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ABSTRAK 

 

DETERMINAN MINAT INDIVIDU DAN PENGARUHNYA  

TERHADAP PERILAKU PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI 

BERBASIS TEKNOLOGI DI BANK SYARIAH 

 

Disusun Oleh: 

Fina Khillah Fathinah 

 

Dosen Pembimbing: 

Dr. Zaki Baridwan, SE, Msi, Ak  

 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji determinan minat keperilakuan 

seseorang untuk menggunakan sistem informasi berbasis teknologi.  Penelitian ini 

merupakan replikasi dan pengembangan model Theory of Reasoned Action (TRA) 

yang menguji pengaruh antara sikap, norma subjektif, minat dan perilaku aktual. 

Penelitian ini menguji pengaruh antara sikap dengan minat, norma subjektif 

dengan minat dan minat dengan perilaku aktual penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi. Studi ini menggunakan metode survei dalam pengambilan 

data. Sampel studi ini adalah karyawan bank syariah se-Malang Raya yang 

menggunakan sistem informasi berbasis teknologi. Sebanyak 97 data dapat diolah 

dengan menggunakan smartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap 

tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi. Norma subjektif memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi. Minat berpengaruh positif terhadap perilaku aktual 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi di Bank Syariah. Variabel minat 

tidak memediasi penuh norma subyektif terhadap perilaku aktual dalam 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. 

 

Kata kunci : Theory of Reasoned Action (TRA), sikap, norma subyektif, minat, 

perilaku aktual penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. 
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ABSTRACT 

 

 

DETERMINAN OF INTENTION BEHAVIOR INTENTION 

 TO USE TECHNOLOGY BASED INFORMATION SYSTEM  

IN SYARIA BANK  

 

Arranged by: 

Fina Khillah Fathinah 

 

Advisory Lecturer: 

Dr. Zaki Baridwan, SE, Msi, Ak  

 

 The purpose of this study is to examine the determinant of behavior 

intention to use technology based information systems. This study was a 

replication and development of models of the Theory of Reasoned Action (TRA) 

that examined the relation of attitude, subjective norms, intention and actual 

behavior. This research was examined the relation of attitude to intention, 

sunjective norms to intention and intention to actual behavior on technology 

based information systems usage. The study used survey method in gather data. 

Samples of this study were banking staff of Syaria Bank that used technology 

based information systems. A total of 97 data can be processed using smartPLS. 

Study results show that attitude hasn’t a significant impact to intention. Subjective 

norms has a significant impact to intention. Intention also has a significant impact 

to actual behavior of information system usage. Intention variables was not fully 

mediated the relation of subjective norms to the actual behavior of information 

system usage. 

 

 

Key words: Theory of Reasoned Action (TRA), attitude, subjective norm, 

intention, actual behavior on technology based information systems 

usage. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Diera globalisasi ini Teknologi Informasi (TI) berkembang dengan sangat 

pesat. Hal ini sejalan dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan 

ketergantungannya terhadap teknologi informasi. Perkembangan teknologi 

informasi meliputi banyak hal termasuk perkembangan infrastruktur teknologi 

informasi, seperti hardware, software, teknologi penyimpanan data (storage), dan 

teknologi komunikasi (Laudon, 2004:174). Pada dasarnya perkembangan 

teknologi informasi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan 

berbagai macam kegiatannya termasuk dalam aspek organisasi dan bisnis.  

 Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat dewasa ini 

memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis. Dalam 

kegiatan bisnis dalam sebuah organisasi, informasi merupakan aspek yang penting 

dalam pengambilan keputusan. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh sebuah 

organisasi adalah informasi akuntansi sehingga peranan teknologi informasi 

dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dipahami karena sebagai sebuah 

teknologi yang menitik beratkan pada pengaturan sistem informasi dengan 

penggunaan komputer, teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi 

dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat (Wilkinson dan 

Cerullo,2000:17). Selain itu, pada lingkungan bisnis yang memiliki tingkat 
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kompetitif begitu tinggi, teknologi informasi menjadi sumber mendasar dalam 

mendukung kesempatan kompetitif dan menjadi sebuah senjata strategis pada 

organisasi (Lam, Cho, dan Qu, 2007).  

 Teknologi informasi digunakan hampir pada semua organisasi baik yang 

berorientasi pada laba (profit oriented) ataupun yang tidak berorientasi pada laba 

(non profit oriented). Syam (1999) juga menyebutkan bahwa saat ini teknologi 

informasi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap perusahaan terutama dalam 

menjalankan segala aktifitas organisasi sehingga penggunaan teknologi informasi 

akan menjadi sangat penting dalam kelangsungan hidup organisasi. Termasuk 

salah satunya dalam sektor Perbankan. 

 De Lone (1981) menyatakan bahwa penggunaan teknologi bagi suatu 

perusahaan ditentukan oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah 

karakteristik pengguna teknologi informasi. Perbedaan karakteristik pengguna 

teknologi informasi dipengaruhi juga oleh banyak faktor, salah satunya adalah 

aspek prilaku. Perilaku ini dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap teknologi 

informasi yang secara teoritis dideskripsikan oleh para ahli pengembang teknologi 

informasi sebagai pengguna dan pengaruhnya terhadap penggunaan komputer 

(Davis,et al., 1989). 

 Menurut Bodnar dan Hopwood (2004:1) ada tiga hal yang berkaitan dengan 

penerapan teknologi informasi berbasis komputer, yaitu: (a) Perangkat keras 

(hardware); (b) Perangkat lunak (software), dan; (c) Pengguna (brainware). 

Dalah hal ini pengguna sistem adalah manusia (man) yang secara psikologi 

memiliki suatu karakteristik tertentu yang melekat pada dirinya sehingga aspek 
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keprilakuan dalam konteks manusia sebagai pengguna (brainware) teknologi 

informasi menjadi penting sebagai faktor penentu pada setiap orang yang 

menjalakan teknologi informasi (Nasution,2004). 

 Menurut Syam (1999), pertimbangan perilaku ini perlu mendapat perhatian 

khusus dalam konteks penerapan teknologi informasi. Selain itu Henry (1986) 

dalam Trisnawati (1998) juga mengemukakan bahwa perilaku pengguna, dan 

personal sistem diperlukan dalam pengembangan sistem, dan hal ini berkaitan 

dengan pemahaman dan cara pandang pengguna sistem tersebut. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi individu-individu yang terlibat 

dalam implementasi sistem akan berpengaruh pada akhir suatu sistem, apakah 

sistem itu berhasil atau tidak, dapat diterima atau tidak, bermanfaat atau tidak jika 

diterapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aspek keprilakuan yang 

secara psikologi melekat pada diri pengguna teknologi informasi adalah aspek 

yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi informasi.  

 Menurut Hartono (2007:25), terdapat dua istilah yang berhubungan dengan 

aspek keperilakuan, yaitu minat (intention) dan perilaku aktual (aktual behavior). 

Pada dasarnya kedua istilah tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Minat 

(intention) diartikan sebagai minat atau keinginan untuk melakukan sesuatu. 

Sebaliknya perilaku aktual (aktual behavior) lebih luas dari minat atau keinginan. 

Jadi, perilaku merupakan tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan oleh 

seseorang. Dalam hal ini Theory Reasoned Action (TRA) merupakan model 

penelitian yang menjelaskan bahwa perilaku aktual (aktual behavior) yang 

merupakan tindakan atau kegiatan nyata, dilakukan karena individu mempunyai 
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minat atau keinginan untuk melakukannya (intention). Dengan kata lain, minat 

atau keinginan seseorang dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan 

kegiatan atau tindakan tertentu.  

 Pada dasarnya banyak metode penelitian yang dapat digunakan untuk 

mengukur aspek keperilakuan dalam penggunaan informasi teknologi, salah 

satunya adalah Theory Reasoned Action (TRA). Theory of Reasoned Action 

(Ajzen & Fishbein, 1980) menyatakan bahwa perilaku aktual (aktual behaviour) 

merupakan fungsi yang melatar belakangi minat atau keinginan dilakukannya 

perilaku tersebut (intentions). Pada dasarnya, minat seseorang untuk melakukan 

suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap dari seseorang yang mengarah pada 

penentuan perilaku (attitude) dan oleh sejumlah norma subjektif (subjective norm) 

tentang perilaku tersebut.   

 Menurut buku Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Pusat Ekonomi 

Ekonomi Syariah (2008:32) Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang 

berbeda dengan Bank Konvensional. Yang membedakan keduanya adalah dalam 

menjalankan fungsinya sebagai lembaga perbankan. Pada Bank Syariah, fungsi 

tersebut dijalankan sesuai dengan peraturan dan kaidah-kaidah perekonomian 

dalam Agama Islam. Namun, dalam konteks ini peneliti melihat adanya perbedaan 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi yang diterapkan oleh bank 

syariah dan bank konvensional. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk 

mengambil objek Banking Staff pada Bank Syariah.  

 Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan kebijakan di setiap bank 

dalam mengimplementasikan teknologi informasi. Penggunaan teknologi 
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informasi tersebut akan menimbulkan masalah keperilakuan karena adanya 

interaksi antara sistem dengan individu-individu sebagai pengguna sistem. Pada 

dasarnya interaksi tersebut dapat menyebabkan masalah keperilakuan (Hartono, 

2007:20). Tidak semua individu sebagai pengguna teknologi informasi menerima 

secara penuh implementasi teknologi. Hal inilah yang memotivasi peneliti untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan perilaku Banking Staff sebagai 

pengguna IT pada Bank Syariah se-Malang Raya.  

