20 4 4 4 4 4 4 24 
21 4 4 4 4 4 4 24 
22 4 5 4 5 4 3 25 
23 2 3 3 3 3 4 18 
24 3 3 3 3 3 3 18 
25 3 3 3 4 3 4 20 
26 3 3 3 4 4 4 21 
27 4 4 5 5 4 3 25 
28 4 5 4 4 4 5 26 
29 3 3 4 3 3 4 20 
30 5 5 4 4 4 4 26 
31 4 5 4 4 5 5 27 
32 4 4 4 4 4 4 24 
33 4 4 4 4 4 5 25 
34 4 4 4 4 4 4 24 



No. X1-1 X1-2 X1-3 X1-4 X1-5 X1-6 Total-X1 

35 4 4 4 4 4 4 24 
36 4 4 4 4 4 4 24 
37 4 5 4 4 4 5 26 
38 3 3 2 3 2 3 16 
39 4 4 4 4 4 4 24 
40 4 4 4 4 4 4 24 
41 4 4 4 4 4 4 24 
42 4 4 4 4 4 4 24 
43 4 4 4 4 4 5 25 
44 3 3 3 3 3 3 18 
45 3 4 3 3 4 3 20 
46 4 5 4 4 4 3 24 
47 3 3 3 2 3 2 16 
48 4 4 4 4 4 4 24 
49 4 4 4 4 4 3 23 
50 4 4 4 4 4 5 25 
51 4 4 4 4 4 4 24 
52 4 5 4 5 4 3 25 
53 4 4 4 4 4 4 24 
54 3 3 3 2 2 3 16 
55 5 5 5 5 5 4 29 
56 3 3 4 3 3 4 20 
57 4 3 4 4 4 4 23 
58 4 5 4 4 5 5 27 
59 4 4 4 4 4 4 24 
60 4 4 5 5 4 3 25 
61 3 3 4 3 4 4 21 
62 4 4 4 4 4 4 24 
63 4 4 4 4 4 4 24 
64 3 4 3 3 4 3 20 
65 4 4 4 4 4 4 24 
66 4 4 4 4 4 3 23 
67 4 4 3 4 4 4 23 
68 4 4 4 4 4 4 24 
69 5 5 5 5 5 4 29 
70 3 3 4 4 3 4 21 

Total 70 70 70 70 70 70 70 
a  Limited to first 100 cases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summarize 
 

Case Processing Summarya

70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%
70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%
70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%
70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%
70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%
70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%
70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%

X2-1
X2-2
X2-3
X2-4
X2-5
x2-6
Total-X2

N Percent N Percent N Percent
Included Excluded Total

Cases

Limited to first 100 cases.a. 
 

 
 

Case Summaries 

No. X2-1 X2-2 X2-3 X2-4 X2-5 X2-6 Total-X2 

1 4 4 4 4 3 3 22 
2 3 3 3 3 3 3 18 
3 4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 5 4 4 4 25 
5 3 3 4 4 3 3 20 
6 4 4 4 3 3 4 22 
7 4 4 4 4 4 5 25 
8 4 4 5 5 4 4 26 
9 3 3 4 4 4 4 22 
10 4 3 3 4 3 4 21 
11 4 3 3 3 3 3 19 
12 4 3 4 4 4 4 23 
13 4 3 3 3 3 4 20 
14 4 4 4 4 4 3 23 
15 4 4 5 5 4 5 27 
16 3 3 4 4 4 3 21 
17 4 4 3 4 3 4 22 
18 4 4 4 4 4 4 24 
19 4 4 4 4 4 4 24 
20 3 3 4 4 4 4 22 
21 4 4 5 4 5 4 26 
22 4 4 4 4 4 4 24 
23 4 4 5 4 4 4 25 
24 3 4 4 4 3 3 21 
25 4 4 5 4 4 4 25 
26 4 4 4 4 4 4 24 
27 3 3 3 3 3 3 18 
28 4 4 5 4 4 4 25 
29 4 4 4 4 4 3 23 
30 4 5 5 4 4 5 27 
31 4 4 5 4 5 4 26 
32 4 3 4 4 4 4 23 
33 4 4 4 4 3 4 23 
34 4 4 5 5 5 4 27 