  Adapun judul penelitian dalam penelitian ini yaitu “Determinan Minat 

Individu dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Penggunaan Sistem Informasi 

Berbasis Teknologi di Bank Syariah” 

 

1.2 Motivasi Penelitian 

 Seperti kebanyakan organisasi berorientasi laba lainnya, dalam dunia 

perbankan, penggunaan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam 

kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini dikenal dua jenis bank, yaitu Bank 

Konvensional dan Bank Syariah. Dalam buku Perbankan Syariah yang diterbitkan 

oleh Pusat Ekonomi Ekonomi Syariah (2008) dijelaskan bahwa perbankan adalah 

suatu lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, 

pinjaman uang, dan jasa pengiriman uang. Sama halnya dengan Bank 

Konvensional, penggunaan teknologi pada Bank Syariah merupakan aspek yang 

penting bagi kelangsungan hidup organisasi. Namun, dalam praktiknya banyak 

terjadi kegagalan dalam penggunaan teknologi informasi tersebut. 
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 Menurut Handayani (2005) permasalahan yang timbul berkenaan dengan 

penggunaan teknologi informasi, yaitu karena rendahnya penggunaan teknologi 

informasi tersebut secara kontinus. Selain itu, buruknya kualitas teknis sistem 

teknologi informasi juga menjadi salah satu akibat kegagalan dalam pengunaan 

sistem informasi teknologi suatu perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan 

penyebab kegagalan tersebut terletak pada aspek keperilakuan (behavioral) 

individu sebagai pengguna sistem informasi. Hal ini dikarenakan adanya interaksi 

antara sistem teknologi informasi tersebut dengan individu-individu sebagai 

pengguna sistem teknologi informasi. Menurut Hartono (2007:20) interaksi 

tersebut akan menyebabkan masalah keperilakuan. 

 Kegagalan penggunaan teknologi informasi dapat berupa keraguan terhadap 

penggunaan terknologi informasi tersebut. Tidak semua individu sebagai 

pengguna teknologi informasi menerima secara penuh implementasi teknologi 

informasi tersebut. Individu-individu sebagai pengguna teknologi informasi 

merasa perlu adanya alasan khusus mengapa suatu teknologi informasi harus 

digunakan atau tidak. Dalam hal ini, setiap individu pastilah mempunyai alasan 

yang berbeda-beda dalam memutuskan untuk menggunakan teknologi informasi 

tersebut atau tidak. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor individual dan 

perbedaan karakteristik individu yang memengaruhi penggunaan atau adopsi 

suatu teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting (Hartono, 

2007:21).Dalam konteks ini peneliti ingin menguji pengaruh dari minat (intention) 

terhadap perilaku aktual (aktual behavior). Pada dasarnya banyak metode 

penelitian yang dapat digunakan untuk mengukur aspek keperilakuan dalam 
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penggunaan informasi teknologi, salah satunya adalah Theory Reasoned Action 

(TRA). Theory of Reasoned Action (Ajzen & Fishbein, 1980) menyatakan bahwa 

perilaku aktual (aktual behaviour) merupakan fungsi yang melatar belakangi 

minat atau keinginan dilakukannya perilaku tersebut (intentions). Pada dasarnya, 

minat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikap dari 

seseorang yang mengarah pada penentuan perilaku (attitude) dan oleh sejumlah 

norma subjektif (subjective norm) tentang perilaku tersebut. Penelitian dengan 

menggunakan model TRA pernah dilakukan oleh Ozer dan Yilmaz (2010). 

Penelitian tersebut meneliti tentang aspek keperilakuan Akuntan sebagai 

pengguna dalam penggunaan teknologi informasi. Penelitian tersebut 

menggunakan model Theory Reasoned Action (Ajzen; Fishbein,1977) yang 

meneliti hubungan antara sikap (attitude), norma subjektif  (subjective norm), 

minat (intention) terhadap perilaku dan perilaku aktual (aktual behavior).Objek 

dalam penelitian tersebut, yaitu 500 Akuntan yang ada di Istanbul, Turki. Adapun 

hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa sikap (attitude) dan norma 

subjektif  (subjective norm) Akuntan sebagai pengguna informasi teknologi 

mempunyai hubungan yang positif dengan minat (intention) dalam penggunaan 

teknologi informasi. Selain itu, minat (intention) Akuntan dalam penggunaan 

informasi teknologi mempunyai hubungan yang positif dengan perilaku aktual 

(aktual behavior) penggunaan teknologi informasi.  

 Dari penelitian yang dilakukan oleh Ozer dan Yilmaz (2010), peneliti 

termotivasi untuk melakukan replikasi penelitian dengan model yang sama namun 

menggunakan objek dan sampel penelitian yang berbeda. Dalam hal ini peneliti 
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mengambil objek penelitian Banking Staff sebagai pengguna teknologi informasi 

di Bank Syariah.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Permasalahan merupakan hal utama dalam proses penelitian. Karena dengan 

mengetahui permasalahan yang ada, peneliti dapat menentukan tujuan penelitian 

yang akan dicapai. Dengan kata lain permasalahan merupakan dasar dilakukannya 

sebuah penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah sikap (attitude) Banking Staff sebagai pengguna teknologi 

informasi memengaruhi minat (intention) penggunaan Teknologi 

Informasi? 

2.  Apakah norma subjektif (subjective norms) Banking Staff sebagai 

pengguna teknologi informasi memengaruhi minat (intention) penggunaan 

Teknologi Informasi? 

3. Apakah minat terhadap perilaku  (intention) Banking Staff sebagai 

pengguna teknologi informasi memengaruhi perilaku aktual (aktual 

behavior) penggunaan Teknologi Informasi? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk menguji pengaruh sikap (attitude) Banking Staff sebagai pengguna 

teknologi informasi terhadap minat (intention) penggunaan Teknologi 

Informasi. 

2. Untuk menguji pengaruh norma subjektif (subjective norms) Banking Staff 

sebagai pengguna teknologi informasi terhadap minat (intention) 

penggunaan Teknologi Informasi. 

3. Untuk menguji pengaruh minat (intention) Banking Staff sebagai pengguna 

teknologi informasi terhadap perilaku aktual (aktual behavior) penggunaan 

Teknologi Informasi. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di 

antaranya :  

1. Kontribusi Teori 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tambahan 

mengenai pengaruh perilaku karyawan, dalam hal ini Banking Staff 

sebagai pengguna teknologi informasi terhadap penggunaan teknologi 

informasi dengan mendasarkan pada model yang dikembangkan oleh  

Ajzen dan Fishbein (1977).  

2. Kontribusi Praktik 

a) Pengembang Sistem 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi 

pengembang sistem agar memperhatikan aspek keprilakuan pengguna 
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teknologi informasi yaitu sikap (attitude), norma subjektif  (subjective 

norm), minat (intention) dan perilaku aktual (aktual behavior) dalam 

penggunaan teknologi informasi. 

b) Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap manajemen di 

industri perbankan, khususnya Perbankan Syariah yaitu Bank Mandiri 

Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Muamalat se- Malang Raya yang 

terkait dengan aspek keprilakuan pengguna teknologi informasi yaitu sikap 

(attitude), norma subjektif  (subjective norm), minat (intention) dan 

perilaku aktual (aktual behavior) dalam penggunaan teknologi informasi. 

Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan manajemen dalam rangka 

meningkatkan kinerja perusahaan melalui karyawan pengguna teknologi 

informasi. Studi ini menunjukkan terdapat tidak terdapat pengaruh antara 

konstruk sikap (attitude) terhadap minat (intention), terdapat pengaruh 

antara norma subjektif (subjective norms) terhadap minat (intention), serta 

menunjukkan adanya pengaruh antara minat (intention) terhadap perilaku 

aktual (aktual behavior) dalam penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi.   

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

 Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan dan 

penelaahan yang dapat memberikan uraian yang lebih terarah dan terperinci, maka 

skripsi ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan antara yang satu 
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dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah satu kesatuan. Yang pertama 

diawali dengan bab pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, konstribusi penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Tujuan dari bab pendahuluan ini adalah agar pembaca dapat secara 

ringkas memahami mengenai isi dari penelitian yang akan dibahas.  

 Bab dua, yaitu landasan teori dan pengembangan hipotesis menguraikan 

secara teoritis mengenai pandangan dan pendapat yang berkaitan dengan topik 

yang diteliti. Pandangan dan pendapat itu diambil dari beberapa literatur dan 

jurnal ilmiah yang berfungsi sebagai landasan penulis dalam melakukan 

penelitian. Dari telaah literatur tersebut maka penulis menyusun hipotesis yang 

akan diajukan. Hipotesis penelitian ini kemudian akan diujikan pada sampel 

dengan menggunakan suatu metode yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya 

yaitu bab tiga dengan judul metode penelitian. Bab tiga menjelaskan mengenai 

metode yang digunakan dalam penelitian. Metode itu meliputi metode 

pengumpulan data, populasi dan sampel, konstruk penelitian dan pengukuran 

penelitian, pengujian hipotesis dan metode analisis data. 

 Bab empat, yaitu pembahasan masalah merupakan bab yang menguraikan 

hasil penelitian dan analisis data serta pembahasannya berdasar metode penelitian 

yang digunakan. Hasil penelitian dan analisis data tersebut disimpulkan oleh 

peneliti pada bab lima yang merupakan bab terakhir. Bab lima selain berisi 

simpulan, juga menjelaskan keterbatasan dari penelitian dan saran serta harapan 

peneliti yang nantinya bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan penelitian 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1 Sistem Informasi 

 Sistem merupakan satu kesatuan kelompok yang saling berinteraksi dan 

bekerjasama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Wilkinson, et 

al., 2000:24). Sedangkan Hartono (2001:7) mendefinisikan sistem sebagai suatu 

jaringan kerja yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama 

lain , berkumpul bersama sama dan saling berinteraksi untuk melakukan suatu 

kegiatan dengan tujuan tertentu. Apabila salah satu dari elemen tersebut 

mengalami kerusakan maka elemen lain yang berhubungan akan terganggu 

fungsinya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan satu 

kesatuan dari subsistem-subsistem yang saling terhubung dan berinteraksi satu 

sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

 Menurut Hartono (2001:7) informasi merupakan data yang diolah menjadi 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Pada 

dasarnya data merupakan sumber dari informasi. Dengan kata lain data 

merupakan bentuk mentah yang belum menunjukkan banyak informasi, sehingga 

perlu diolah lebih lanjut. Data itu sendiri dapat diartikan sebagai segala fakta yang 

dikumpulkan, disimpulkan, disimpan dan diproses melalui sistem informasi. 
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Sedangkan informasi merupakan data yang telah dikelola dan diproses sehingga 

memiliki manfaat yang maksimal dan dapat dipergunakan. Selain itu menurut 

Bodnar dan Hopwood (2004:120), informasi merupakan suatu data yang berguna 

yang diolah, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang 

tepat. 

 Selanjutnya Hartono (2001:21) mengemukakan bahwa informasi yang 

beredar tidak semuanya berkualitas. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan 

kualitas informasi itu sendiri, yaitu antara lain : 

1. Akurat, berarti informasi yang dihasilkan harus bebas dari kesalahan dan 

tidak bias serta jelas mencerminkan maksudnya 

2. Tepat waktu, berarti informasi yang usang tidak akan bernilai karena 

informasi tersebut dijadikan landasan dalam mengambil keputusan 

3. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya 

 Dari beberapa pengertian informasi yang telah diuraikan diatas dapat 

disimpulkan bahwa informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang 

lebih berguna bagi penerimanya sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil 

keputusan yang tepat.  Dan suatu informasi dikatakan berkualitas ketika informasi 

tersebut dianggap akurat, tepat waktu dan relevan bagi penerimanya.  

 Sistem informasi (SI) merupakan sarana yang menyediakan informasi yang 

bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pengambilan keputusan bagi para 

pemakai informasi sehingga dapat mengurangi keraguan atau ketidakpastian 

(Handayani, 2005). Selain itu Hall (2001:17) mendifinisikan sistem informasi 

sebagai suatu rangkaian prosedur yang terdiri dari proses pengumpulan data, 
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pemrosesan data hingga menjadi keluaran atau output berupa informasi, yang 

kemudian informasi tersebut didistribusikan kepada pengguna informasi.  

 Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

merupakan satu kesatuan dari subsistem yang berinteraksi dan saling bekerjasama 

dalam suatu rangkaian proses mulai dari pengumpulan data, pemrosesan data 

menjadi sebuah informasi dan pendistrubusian informasi sehingga informasi 

tersebut dapat digunakan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.  

2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi 

 Wikipedia (2012) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi adalah 

sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan 

Akuntansi. Pada dasarnya akuntansi adalah sebuah sistem informasi. Hal ini 

dikarenakan dalam akuntansi terdiri dari beberapa proses yang berhubungan 

dengan informasi keuangan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan data 

(input), pemrosesan data (process) hingga menjadi keluaran (output) berupa 

informasi keuangan yang nantinya akan meberikan banyak manfaat bagi 

pemakainya.  

 Selain itu menurut Wilkinson (2000:22), Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

merupakan suatu kerangka pengkoordinasian sumber data untuk mengkonversi 

input berupa data ekonomik menjadi keluaran berupa informasi keuangan yang 

dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan suatu entitas dan menyediakan 

informasi akuntansi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kieso, Weygandt dan 

Warfield (2001:5) berpendapat bahwa SIA adalah sistem pengumpulan dan 
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pemrosesan data transaksi serta penyebaran informasi keuangan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. Sehingga dari definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa SIA merupakan suatu sistem informasi yang mencakup seluruh kegiatan 

perusahaan dalam penyediaan informasi bagi para penggunanya dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi.  

2.1.3 Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Teknologi   

 Pada dasarnya, penggunaan Sistem Informasi (SI) tidak akan lepas dari 

teknologi informasi, artinya keberhasilan atau kesuksesan penerapan suatu sistem 

informasi akan selalu didukung oleh adanya teknologi informasi. Kata teknologi 

dapat digunakan untuk merujuk sekumpulan teknik-teknik. Dalam konteks ini, ia 

adalah keadaan pengetahuan manusia saat ini tentang bagaimana cara untuk 

memadukan sumber-sumber, guna menghasilkan produk-produk yang 

dikehendaki, menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan 

keinginan, yang meliputi metode teknis, keterampilan, proses, teknik, perangkat, 

dan bahan mentah (Wikipedia). Teknologi, terutama komputer dan sistem 

informasi, memainkan peranan yang penting dalam proses pekerjaan. Di dalam 

banyak pekerjaan, perilaku perilaku kerja individu, dan juga kinerja sangat 

berkaitan dengan sistem berdasarkan atas teknologi (Amijaya, 2010). Dari uraian 

diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi pada dasarnya merupakan suatu alat 

yang diciptakan dan digunakan oleh individu sebagai  sarana untuk memenuhi 

kebutuhan demi kelangsungan hidupnya. 

 Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi 

komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, 
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perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi 

lainnya (Maharsi, 2000). Disisi lain Martin (1999) dalam Amijaya (2010) 

mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer 

(perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan 

menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk 

mengirimkan informasi. Secara lebih umum, Lucas (1999) menyatakan bahwa 

teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk 

memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan 

perpaduan antara teknologi komputer, telekomunikasi, komunisasi dan 

otomatisasi kantor yang bercampur menjadi satu dan sulit untuk dipisahkan. 

Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada penggunaan komputer saja, namun 

segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan 

informasi dalam bentuk elektronik untuk mencapai tujuan organisasi.  

 

2.1.3.1 Lingkup Teknologi Informasi 

 Teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu perangkat 

lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Perangkat keras menyangkut 

peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer dan keyboard. 

Adapun perangkat lunak meliputi : instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat 

keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi tersebut (Kadir,2003). 

 Sedangkkan Haag (2000) membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok 

antara lain : 
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1. Teknologi masukan (input) 

Segala perangkat yang digunakan untuk menangkat data/informasi dari 

sumber asalnya. 

2. Teknologi keluaran (output) 

Supaya informasi dapat diterima oleh pemakai yang membutuhkan, informasi 

perlu disajikan dalam berbagai bentuk baik kertas dengan menggunakan 

printer maupun melalui media penyimpanan seperti hardisk, dsb. 

 

3. Teknologi perangkat lunak (software) 

Untuk menciptakan informasi diperlukan perangkat lunak atau program. 

Program adalah sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan 

perangkat keras komputer. 

4. Teknologi penyimpan (storage) 

Teknologi penyimpan menyangkut segala peralatan yang digunakan untuk 

menyimpan data. 

5. Teknologi telekomunikasi (telecomunication) 

Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan 

hubungan jarak jauh. Internet merupakan contoh teknologi yang 

memanfaatkan teknologi telekomunikasi. 

6. Teknologi pemroses (process) 

Mesin pemroses adalah bagian penting dalam teknologi informasi yang 

berfungsi untuk mengingat data/program berupa komponen memori dan 

mengeksekusi program berupa komponen CPU. 
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2.1.3.2 Perkembangan dan Peranan Teknologi Informasi 

 Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur 

teknologi informasi, seperti hardware, software, teknologi penyimpanan data 

(storage), dan teknologi komunikasi (Laudon, 2004). Wilkinson dan Cerullo 

(2000:23) menjelaskan bahwa peranan teknologi informasi dalam berbagai aspek 

kegiatan bisnis dapat dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitik 

beratkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan komputer, 

teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia bisnis dengan 

sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat.  

 Selain itu pada lingkungan bisnis yang memiliki tingkat kompetitif begitu 

tinggi, teknologi informasi menjadi sumber mendasar dalam mendukung 

kesempatan kompetitif dan menjadi sebuah senjata strategis pada organisasi (Lam, 

Cho dan Qu, 2007). Menurut O’Brian (2005) bahwa teknologi informasi 

memainkan peranan penting dalam perekayasaan ulang dalam proses bisnis. 

Kecepatan, kemampuan pemrosesan informasi dan konektivitas komputer serta 

teknologi internet dapat secara mendasar meningkatkan efisiensi para bisnis, 

seperti juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama. 

 Sehingga dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa peranan teknologi 

informasi akan menjadi sangat penting dalam kelangsungan hidup organisasi. Hal 

ini dikarenakan kemudahan yang diberikan oleh teknologi informasi dan fungsi 

dari teknologi informasi tersebut dalam memajukan perusahaan. Teknologi 

informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, 

memberikan andil besar terhadap perubahan mendasar pada struktur, operasi dan 
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manajemen organisasi. Menurut Kadir (2003), peranan teknologi informasi 

meliputi : 

1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam tugas ini, teknologi 

informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. 

2. Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan 

informasi terhadap suatu tugas atau proses. 

3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. 

Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan 

terhadap sekumpulan tugas atau proses. 

2.2 Model Theory Reasoned Action (TRA) 

2.2.1 Pengertian TRA 

 Theory of Reason Action (TRA) diciptakan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) 

karena kurang berhasilnya penelitian penelitian yang menguji teori sikap antara 

lain banyak ditemukannya hasil pengaruh yang lemah antara pengukuran 

pengukuran sikap dengan kinerja dari perilaku sukarela yang dikehendaki 

(Hartono, 2007). 

 Menurut Hartono (2007:25), TRA menjelaskan tahapan manusia melakukan 

perilaku. Tahapan tersebut dimulai dari minat. Pada tahapan minat, diasumsikan 

bahwa perilaku manusia didasarkan pada minat untuk melakukan suatu perilaku. 

Kemudian pada tahap berikutnya, minat dijelaskan dalam bentuk sikap dan norma 

sunyektif. Pada tahap ini, sikap dan norma sunyektif diasumsikan dapat 

memengaruhi minat seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Tahapan ini 

mempertimbangkan sikap dan norma subyektif dalam bentuk kepercayaan-



20 
 

 
 

kepercayaan tentang konsekuensi melakukan perilakunya dan tentang ekspetasi 

normatif dari orang yang direferensi yang relevan. Dengan kata lain, perilaku 

seseorang dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan kepercayaan-kepercayaan 

karena kepercayaan-kepercayaan seseorang mewakili informasi yang mereka 

peroleh tentang dirinya sendiri dan dunia di sekeliling mereka, ini berarti bahwa 

perilaku ditentukan oleh informasi ini.  

 

2.2.2 Model TRA 

 Di dalam TRA (Theory of Reason Action) terdapat dua faktor yang 

memengaruhi minat untuk melakukan sebuah perilaku (behavioral) yaitu sikap 

(attitude) dan norma subyektif (subjective norms). Sehingga dapat dikatakan 

bahwa minat seseorang untuk melakukan perilaku diprediksi oleh sikap (attitude) 

dan bagaimana seseorang berfikir tentang penilaian orang lain jika perilaku 

tersebut dilakukan (sebjective norms).   

 Pada dasarnya, sikap dan norma sunyektif merupakan dua hal yang berbeda, 

walaupun kedua hal tersebut merupakan faktor penentu dari minat seseorang 

untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku. Sikap merupakan suatu evaluasi 

menyeluruh dari seorang individu dalam melakukan suatu perilaku. Sedangkan 

norma subyektif berhubungan dengan persepsi normatif, yaitu persepsi atau 

pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan 

memengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang 

dipertimbangkan (Hartono, 2007:26). Pada table 2.1 akan dijelaskan secara lebih 

sederhana mengenai perbedaan antara sikap dan norma sunyektif.  