No. X2-1 X2-2 X2-3 X2-4 X2-5 X2-6 Total-X2 

35 4 4 5 4 5 4 26 
36 4 3 4 4 4 4 23 
37 4 5 4 4 4 5 26 
38 4 4 4 4 4 3 23 
39 4 4 5 4 4 5 26 
40 4 4 5 5 4 4 26 
41 4 3 4 4 3 4 22 
42 4 4 5 5 5 4 27 
43 3 3 4 4 3 4 21 
44 4 3 3 3 4 4 21 
45 4 4 5 5 5 4 27 
46 4 4 4 4 4 3 23 
47 5 5 5 4 4 5 28 
48 4 4 3 4 4 4 23 
49 3 4 3 3 4 4 21 
50 4 3 4 3 4 4 22 
51 4 4 4 4 4 4 24 
52 3 3 3 3 3 3 18 
53 4 5 4 4 4 4 25 
54 4 4 4 4 4 4 24 
55 4 4 5 4 4 4 25 
56 4 4 4 4 4 3 23 
57 4 4 5 4 5 4 26 
58 4 4 5 4 5 4 26 
59 3 3 4 4 4 5 23 
60 4 4 4 4 4 4 24 
61 4 4 4 4 4 3 23 
62 4 4 5 4 4 5 26 
63 4 4 5 5 4 4 26 
64 4 3 4 4 3 4 22 
65 4 3 4 4 3 4 22 
66 3 3 4 4 3 4 21 
67 4 5 4 4 4 5 26 
68 4 4 5 4 4 4 25 
69 4 4 3 4 4 4 23 
70 5 5 5 4 5 5 29 

Total 70 70 70 70 70 70 70 
a  Limited to first 100 cases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summarize 
 

Case Processing Summarya

70 100,0% 0 ,0% 70 100,0%y
N Percent N Percent N Percent

Included Excluded Total
Cases

Limited to first 100 cases.a. 
 

 
 

Case Summaries 
No. Y 
1 4 
2 4 
3 4 
4 4 
5 4 
6 4 
7 5 
8 5 
9 4
10 3 
11 3 
12 4 
13 3 
14 4 
15 4
16 3 
17 4 
18 4 
19 5 
20 4 
21 4
22 4 
23 3 
24 3 
25 4 
26 3 
27 4 
28 5 
29 3 
30 4 
31 5 
32 4 
33 4 
34 4 
35 4 
36 4 
37 4 
38 3 
39 4 
40 5 



No. Y 
41 4 
42 4 
43 5 
44 3 
45 3 
46 4 
47 3 
48 4 
49 3 
50 4 
51 4 
52 4 
53 4 
54 3 
55 5 
56 3 
57 4 
58 5 
59 4 
60 5 
61 3 
62 4 
63 5 
64 5 
65 4
66 3 
67 4 
68 4 
69 5 
70 4 

Total 70
a  Limited to first 100 cases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frequencies 
 

Statistics

70 70 70 70 70 70
0 0 0 0 0 0

Valid
Missing

N
X1-1 X1-2 X1-3 X1-4 X1-5 x1-6

 
 
 

Frequency Table 
 

X1-1

1 1,4 1,4 1,4
18 25,7 25,7 27,1
48 68,6 68,6 95,7

3 4,3 4,3 100,0
70 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1-2

16 22,9 22,9 22,9
41 58,6 58,6 81,4
13 18,6 18,6 100,0
70 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1-3

1 1,4 1,4 1,4
14 20,0 20,0 21,4
48 68,6 68,6 90,0

7 10,0 10,0 100,0
70 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



X1-4

2 2,9 2,9 2,9
14 20,0 20,0 22,9
46 65,7 65,7 88,6

8 11,4 11,4 100,0
70 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X1-5

2 2,9 2,9 2,9
12 17,1 17,1 20,0
50 71,4 71,4 91,4

6 8,6 8,6 100,0
70 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x1-6

1 1,4 1,4 1,4
17 24,3 24,3 25,7
42 60,0 60,0 85,7
10 14,3 14,3 100,0
70 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frequencies 

 

Statistics

70 70 70 70 70 70
0 0 0 0 0 0

Valid
Missing

N
X2-1 X2-2 X2-3 X2-4 X2-5 x2-6

 

Frequency Table 
 

X2-1

12 17,1 17,1 17,1
56 80,0 80,0 97,1

2 2,9 2,9 100,0
70 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X2-2

21 30,0 30,0 30,0
43 61,4 61,4 91,4

6 8,6 8,6 100,0
70 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X2-3

11 15,7 15,7 15,7
36 51,4 51,4 67,1
23 32,9 32,9 100,0
70 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

X2-4

9 12,9 12,9 12,9
54 77,1 77,1 90,0

7 10,0 10,0 100,0
70 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



X2-5

17 24,3 24,3 24,3
44 62,9 62,9 87,1

9 12,9 12,9 100,0
70 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

x2-6

14 20,0 20,0 20,0
46 65,7 65,7 85,7
10 14,3 14,3 100,0
70 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frequencies 
 