21 
 

 
 

Tabel 2.1 

Perbedaan Sikap Terhadap Perilaku dan Norma Subyektif 

Sumber : Hartono (2007:32) 

 Pada dasarnya sikap (attitude) yang dikombinasikan dengan norma-norma 

sunyektif (subjective norms) akan membentuk minat perilaku (intention behavior). 

Jika digambarkan, hubungan antara sikap, norma subyektif , minat dan perilaku 

akan tampak sebagai berikut : 

Gambar 2.1. 

 
Model TRA 

 

 

 

   

  

Sumber : Hartono (2007:33). 

 

 Dari gambar 2.1 diatas dapat dilihat bahwa sikap (attitude) dan norma-norma 

subyektif (subjective norms) akan memengaruhi minat perilaku. Sedangkan minat 

Sikap terhadap perilaku Norma subyektif 

- Evaluasi positif atau negative 

individual untuk melakukan 

perilaku tertentu. 

- Faktor pribadi 

- Pertimbangan sikap 

- Tekanan sosial untuk melakukan 

atau tidak melakukan perilaku 

- Pengaruh social 

- Pertimbangan normatif 

Sikap Terhadap 

Perilaku (Attitude 

Toward Behavior) 

Norma Subyektif 

(Subjective Norms) 

Minat Perilaku  

(Behavior Intention) 

Perilaku  

(Behavior) 
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itu sendiri, akan memengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku (behavior). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh minat, 

sikap dan norma sunyektif.  

 

2.3 Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis 

 Menurut Syam (1999), pertimbangan perilaku ini perlu mendapat perhatian 

khusus dalam konteks penerapan teknologi informasi. Dengan kata lain faktor-

faktor teknis, perilaku, situasi dan personil pengguna teknologi informasi perlu 

dipertimbangkan sebelum teknologi informasi  diimplementasikan. Selain itu 

Henry (1986) dalam Trisnawati (1998) juga mengemukakan bahwa prilaku 

pengguna, dan personal sistem diperlukan dalam pengembangan sistem, dan hal 

ini berkaitan dengan pemahaman dan cara pandang pengguna sistem tersebut. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi individu-individu yang 

terlibat dalam implementasi sistem akan berpengaruh pada akhir suatu sistem, 

apakah sistem itu berhasil atau tidak, dapat diterima atau tidak, bermanfaat atau 

tidak jika diterapkan. 

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan replikasi 

penelitian mengenai penggunaan teknologi informasi yang berkaitan denngan 

aspek keperilakuan. Dalam hal ini melakukan penelitian yang merupakan replikasi 

dari penelitian yang dilakukan oleh Ozer dan Yilmaz (2010). Penelitian tersebut 

meneliti tentang aspek keperilakuan pada Akuntan sebagai pengguna teknologi 

informasi. Penelitian tersebut menguji pengaruh sikap (attitude) dan norma-norma 

subyektif (subjective norms) dan  minat peilaku (intention behavior) terhadap 
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perilaku aktual (actual behavior) Akuntan sebagai pengguna teknologi informasi 

dalam penggunaan teknologi informasi itu sendiri.   

 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil model penelitian yang sama dengan 

Ozer dan Yilmaz (2010), namun menggunakan sampel yang berbeda. Dalam hal 

ini peneliti ingin menguji pengaruh minat perilaku (intention) terhadap perilaku 

(behavior) Banking Staff sebagai pengguna teknologi informasi dalam 

penggunaan teknologi informasi. Adapun model penelitian yang diambil oleh 

peneliti adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.2. 

 
Model Penelitian 

 

 H1 

 H3 

   

  H2 

 

 Dari gambar 2.2 diatas dapat dilihat bahwa sikap (attitude) dan norma-norma 

subyektif (subjective norms) akan memengaruhi minat (intention). Sedangkan 

minat itu sendiri, akan memengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku aktual 

(actual behavior).  

 

 

Sikap Banking Staff  

(attitude) 

 

Norma Subyektif  

Banking Staff 

(subjective norms) 

 

Minat Penggunaan 

Teknologi Informasi  

(intention) 

Perilaku Aktual 

Penggunaan TI  
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2.3.1 Pengembangan Hipotesis Sikap (Attitude) 

 Sikap menurut Fishbein dan Ajzen (1975) didefinisikan sebagai perasaan 

positif atau negatif seseorang tentang sebuah perilaku. Sedangkan Menurut Davis 

et al. (1989) attitude merupakan cermin perasaan suka atau tidak suka tentang 

kinerja dari target perilaku yang telah dilakukan.  

 Pada penelitian yang dilakuakan Fishbein dan Ajzen (1975), terdapat bukti 

empiris bahwa terdapat pengaruh yang lemah antara suatu sikap obyek-obyek. 

Sebaliknya terdapat pengaruh yang kuat antara sikap dengan perilaku. Suatu sikap 

mengenai perilaku dapat menentukan apakah perilaku tersebut perlu dilakukan 

atau tidak.  

 Davis et al. (1989) meneliti tentang penggunaan teknologi komputer pada 107 

user, menyebutkan bahwa sikap (attitude) pengguna teknologi komputer 

memengaruhi minat (intention) penggunaan teknologi computer. Penelitian 

tersebut menyebutkan adanya pengaruh yang positif antara  sikap (attitude) dan 

minat (intention).   

 Selain itu Sandberg and Wahlberg (2006) yang meneliti penggunaan ICT 

(Information and Communication Technology) pada Small Business di sebagian 

wilayah Swedia, menyebutkan bahwa sikap (attitude) berpengaruh positif 

terhadap minat (intention) penggunaan ICT.  Penelitian lain dilakukan oleh 

Wibowo (2007) yang meneliti tentang perilaku pengguna sistem informasi pada 

pengguna teknologi informasi (user) di sebuah perguruan tinggi. Dari penelitian 

tersebut ditemukan bahwa sikap (attitude) memberikan pengaruh yang besar 
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terhadap minat (intention) penggunaan teknologi informai berbasis internet di 

Universitas Budi Luhur Jakarta.  

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2009), menemukan bahwa 

variable sikap (attitude) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat 

(intention) penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi pada penelitian 

tersebut berupa  Sistem Informasi iCons  (Integrated Centralized on Line System) 

yang digunakan oleh karyawan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. 

Semarang. Selain itu pada penelitian yang dilakukan Ozer dan Yilmaz (2010) 

menunjukkan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh yang positif antara sikap 

(attitude) Akuntan pengguna teknologi informasi terhadap minat (intention) 

penggunaan teknologi informasi terebut.    

 Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Taylor and Todd (2001) 

ditemukan hasil yang berbeda. Penelitian tersebut meneliti penggunaan teknologi 

informasi dengan sampel sebanyak 786 user IT yang merupakan mahasiswa Strata 

Satu (S1) dan MBA students di Kanada. Hasil dari penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa sikap (attitude) pengguna teknologi tida memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap minat (intention) penggunaan teknologi informasi.   

 Dari hasil beberapa penelitian di atas terdapat ketidak konsistenan antara 

pengaruh sikap (attitude) terhadap minat (intention). Oleh karena itu peneliti 

tertarik untuk menguji pengaruh sikap (attitude) terhadap minat (intention) 

penggunaan teknologi informasi di Bank Syariah. Adapun hipotesis alternatif 

selanjutnya adalah : 
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 H1 :  Sikap (attitude) berpengaruh terhadap minat (intention) Banking Staff 

sebagai pengguna teknologi informasi dalam penggunaan teknologi 

informasi di Bank Syariah.  

  

2.3.2 Pengembangan Norma Subyektif  (subjective norms) 

 Menurut Hartono (2007), norma subyektif (subjective norm) merupakan 

persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain 

yang akan memengaruhi minat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan 

perilaku yang sedang dipertimbangkan. Mengacu pada persepsi individu bahwa 

kebanyakan orang yang paling penting baginya adalah harus atau tidak harus 

seseorang melakukan perilaku yang bersangkutan Fishbein dan Ajzen (1975). 

 Pada lingkungan bisnis yang memiliki tingkat kompetitif begitu tinggi, 

teknologi informasi menjadi sumber mendasar dalam mendukung kesempatan 

kompetitif dan menjadi sebuah senjata strategis pada organisasi (Lam, Cho, dan 

Qu, 2007). Begitu pula dalam dunia perbankan.  

 Dalam dunia perbankan, tingkat kompetitif yang begitu tinggi menuntut 

organisasi untuk selalu menampilkan yang terbaik dan teknologi informasi 

merupakan salah satu senjata yang strategis. Sehingga dapat dikatakan tekanan 

sosial memainkan peran penting dalam menjelaskan penggunaannya. Oleh karena 

itu penggunaan teknologi informasi dalam dunia perbankan juga mungkin akan 

terpengaruh oleh tekanan sosial dapat berasal dari kelompok seperti orang tua, 

rekan dan bahkan teman-teman. Meskipun akan sulit untuk memprediksi 

bagaimana kelompok tertentu dapat memengaruhi individu dalam penggunaan 

teknologi informasi itu. Bahkan ditemukan kemungkinan besar untuk menyatakan 
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bahwa ada pengaruh oleh orang lain pada individu minat untuk menggunakan 

teknologi informasi. 

 Dewasa ini sudah banyak penelitian yang menguji tentang pengaruh norma 

subyektif (subjective norms) terhadap minat (intention) dalam penggunaan 

teknologi informasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Davis et al. (1989) 

yang menyebutkan bahwa norma subyektif (subjective norms) pengguna teknologi 

komputer memengaruhi minat (intention) penggunaan teknologi komputer. 

Penelitian tersebut menyebutkan adanya pengaruh yang positif antara  norma 

subyektif (subjective norms) dan minat (intention).  

 Penelitian serupa dilakukan oleh Taylor and Todd (2001) yang meneliti 

penggunaan teknologi informasi di Universitas Midsiza University, Kanada. Hasil 

dari penelitian tersebut menyebutkan norma sunyektif (subjective norms) 

memiliki pengaruh yang besar terhadap minat (intention) penggunaan teknologi 

informasi.  Selain itu Sandberg and Wahlberg (2006) yang meneliti penggunaan 

ICT (Information and Communication Technology) pada Small Business di 

sebagian wilayah Swedia, menyebutkan bahwa norma subyektif (subjective 

norms) berpengaruh positif terhadap minat (intention) penggunaan ICT.    

 Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Ozer dan Yilmaz (2010) yang 

merupakan penelitian yang menjadi sumber replikasi dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian tersebut dijelaskan bahwa norma sunyektif memiliki pengaruh positif 

terhadap minat Akuntan pengguna teknologi informasi dalam menggunakan 

informasi teknologi tersebut. Penelitian lain juga dilakukan oleh Zahra (2009). 

Penelitian tersebut meneliti tentang penggunaan teknologi informasi dalam hal ini 
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penggunaan internet sebagai sumber pustaka bagi mahasiswa di Universitas 

Gajahmada. Dalam penelitian tersebut terbukti secara empiris bahwa norma 

subyektif (subjective norms) memiliki pengaruh yang positif terhadap minat 

(intention) penggunaan teknologi informasi berbasis internet.  

 Dari beberapa penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk menguji 

pengaruh norma subyektif (subjective norms) terhadap minat (intention) 

penggunaan teknologi informasi secara umum di Bank Syariah . Adapun hipotesis 

alternatif selanjutnya adalah : 

 H2 : Norma subyektif (subjective norms) berpengaruh terhadap minat 

(intention) Banking Staff sebagai pengguna teknologi informasi dalam 

penggunaan teknologi informasi di Bank Syariah.  

 

2.3.3 Konsep Minat (Intention)  

 Minat (intention) didefinisikan sebagai suatu keinginan seseorang untuk 

melakukan suatu perilaku tertentu (Hartono, 2007). Pada dasarnya, minat 

(intention) dan perilaku aktual (actual behavior) merupakan dua hal yang berbeda. 

Minat (intention) merupakan keinginan seseorang untuk melakukan perilaku. 

Namun minat tersebut hanya berupa minat atau keinginan, belum tercermin dalam 

tindakan atau perilaku. Sedangkan perilaku aktual  (actual behavior) adalah 

tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan. Dalam hal ini Theory Reasoned 

Action (TRA) merupakan model penelitian yang menjelaskan bahwa perilaku 

aktual (actual behavior) dilakukan karena individu mempunyai minat (intention)  

atau keinginan untuk melakukannya. 

 Minat (intention) merupakan awal atau pendahuluan dari suatu tindakan atau 

perilaku aktual (Ajzen, 1991). Pada dasarnya, minat merupakan faktor yang 
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mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku aktual. 

Dengan kata lain, seseorang akan melakukan suatu perilaku aktual (actual 

behavior) jika mempunyai keinginan atau minat (intention) untuk melakukannya.  

 Berdasarkan definisi yang dikemukakan tersebut, maka gambaran minat 

pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini adalah keinginan atau minat 

(intention) Banking Staff untuk untuk melakukan perilaku aktual berupa 

penggunaan teknologi informasi di Bank Syariah.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Davis et al. (1989) menyebutkan bahwa minat 

(intention) pengguna teknologi komputer memengaruhi perilaku aktual (actual 

behavior) penggunaan teknologi komputer. Penelitian serupa dilakukan oleh 

Handayani dan Kawedar (2004). Dalam penelitian tersebut terdapat salah satu 

hipotesis yang menguji pengaruh minat (intention) terhadap perilaku aktual 

(actual behavior)  Dalam hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa minat 

(intention) akan mempunyai pengaruh terhadap perilaku aktual (actual behavior) 

auditor dalam penggunaan teknologi komputer. 

 Penelitian serupa dilakukan oleh Taylor and Todd (2001) yang meneliti 

penggunaan teknologi informasi di Universitas Midsiza University, Kanada. Hasil 

dari penelitian tersebut menyebutkan minat (intention) memberikan pengaruh 

yang positif terhadap perilaku aktual (actual behavior) penggunaan teknologi 

informasi. Selain itu Limayem et al. (2001) dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa ada pengaruh antara minat (intention) dengan perilaku aktual (actual 

behavior) penggunaan teknologi informasi.   
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 Selain itu Sandberg and Wahlberg (2006) yang meneliti penggunaan ICT 

(Information and Communication Technology) pada Small Business di sebagian 

wilayah Swedia, menyebutkan bahwa minat (intention) berpengaruh positif 

terhadap perilaku aktual (actual behavior) penggunaan ICT. Penelitian lain 

dilakukan oleh Wibowo (2007) yang meneliti tentang perilaku pengguna sistem 

informasi pada pengguna teknologi informasi (user) di Universitas Budi Luhur 

Jakarta. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa minat (intention) memberikan 

pengaruh yang besar terhadap perilaku aktual (actual behavior)  penggunaan 

teknologi informai berbasis internet di Universitas Budi Luhur Jakarta. Penelitian 

lain dilakukan oleh Ozer dan Yilmaz (2010). Hasil dari penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa ada pengaruh antara minat (intention) terhadap perilaku 

aktual (actual behavior) Akuntan pengguna teknologi informasi dalam 

penggunaan teknologi informasi.  

 Dari hasil penelitian-penelitian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat dukungan 

empiris tentang pengaruh minat (intention) terhadap perilaku aktual (actual 

behavior) penggunaan teknologi informasi. Peneliti merumuskan hipotesis 

alternatif ketiga sebagai berikut : 

 H3 : Minat (intention) berpengaruh terhadap perilaku aktual (actual 

behavior) Banking Staff sebagai pengguna teknologi informasi dalam 

penggunaan teknologi informasi.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (hypothesis 

testing). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menjelaskan 

fenomena dalam bentuk hubungan antar konstruk-konstruk, yaitu pengaruh sikap 

dan norma subyektif terhadap minat penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi dan minat terhadap perilaku aktual penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi. 

Untuk menguji hipotesisnya, penelitian ini menggunakan riset kausal 

(causal). Penggunaan riset kausal (causal) dalam penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan hubungan sebab-akibat atau hubungan memengaruhi dan 

dipengaruhi dari konstruk-konstruk yang diteliti, yaitu pengaruh sikap dan norma 

subyektif terhadap minat penggunaan sistem informasi berbasis teknologi dan 

minat terhadap perilaku aktual penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. 

 Konstruk yang memengaruhi disebut variabel bebas (independent variable), 

yaitu sikap dan norma subyektif sedangkan konstruk yang terpengaruh oleh 

perubahan independent variable disebut variabel terikat (dependent variable), 

yaitu minat dan perilaku aktual penggunaan sistem informasi berbasis teknologi.  
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3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Banking Staff 

yang ada pada Bank Syariah se- Malang Raya.  Peneliti memilih Banking Staff 

Bank Syariah se-Malang Raya sebagai populasi karena Banking Staff Bank 

Syariah merupakan pengguna teknologi informasi. Peneliti memilih Banking Staff 

Bank Syariah se-Malang Raya sebagai populasi disebabkan oleh adanya 

keterbatasan waktu dan biaya dari pihak peneliti sehingga lingkup penelitian 

terbatas pada Bank Syariah yang ada di Kota dan Kabupaten Malang saja. Adapun 

Bank Syariah se-Malang Raya yang dijadikan populasi dalam penelitian ini, yaitu 

BRI Syariah, Mandiri Syariah, BTN Syariah, BNI Syariah,CIMB Syariah, Bank 

Mega Syariah, dan Bank Muamalat. 

 Sampel adalah sebagian dari populasi. Pada penelitian ini, peneliti mengambil 

sampel Banking Staff Bank Syariah Malang yang pernah menggunakan teknologi 

informasi dalam pekerjaannya. Pengambilan sampel tersebut didasarkan pada 

pertimbangan bahwa Banking Staff  Bank Syariah sebagai karyawan perbankan 

kemungkinan besar menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Penggunaan teknologi informasi ini berarti luas sehingga 

penggunaan teknologi informasi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh 

Banking Staff  Bank Syariah dapat dimasukkan ke dalam sampel penelitian.  

 Dalam penelitian ini, jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. Oleh 

karena itu, peneliti menggunakan salah satu cara penentuan sampel dengan 

mengambil 30-500 responden dengan cara menyebar 300 kuesioner. Penentual 

sampel yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada Sekaran (2006) yang 
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menyatakan bahwa jumlah sampel untuk penelitian korelasional adalah lebih 

besar dari 30 dan lebih kecil dari 500 sampel. Dalam hal ini, harapan kuesioner 

yang kembali adalah 30% dari jumlah kuesioner yang disebarkan. Alasan peneliti 

mengambil jumlah tersebut dikarenakan peneliti meyakini bahwa jumlah tersebut 

dapat mewakili jumlah keseluruhan sampel yang diambil dan dikarenakan peneliti 

tidak memperoleh data yang pasti terkait dengan jumlah pengguna teknologi 

informasi di Bank Syariah Malang.  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode judgement sampling. 

Metode judgement sampling merupakan salah satu dari metode purposive 

sampling. Metode judgement sampling yaitu suatu metode yang melibatkan 

pilihan-pilihan dari subyek yang memiliki tempat paling menguntungkan atau 

posisi terbaik yang menyediakan informasi yang dibutuhkan (Sekaran, 2006). 

Pada dasarnya metode judgement sampling merupakan metode yang 

mempergunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu dalam 

pemilihan sampelnya. Pertimbangan terhadap sampel yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah Banking Staff  Bank Syariah Malang yang menggunakan 

teknologi informasi. 

 

3.3 Data Penelitian 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dala penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2009:12), data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk 

kata, kalimat, dan gambar. sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk 
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angka, atau data kualitatif yang diangkakan Dalam peneltian ini data kuantitatif 

diperoleh dari jawaban responden pada setiap item pertanyaan yang ada dalam 

kuesioner dengan skala yang telah ditetapkan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data 

primer didefinisikan sebagai data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli atau tidak melalui perantara. Sekaran (2006:110) menyebutkan 

beberapa contoh sumber data primer adalah data responden, individu, kelompok 

fokus, dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti dan dimana pendapat 

bisa dicari terkait permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini data primer 

diperoleh dari jawaban responden peneltian yang diberikan kuesioner. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik yang standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei 

merupakan metode pengumpulan data primer, di mana data primer ini mengacu 

pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan 

dengan konstruk minat untuk tujuan spesifik studi (Sekaran, 2006:135). 

 Menurut Hartono (2007:115), survei adalah metode pengumpulan data primer 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Metode 

ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subyek 

(responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Indriantoro dan 
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Supomo (2002:152) mendefinisikan survei sebagai pengumpulan data primer 

yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.  