Statistics

y
70

0
Valid
Missing

N

 
y

17 24,3 24,3 24,3
40 57,1 57,1 81,4
13 18,6 18,6 100,0
70 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations 
 

Correlations

1,000 ,663** ,709** ,761** ,599** ,353** ,867**
, ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000

70 70 70 70 70 70 70
,663** 1,000 ,443** ,577** ,697** ,293* ,789**
,000 , ,000 ,000 ,000 ,014 ,000

70 70 70 70 70 70 70
,709** ,443** 1,000 ,679** ,525** ,332** ,782**
,000 ,000 , ,000 ,000 ,005 ,000

70 70 70 70 70 70 70
,761** ,577** ,679** 1,000 ,550** ,333** ,834**
,000 ,000 ,000 , ,000 ,005 ,000

70 70 70 70 70 70 70
,599** ,697** ,525** ,550** 1,000 ,396** ,806**
,000 ,000 ,000 ,000 , ,001 ,000

70 70 70 70 70 70 70
,353** ,293* ,332** ,333** ,396** 1,000 ,591**
,003 ,014 ,005 ,005 ,001 , ,000

70 70 70 70 70 70 70
,867** ,789** ,782** ,834** ,806** ,591** 1,000
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

70 70 70 70 70 70 70

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1-1

X1-2

X1-3

X1-4

X1-5

x1-6

Total-X1

X1-1 X1-2 X1-3 X1-4 X1-5 x1-6 Total-X1

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations 
 

Correlations

1,000 ,570** ,385** ,262* ,386** ,372** ,658**
, ,000 ,001 ,028 ,001 ,002 ,000

70 70 70 70 70 70 70
,570** 1,000 ,456** ,337** ,462** ,384** ,743**
,000 , ,000 ,004 ,000 ,001 ,000

70 70 70 70 70 70 70
,385** ,456** 1,000 ,636** ,614** ,388** ,828**
,001 ,000 , ,000 ,000 ,001 ,000

70 70 70 70 70 70 70
,262* ,337** ,636** 1,000 ,439** ,251* ,672**
,028 ,004 ,000 , ,000 ,036 ,000

70 70 70 70 70 70 70
,386** ,462** ,614** ,439** 1,000 ,309** ,760**
,001 ,000 ,000 ,000 , ,009 ,000

70 70 70 70 70 70 70
,372** ,384** ,388** ,251* ,309** 1,000 ,634**
,002 ,001 ,001 ,036 ,009 , ,000

70 70 70 70 70 70 70
,658** ,743** ,828** ,672** ,760** ,634** 1,000
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

70 70 70 70 70 70 70

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X2-1

X2-2

X2-3

X2-4

X2-5

x2-6

Total-X2

X2-1 X2-2 X2-3 X2-4 X2-5 x2-6 Total-X2

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reliability 
 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X1.1              3,7571          ,5500        70,0 
  2.     X1.2              3,9571          ,6469        70,0 
  3.     X1.3              3,8714          ,5878        70,0 
  4.     X1.4              3,8571          ,6435        70,0 
  5.     X1.5              3,8571          ,5967        70,0 
  6.     X1.6              3,8714          ,6577        70,0 
  7.     TOTAL.X1         23,1714         2,8538        70,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       46,3429    32,5764     5,7076          7 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X1.1          42,5857        27,4346        ,8400           ,7578 
X1.2          42,3857        27,1679        ,7400           ,7585 
X1.3          42,4714        27,6731        ,7370           ,7634 
X1.4          42,4857        26,8621        ,7946           ,7533 
X1.5          42,4857        27,4418        ,7643           ,7602 
X1.6          42,4714        28,5716        ,5081           ,7808 
TOTAL.X1      23,1714         8,1441       1,0000           ,8656 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     70,0                    N of Items =  7 
 
Alpha =    ,7937 
 
 
 
 
 
 
 



Reliability 
 
 
 
 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 
 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X2.1              3,8571          ,4268        70,0 
  2.     X2.2              3,7857          ,5871        70,0 
  3.     X2.3              4,1714          ,6804        70,0 
  4.     X2.4              3,9714          ,4807        70,0 
  5.     X2.5              3,8857          ,6030        70,0 
  6.     X2.6              3,9429          ,5870        70,0 
  7.     TOTAL.X2         23,6143         2,4334        70,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       47,2286    23,6861     4,8668          7 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X2.1          43,3714        21,1354        ,6035           ,7646 
X2.2          43,4429        19,7865        ,6806           ,7448 
X2.3          43,0571        18,6634        ,7756           ,7250 
X2.4          43,2571        20,7735        ,6120           ,7599 
X2.5          43,3429        19,5909        ,6991           ,7414 
X2.6          43,2857        20,4099        ,5528           ,7587 
TOTAL.X2      23,6143         5,9215       1,0000           ,8091 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     70,0                    N of Items =  7 
 
Alpha =    ,7800 
 
 
 
 
 
 
 



Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Total-X2,
Total-X1

a , Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: yb. 
 