Dalam penelitian ini, metode survei yang dilakukan yaitu pengumpulan data 

dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Dalam 

mengumpulkan data primer penelitian ini, peneliti menyebarkan kuisioner secara 

tidak langsung kepada responden. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui 

perantara dengan memberikan penjelasan singkat mengenai cara pengisian 

kuisioner kepada perantara tersebut yang nantinya akan dijelaskan kembali kepada 

responden. Kuisioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan 

sebelumnya yang nantinya akan dijawab oleh responden. Sehingga dari metode 

survey kuisioner yang dilakukan akan dihasilkan data primer yang merupakan 

acuan dari informasi yang telah diperoleh dari sumber pertama oleh peneliti yang 

terkait dengan konstruk yang telah ditentukan sebelumnya. 

Skala yang digunakan adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dalam penelitian ini pengukuran konstruk perilaku aktual 

menggunakan tujuh poin skala likert, yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju 

(TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak setuju (AS), setuju (S), sampai 

dengan sangat setuju (SS). Skor untuk setiap jawaban dari intensitas paling rendah 

sampai paling tinggi, yaitu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 Peneliti melakukan beberapa langkah dalam mengadopsi item pertanyaan 

pada penelitian Madden et al. (1992), Cohen (1994), Ajzen (2002), Ryu and 

Girgin et al. (2003), Yang et al. (2004), Lee and Ming et al. (2005),  dan Yilmaz 
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and Ozer (2010). Pertama, peneliti menerjemahkan item-item pertanyaan 

berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kedua, peneliti berdiskusi dengan orang 

yang professional di bidang bahasa Inggris mengenai item-item pertanyaan yang 

telah peneliti terjemahkan. Ketiga, peneliti melakukan penyebaran beberapa 

kuisioner pada nonresponden untuk menguji seberapa jauh responden telah 

memahami makna dari setiap item pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Ketiga 

langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya bias dalam pengumpulan data 

pada penelitian yang sebenarnya. 

 Dalam kegiatan pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa langkah. 

Pertama, peneliti memasukkan proposal penelitian ke Bank yang bersangkutan 

untuk memperoleh izin penyebaran kuesioner. Setelah tiga hari, peneliti akan 

memperoleh konfirmasi dari Bank mengenai perizinan penyebaran kuesioner di 

Bank yang bersangkutan. Apabila dalam kurun waktu 3 hari peneliti belum 

memperoleh konfirmasi dari Bank, maka peneliti akan memberikan waktu selama 

dua hari lagi untuk memperoleh konfirmasi. Kemudian peneliti melakukan 

followup kepada pihak Bank. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan peneliti 

akan memperoleh kepastian dari pihak Bank mengenai perizinan penyebaran 

kuesioner.  Namun apabila proposal penelitian yang diajukan ditolak oleh pihak 

bank, maka peneliti akan mengupayakan untuk mengajukan surat permohonan 

rekomendasi dari Bank Indonesia. Kemudian setelah memperoleh surat 

rekomendasi, peneliti memasukkan kembali proposal permohonan penelitian ke 

bank yang bersangkutan. Dengan dilakukan permohonan rekomendasi penelitian 

dari Bank Indonesia tersebut diharapkan peneli dapat melakukan penelitian di 
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bank-bank syariah yang ada di Malang. Setelah memperoleh konfirmasi dan 

peneliti diperbolehkan melakukan penelitian di Bank yang bersangkutan, maka 

peneliti melakukan penyebaran melalui perantara. Penyebaran perantara dilakukan 

dengan menitipkan kuisioner pada pihak bank yang bersangkutan untuk 

disebarkan lebih lanjut pada orang lain. Hal ini dilakukan berkaitan dengan 

kebijakan yang diterapkan oleh Bank, sehingga peneliti tidak dapat menyebarkan 

kuesioner secara langsung. Dengan penyebaran perantara tersebut, diharapkan 

data yang nantinya diperoleh dapat mencakup seluruh sampel penelitian. 

 Kedua, peneliti mempunyai beberapa langkah untuk meningkatkan respon 

rate (tingkat pengembalian kuisioner) terkait dengan penyebaran melalui 

perantara. Untuk penyebaran melalui perantara, satu minggu setelah kuisioner 

diberikan peneliti menghubungi kembali orang yang menjadi perantara untuk 

dimintai konfirmasi lebih lanjut terkait dengan kuisioner yang dititipkan. Jika 

setelah satu minggu peneliti belum memperoleh kepastian terhadap jumlah 

kuisioner yang terisi, maka peneliti memberikan batas waktu satu minggu lagi dan 

melakukan konfirmasi kembali kepada pihak Bank. Jika peneliti belum 

memperoleh kepastian, maka peneliti akan memberikan waktu satu minggu lagi 

dan melakukan konfirmasi terakhir sekaligus mengambil kuisioner yang 

dititipkan.  

 Ketiga, setelah tiga minggu penyebaran peneliti mengumpulkan semua 

data dan melakukan rekapitulasi awal terhadap hasil kuisioner yang terisi. Apabila 

data yang diperoleh telah mencapai batas minimal target yang diharapkan dan 

dirasa cukup untuk mewakili data penelitian maka peneliti berlanjut untuk 
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melakukan pengolahan data. Namun, apabila jumlah data yang masuk dirasa 

kurang atau belum mencukupi untuk dilakukan pengolahan maka peneliti 

melakukan penyebaran ulang selama satu sampai dua minggu kedepan. 

 

3.4 Devinisi Operasional dan Operasional Konstruk 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil instrumen penelitian yang telah 

dikembangkan dan diuji validitasnya oleh peneliti sebelumnya. Instrumen 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada instrumen dari 

penelitian yang dilakukan oleh Ozer dan Yilmaz (2010) untuk mengukur konstruk 

sikap (attitude), norma suyektif (subjective norms), minat (intention), dan perilaku 

aktual (actual behavior) penggunaan sistem informasi berbasis teknologi.  

Penelitian ini menggunakan variabel laten atau konstruk. Variabel laten  

merupakan variabel yang dibentuk atau direfleksikan oleh hubungan antar 

indikator atau parameter yang diestimasi (Hartono dan Abdillah, 2007:3). 

Indikator atau parameter yang diestimasi biasanya dicerminkan oleh aitem-aitem 

data dalam instrument penelitian. Adapun instrument dalam penelitian ini adalah 

kuesioner.  

Terdapat enam konstruk yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Sikap (X ) 

b. Norma Subjektif (X ) 

c. Minat (Y1) 

d. Perilaku aktual penggunaan teknologi informasi (Y ) 
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3.4.1 Sikap (Attitude) 

 Konstruk yang pertama yaitu Sikap (X1). Sikap (attitude) merupakan 

perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang 

ditentukan (Hartono, 2007). Indikator konstruk sikap diukur dengan menggunakan 

lima item pertanyaan berdasarkan konsep Madden et al. (1992) dan Lee and Ming 

et al. (2005) yang kemudian diadaptasi oleh Yilmaz and Ozer (2010) yaitu sebagai 

berikut : 

1. Percaya penggunaan TI adalah penting 

2. Ketertarikan terhadap penggunaan TI 

3. Ide Penggunaan TI 

4. Kenyamanan dalam penggunaan TI 

5. Penggunaan TI dalam melakukakan pekerjaan 

 Berdasarkan indikator diatas, maka diuraikan menjadi pernyataan di kuisioner 

sebagai berikut : 

1. Saya merasa bahwa penggunaan TI sangatlah penting untuk akuntansi 

dalam dunia perbankan 

2. Saya merasa bahwa menggunakan layanan TI adalah hal yang sangat 

menarik 

3. Menggunakan layanan TI merupakan ide yang paling baik 

4. Saya merasa nyaman ketika menggunakan layanan TI 

5. Jika saya menggunakan layanan TI dalam pekerjaan Saya, Saya tidak 

merasa bahwa penggunaan layanan TI tersebut membosankan 
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 Pengukuran konstruk sikap menggunakan tujuh poin skala likert, yaitu sangat 

tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral (N), agak 

setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). 

 

3.4.2 Norma Subyektif (Subjective Norms) 

 Konstruk kedua adalah Norma Subyektif (X2). Norma subjektif (subjective 

norms) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-

kepercayaan orang lain yang akan memengaruhi niat untuk melakukan atau tidak 

melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Hartono, 2007). Indikator 

konstruk norma subyektif berdasarkan konsep Cohen (1994) dan Girgin and Ryu 

et al. (2003) yang diadaptasi oleh Yilmaz and Ozer (2010) yaitu sebagai berikut : 

1. Adanya tekanan dari kelompok asosiasi 

2. Kelebihan rekan kerja yang menggunakan TI 

3. Penggunaan TI oleh rekan kerja 

4. Kecenderungan rekan kerja dalam menggunakan TI 

5. Penggunaan TI oleh sebagian besar teman 

6. Pentingnya pendapat rekan kerja dalam penggunaan TI 

7. Masukan orang lain terkain penggunaan TI 

8. Pengadopsian pandangan rekan kerja dalam penggunaan TI 

9. Pendapat rekan kerja untuk menggunaan TI 

10. Pendapat rekan kerja untuk meningkatkan kesusksesan dengan 

menggunakan TI 

11. Ide untuk menggunakan TI dari orang-orang sekitar  
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12. Dukungan orang lain untuk menggunakan TI 

13. Harapan untuk terus menggunakan layanan TI 

 Berdasarkan indikator diatas, maka diuraikan menjadi pernyataan di kuisioner 

sebagai berikut : 

1. Melihat tingkat tekanan dari asosiasi yang ada, penggunaan TI menjadi 

sangat penting bagi Banking Staff sebagai pengguna TI 

2. Saya merasa bahwa rekan kerja saya yang menggunakan TI terlihat lebih 

terkenal 

3. Sebagian besar rekan kerja yang penting bagi saya menggunakan TI 

4. Saya merasa bahwa orang-orang yang penting bagi saya, cenderung 

menggunakan layanan TI 

5. Sebagian besar teman saya menggunakan layanan TI 

6. Pendapat rekan kerja adalah penting bagi saya, untuk mengambil 

keputusan apakah akan menggunakan layanan TI 

7. Saya selalu menerima masukan yang berkaitan dengan TI dari asosiasi 

yang saya ikuti 

8. Secara umum saya mengadopsi pandangan rekan kerja saya, bahwa 

penggunaan layanan TI merupakan hal yang penting untuk saya terapkan 

9. Sebagian besar rekan kerja yang penting bagi saya berpendapat bahwa 

saya harus menggunakan TI 

10. Sebagian besar rekan kerja yang penting bagi saya berpendapat bahwa 

penggunaan TI akan meningkatkan kesuksesan 
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11. Sebagian besar orang yang penting bagi saya, berpendapat bahwa 

menggunakan layanan TI adalah ide yang bagus 

12. Saya berharap terus menggunakan layana TI 

13. Teman-teman saya dan lingkungan sekitar memberikan dukungan dalam 

penggunaan layanan TI 

 Pengukuran konstruk norma subjektif menggunakan tujuh poin skala likert, 

yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), netral 

(N), agak setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). 

 

3.4.3 Minat (Intention) 

 Konstruk yang ketiga yaitu minat penggunaan teknologi informasi (Y1). 

Minat (intention) merupakan suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu 

perilaku tertentu (Hartono, 2007). Indikator konstruk minat diukur dengan 

menggunakan delapan item pertanyaan berdasarkan konsep Madden et al. (1992), 

Ryu and Girgin et al. (2003), Lee and Ming et al. (2005) yang kemudian 

diadaptasi oleh yang kemudian diadaptasi oleh Yilmaz and Ozer (2010) yaitu 

sebagai berikut : 

1. Minat untuk terus menggunakan 

2. Minat menggunakan untuk mendukung profesi 

3. Berusaha menggunakan TI dalam pekerjaan 

4. Minat mempelajari dan mengaplikasikan inovasi TI 

5. Akan mencoba mengaplikasikan inovasi 

6. Merekomendasikan orang lain 
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7. Percaya akan berkembang luas 

8. Adanya penolakan penggunaan TI 

 Berdasarkan indikator diatas, maka diuraikan menjadi pernyataan di kuisioner 

sebagai berikut : 

1. Saya berminat untuk terus menggunakan Teknologi Informasi (TI) di masa 

depan. 

2. Untuk mendukung profesi Saya, Saya berminat untuk terus menggunakan 

layanan Teknologi Informasi (TI) 

3. Setelah itu, Saya  akan berusaha untuk terus menggunakan layanan TI 

dalam pekerjaan Saya 

4. Saya merminat mempelajari perubahan-perubahan mengenai TI yang 

terkait dengan pekerjaan Saya  

5. Saya akan mencoba mengaplikasikan inovasi yang ada 

6. Saya akan mengajak orang lain untuk menggunakan TI 

7. Saya percaya bahwa penggunaan TI akan berkembang luas dimasa depan 

8. Saya tidak akan menggunakan layanan TI dalam mendukung pekerjaan 

Saya 

 Pengukuran konstruk minat penggunaan TI menggunakan tujuh poin skala 

likert, yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), agak tidak setuju (ATS), 

netral (N), agak setuju (AS), setuju (S), sampai dengan sangat setuju (SS). 
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3.4.4 Perilaku Aktual (Actual Behavior) 

 Konstruk yang keempat adalah Perilaku Aktual (Y2). Ajzen & Fishbein 

(1980) menyatakan bahwa perilaku aktual (actual behaviour) merupakan fungsi 

dari tujuan yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Indikator konstruk norma 

subyektif berdasarkan konsep Yang et al. (2004) yang diadaptasi oleh Yilmaz and 

Ozer (2010) yaitu sebagai berikut : 

1. Keteraturan dalam penggunaan TI 

2. Frekuensi penggunaan TI 

 Berdasarkan indikator diatas, maka diuraikan menjadi pernyataan di kuisioner 

sebagai berikut : 

1. Biasanya, Saya menggunakan layanan TI secara teratur  

2. Saya jarang menggunakan layanan TI 

3.   

 Secara garis besar pengukuran variabel laten dapat dilihat pada Tabel 3.1 

berikut : 

Tabel 3.1 

Konstruk dan Indikator 

 

Konstruk Indikator Kode 

Indikator 

Sikap (Attitude) Percaya penggunaan TI adalah penting a1  

Ketertarikan terhadap penggunaan TI a2  

Ide Penggunaan TI a3  

Kenyamanan dalam penggunaan TI a4  

Penggunaan TI dalam melakukakan pekerjaan a5  

Norma Subyektif Adanya tekanan dari kelompok asosiasi SN1 
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(Subjective Norms) Kelebihan rekan kerja yang menggunakan TI SN2  

Penggunaan TI oleh rekan kerja SN3  

Kecenderungan rekan kerja dalam 

menggunakan TI 

SN4  

Penggunaan TI oleh sebagian besar teman SN5  

Pentingnya pendapat rekan kerja dalam 

penggunaan TI 

SN6 

Masukan orang lain terkain penggunaan TI SN7 

Pengadopsian pandangan rekan kerja dalam 

penggunaan TI 

SN8  

Pendapat rekan kerja untuk menggunaan TI SN9 

Pendapat rekan kerja untuk meningkatkan 

kesusksesan dengan menggunakan TI 

SN10  

Ide untuk menggunakan TI dari orang-orang 

sekitar  

SN11  

Dukungan orang lain untuk menggunakan TI SN12  

Harapan untuk terus menggunakan layanan TI SN13  

Minat (Intention) Minat untuk terus menggunakan I1  

Minat menggunakan untuk mendukung 

profesi 

I2  

Berusaha menggunakan TI dalam pekerjaan I3  

Minat mempelajari dan mengaplikasikan 

inovasi TI 

I4  

Akan mencoba mengaplikasikan inovasi I5  

 Merekomendasikan orang lain I6  

 Percaya akan berkembang luas I7  

 Adanya penolakan penggunaan TI I8  

Perilaku Aktual 

(Actual Behavior) 

Keteraturan dalam penggunaan TI AB1 

Frekuensi penggunaan TI AB2 
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3.5 Metode Analisis Data 

 Pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan 

bantuan Partial Least Squares (PLS) yang merupakan statistika multivariate yang 

melakukan pembandingan antara konstruk dependen berganda dan konstruk 

independen berganda (Hartono dan Abdillah, 2009:21). Partial Least Squares 

(PLS) merupakan salah satu metode statistika SEM (Structural Equation 

Modeling) berbasis varian yang didesain untuk menyelesaikan regresi berganda 

ketika terjadi permasalahan spesifik pada data, seperti ukuran sampel penelitian 

kecil, adanya data yang hilang, dan multikolinearitas. 

3.6 Model Spesifikasi 

Terdapat tiga tipe hubungan model spesifikasi dalam PLS, yaitu inner 

model, outer model, dan weight relation. Inner model menunjukkan spesifikasi 

hubungan antar konstruk. Outer model menunjukkan spesifikasi hubungan antara 

konstruk dengan indikator. Weight relation menunjukkan hubungan nilai varian 

antar indikator dengan konstruk sehingga diasumsikan memiliki nilai rata-rata 

sama dengan nol dan varian sama dengan satu untuk menghilangkan konstanta 

dalam persamaan kausalitas (Hartono dan Abdillah, 2009:168). Dalam penelitian 

ini digunakan dua tipe hubungan, yaitu outer model dan inner model. 

3.6.1 Outer Model 

 Outer model menggambarkan hubungan antara indikator dengan 

konstruknya. Persamaan outer model dalam penelitian ini dapat dilihat di Tabel 

3.2 di bawah ini. 
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Tabel 3.2 

Persamaan Outer Model 

Jenis Variabel Konstruk Persamaan Outer Model 

Variabel Laten Eksogen 

(Independen) 

Sikap X1 = 
^
x1 ξ 1 + δ1 

X2 = 
^
x2 ξ 1 + δ2 

X3 = 
^
x3 ξ 1 + δ3 

X4 = 
^
x4 ξ 1 + δ4 

X5 = 
^
x5 ξ 1 + δ5 

Variabel Laten Eksogen 

(Independen) 

 

Norma Subyektif X6 = 
^
x6 ξ 2 + δ6 

X7 = 
^
x7 ξ 2 + δ7 

X8 = 
^
x8 ξ 2 + δ8 

X9 = 
^
x9 ξ 2 + δ9 

X10 = 
^
x10 ξ 2 + δ10 

X11 = 
^
x11 ξ 2 + δ11 

X12 = 
^
x12 ξ 2 + δ12 

X13 = 
^
x13 ξ 2 + δ13 

X14 = 
^
x14 ξ 2 + δ14 

X15 = 
^
x15 ξ 2 + δ15 

X16 = 
^
x16 ξ 2 + δ16 

X17 = 
^
x17 ξ 2 + δ17 

X18 = 
^
x18 ξ 2 + δ18 

Variabel Laten Endogen 

(Dependen) 

Minat  y1 = 
^
y1 η1 + ε1 

y2 = 
^
y2 η1 + ε2 

y3 = 
^
y3 η1 + ε3 

y4 = 
^
y4 η1 + ε4 
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y5 = 
^
y5 η1 + ε5 

y6 = 
^
y6 η1 + ε6 

y7 = 
^
y7 η1 + ε7 

y8 = 
^
y8 η1 + ε8 

Variabel Laten Endogen 

(Dependen) 

Perilaku Aktual y9 = 
^
y9 η2 + ε9 

Y10 = 
^
y10 η2 + ε10 

 

Keterangan: 

yi = indikator dalam suatu variabel laten endogen ke i 

xi = indikator dalam suatu variabel laten eksogen ke i 

ηi = variabel laten endogen ke i 

ξ i = variabel laten eksogen ke i 

δ = tingkat kesalahan pengukuran variabel eksogen 

ε = tingkat kesalahan pengukuran variabel endogen 

^ 
 = faktor loading pada setiap indikator 

 

3.6.2 Inner Model 

 Inner model menggambarkan hubungan kausalitas antar konstruknya. 