Model Summaryb

,766a ,586 ,574 ,43 1,997
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Total-X2, Total-X1a. 

Dependent Variable: yb. 
 

ANOVAb

17,454 2 8,727 47,473 ,000a

12,317 67 ,184
29,771 69

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Total-X2, Total-X1a. 

Dependent Variable: yb. 
 

Coefficientsa

-1,179 ,630 -1,870 ,066
,167 ,018 ,723 9,174 ,000 ,740 ,746 ,721 ,993 1,007

,350E-02 ,021 ,198 2,514 ,014 ,258 ,294 ,198 ,993 1,007
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Collinearity Statistics
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Scatterplot

Dependent Variable: y

Regression Standardized Predicted Value

3210-1-2-3

R
eg

re
ss

io
n 

S
tu

de
nt

iz
ed

 R
es

id
ua

l

5

4

3

2

1

0

-1

-2

 
 
 



 
 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Alma Buchari, 2000, Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa, Cetakan 
Keempat, Penerbit Alfabeta, Bandung. 

 
Amirullah, 2002, Perilaku Konsumen, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit 

Graha Ilmu, Yogyakarta. 
 
Arikunto Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi 

Revisi V, Cetakan Keduabelas, PT. Rineka Cipta, Jakarta 
 
Azhary Renza dan Sari Intan H.H. Z, 2008, Model-model User Acceptance, 

Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, Jakarta. 
 
http: //id.wikipedia. org/ wiki/Komputer_jinjing 
 
http:// www. hi-technews. net/articles 
 
Indriantoro Nur dan Supomo Bambang, 2002, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk 

Akuntansi & Manajemen, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, BPFE, 
Yogyakarta. 

 
Jogiyanto, 2007, Sistem Informasi Keperilakuan, Penerbit Andi, Yogyakarta. 
 
Kotler Philip, 2002, Manajemen Pemasaran Edisi Milenium 1, Penerbit                       

PT. Prenhallindo, Jakarta. 
 
Kusnadi, Marwan Kadarisman, Sukmalana Suherman, 1999, Pengantar 

Manajemen, Universitas Brawijaya, Malang. 
 
Magdalena Merry, 2007, Penjualan “Laptop” Kian Melesat, (Online),                       

http:// www. sinarharapan.co.id/berita 
 
Rahadan Perdana, Nanang Suryadi dan Ainur Rofiq, 2006, Penerimaan Teknologi 

Internet oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Brawijaya, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang. 

 
Sanusi Anwar, 2003, Metodologi Penelitian Praktis Untuk Ilmu Sosial dan 

Ekonomi, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Buntara Media, 
Malang. 

 
Santoso Singgih, 2002, Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, Cetakan Ketiga, 

PT. Gramedia, Jakarta.  
 



 
 

 

Singarimbun dan Effendi, 1995, Metode Penelitian Survey, Cetakan Kedua, Edisi 
Revisi, LP3ES, Jakarta 

 
Sudjana, 2002,  Teknik Analisis Regresi dan Korelasi Bagi Para Peneliti, Cetak 

Ulang Kedua, Edisi Revisi, Penerbit Tarsito, Bandung. 
 
Sugiyono, 2002, Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Keempat, Penerbit                       

CV. Alfabeta Bandung 
 
Sutisna, 2002, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, Cetakan Kedua, 

PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 
 
Widayat dan Amirullah, 2002, Riset Bisnis, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 

Graha Ilmu, Yogyakarta.  
 
Widayat, 2004, Metode Penelitian Pemasaran (Aplikasi Software SPSS), Edisi 

Pertama, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang. 
 
Widiatmoko, 2008, Faktor Motivasional dan Faktor Anteseden dalam 

Pemanfaatan Teknologi Komputer, Fokus Ekonomi, Vol 3, No.2,                 
Agustus 2004 

 


	cover depan.pdf
	LEMBAR PENGESAHAN.pdf
	kata pengantar dsb.pdf
	CAHYA FE I TAM.pdf
	CAHYA FE II TAM.pdf
	CAHYA FE III TAM.pdf
	CAHYA FE IV TAM.pdf
	CAHYA FE V TAM.pdf
	KUIS CAHYA TAM.pdf
	LAMPIRAN CAHYA 70.pdf
	PUSTAKA CAHYA TAM.pdf