Persamaan inner model dalam penelitian ini adalah: 

  η1 = β1 ξ 1 + β2 ξ 2 + ς 

η2 = β3 η1 + ς 

Keterangan: 

η1 = variabel laten endogen (minat menggunakan sistem informasi berbasis 

teknologi) 
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η2  = variabel laten endogen (perilaku aktual penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi) 

ξ 1 = konstruk sikap 

ξ 2 = konstruk norma subyektif  

β1 = koefisien sikap 

β2 = koefisien norma subyektif 

ς = error pengukuran 

 

3.7 Evaluasi Model 

Adapun struktural Model PLS dalam penelitian ini diapat dijelaskan di 

Gambar 3.1 di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 3.1 

Model Struktural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : data diolah 
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Penelitian ini menggunakan pengujian model pengukuran berdasarkan 

konstruk unidimensional reflektif. Konstruk unidimensional adalah konstruk yang 

dibentuk dari indikator-indikator baik secara reflektif maupun secara formatif 

(Hartono dan Abdillah, 2009:43). Berdasarkan Gambar 3.1 di atas terlihat 

konstruk penelitian, yaitu sikap (ξ1), norma subyektif (ξ2), minat (η1), dan perilaku 

aktual (η2) direfleksikan oleh indikator-indikatornya. Pada Gambar 3.1 juga dapat 

dilihat bahwa konstruk sikap (ξ1), norma subyektif (ξ2) sebagai variabel 

independen memprediksi konstruk minat (η1) dan perilaku aktual (η2) sebagai 

variabel dependen. Selain sebagai variabel independen, minat (η1) juga 

merupakan variabel mediasi atau variabel intervening yang memengaruhi 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Menurut Baron 

dan Kenney (1986) dalam (Hartono dan Abdillah, 2009:117), variabel mediasi ini 

merupakan variabel yang terletak antara variabel independen dan dependen. 

Artinya, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak secara 

langsung terjadi tetapi melalui suatu proses transformasi yang diwakili oleh 

variable mediasi.  

Berdasarkan uji efek mediasi pada model di atas, ada beberapa ketentuan dari 

Baron dan Kenney (1986) dalam (Hartono dan Abdillah, 2009:117) yang harus 

dipenuhi untuk tercapainya mediasi. Pertama, variabel independen signifikan 

memengaruhi variabel mediasi. Kedua, variabel mediasi signifikan memengaruhi 

dependen meskipun independen tidak signifikan memengaruhi dependen. Jika 

kondisi ini tercapai maka pengujian efek mediasi disebut efek mediasi penuh 

(fully mediating). Namun jika variabel independen juga signifikan memengaruhi 
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variabel dependen disebut dengan partially mediating. Untuk menganalisis 

penelitian ini, digunakan beberapa pengujian hipotesis dengan PLS, yaitu dengan 

mengevaluasi outer model  dan inner model. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif Konstruk Penelitian 

4.1.1 Responden 

 Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Banking Staff Bank 

Syariah se-Malang Raya yang merupakan pengguna teknologi informasi. Seperti 

yang telah dijelaskandalam bab sebelumnya, peneliti menggunakan metode survei 

yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada Banking Staff  Bank Syariah 

se-Malang Raya sebagai pengguna teknologi informasi. Adapun waktu pengumpulan 

data dilakukan selama 3 minggu pada bulan September tahun 2012 dengan 

menyebarkan kuesioner secara tidak langsung. Penelitian dimulai pada tanggal 10 

September 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012. 

Pada saat melakukan penyebaran kuesioner, peneliti menemukan beberapa 

kendala, yaitu ditolaknya proposal penelitian yang diajukan kepada pihak Bank 

sehingga peneliti tidak diperbolehkan melakukan penyebaran kuesioner di bank 

tersebut. Kemudian, peneliti melakukan pengajuan kepada Bank Indonesia terkait 

perizinan penelitian. Bank Indonesia Malang selaku Bank sentral untuk wilayah Jawa 

Timur kemudian memberikan surat rekomendasi kepada Bank Syariah se-Malang 

Raya agar peneliti diperbolehkan melakukan penelitian dengan penyebaran kuesioner 
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ke bank tersebut. Pada dasarnya surat rekomendasi tersebut dapat dipergunakan 

dengan cara melampirkannya pada proposal pengajuan penelitian kepada bank. 

Dengan surat rekomendasi dari Bank Indonesia tersebut, peneliti melakukan ulang 

prosedur penyebaran kuesioner seperti yang telah dijelaskan dalam bab 

sebelumnya.Dengan diperolehnya surat rekomendasi dari Bank Indonesia, peneliti 

memperoleh izin untuk melakukan penyebaran kuesioner pada Bank Syariah yang 

ada di Malang Raya, kecuali Bank Mandiri Syariah. Peneliti tidak memperoleh izin 

melakukan penelitian di Bank Mandiri Syariah Malang dikarenakan kebijakan 

manajemen bank tersebut.  

Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 300 kuesioner. Adapun jumlah 

kuesioner yang kembali sebanyak 146, buah sedangkan kuesioner yang tidak kembali 

sebanyak 154 buah. Setelah diperiksa terdapat 49 buah kuesioner yang tidak dapat 

digunakan karena terdapat data yang tidak diisi lengkap, responden yang bukan 

pengguna teknologi informasi, serta terdapat bias. Dengan demikian tingkat, 

responden rate dalam penelitian ini adalah 48,7% dan kuesioner yang dapat diolah 

adalah sebanyak 97 buah sebagai sampel dalam penelitian ini. jumlah sampel dan 

tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 

Sampel dan Tingkat Pengembalian 

Jumlah kuesioner disebar 

Jumlah kuesioner yang tidak kembali 

Kuesioner yang kembali 

Kuesioner yang digugurkan 

Kuesioner yang digunakan 

300 

154 

146 

49 

97 

Tingkat pengembalian (respon rate) 

Tingkat pengembalian yang digunakan (usable respon rate) 

48,7% 

32,3% 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Pada dasarnya setiap bank mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam 

memberikan izin penelitian. Ada beberapa Bank yang memberikan izin penelitian 

kesetiap kantor cabang dan cabang pembantu yang ada di Malang Raya namun ada 

beberapa Bank yang memberikan izin penelitian hanya pada kantor cabang saja. 

Dalam penelitian ini, penyebaran kuesioner yang hanya dilakukan di kantor cabang 

pusat yakni meliputi Bank BNI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Mega Syariah dan 

CIMB Syariah. Untuk Bank Muamalat Bank BRI Syariah, penyebaran dapat 

dilakukan baik dikantor cabang pusat atau cabang pembantu. Adapun penyebaran 

yang dilakukan di bank BRI Syariah meliputi BRI Syariah kantor cabang pusat, BRI 

Syariah Batu dan BRI Syariah Bululawang dengan prosedur perizinan penyebaran 

berbeda-beda di setiap cabangnya, sedangkan penyebaran di Bank Muamalat 

dilakukan di cabang pusat dan Muamalat cabang pembantu Batu dan Singosari 
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dengan prosedur dan perizinan berdasarkan Bank Muamalat cabang pusat Malang. 

Adapun jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner secara lebih terperinci 

dari setiap Bank dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Sampel dan Tingkat Pengembalian disetiap Bank 

No Nama Bank Jumlah kuesioner 

yang disebar 

Jumlah kuesioner 

yang 

dikembalikan 

1 BNI Syariah 50 34 

2 Muamalat 65 30 

3 Mega Syariah 35 18 

4 CIMB Syariah 20 13 

5 BTN Syariah 40 19 

6 BRI Syariah Pusat 50 16 

7 BRI Syariah Batu 20 7 

8 BRI Syariah Bululawang 20 9 

  Total 300 146 

Sumber : Data Primer (diolah) 

4.1.2 Karakteristik Demografi 

Gambaran umum mengenai responden yang menjadi data dalam penelitian ini 

selanjutnya dijelaskan dalam bentuk tabel dan gambar. Tabel dan gambar tersebut 

akan memberikan penjelasan secara menyeluruh berdasarkan beberapa komposisi 

tertentu dalam penelitian ini. Adapun komposisi responden pada penelitian ini terdiri 

dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, jabatan, masa 

jabatan, dan lama penggunaan sistem informasi berbasis teknologi berupa computer. 

 Tabel 4.3 berikut ini menunjukkan komposisi responden berdasarkan jenis 

kelamin.  
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Tabel 4.3 

Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-Laki 44 45,36  

2 Perempuan 53 54,64  

Jumlah 97 100,00 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Gambar 4.1 

Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
      Sumber : Data Primer (diolah) 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin 

berjumlah 97 orang. Komposisi dari 97 orang responden tersebut adalah jenis 

kelamin laki-laki berjumlah 44 orang dengan persentase 45,36%, sedangkan jenis 

kelamin perempuan berjumlah 53 orang dengan persentase 54,64%. Berdasarkan 

komposisi terbagi dua tersebut yang merupakan komposisi tertinggi adalah jenis 

kelamin perempuan.   
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Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan umur dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 berikut.  

Tabel 4.4 

Komposisi Responden Berdasarkan Umur 

No. Umur Jumlah Persentase 

1 > 20 tahun 0 0,00 

2 20 - 30 tahun 72 74,23  

3 31 - 40 tahun 21 21,65  

4 41 -50 tahun 4 4,12  

5 < 50 tahun 0 0,00  

Jumlah 97 100 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Gambar 4.2 

Komposisi Responden Berdasarkan Umur 

 
 Sumber : Data Primer (diolah) 
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 Dari Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa semua responden berumur 

kurang dari 20 tahun, 20-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, serta lebih dari 50 tahun 

yang berjumlah 97 responden. Dari Tabel tersebut diketahui bahwa tidak terdapat 

responden yang berumur kurang dari 20 tahun sehingga persentase untuk responden 

yang berumur kurang dari 20 tahun adalah 0%. Responden berumur 20-30 tahun 

berjumlah 72 orang dengan persentase 74,23%, 31-40 tahun berjumlah 21 orang 

dengan persentase 21,65%, 41-50 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 4,12% 

serta tidak ada responden yang berumur lebih dari 50 tahun. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa responden terbanyak adalah berumur 20-30 tahun. 

Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan pendidikan 

terakhir responden ditunjukkan dalam Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 

Komposisi Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No. Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 

1 SMA 0 0,00 

2 Diploma 8 8,25  

3 Strata-1 (S1) 88 90,72  

4 di atas Strata-2 (S2) 1 1,03  

Jumlah 97 100,0 

Sumber : Data Primer (diolah) 
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Gambar 4.3 

Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 
 Sumber : Data Primer (diolah) 

 

 Beradasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa tidak ada responden 

dengan pendidikan terakhir SMA, sedangkan reponden dengan pendidikan terakhir 

Diploma berjumlah 8 orang dengan persentase 8,25%. Responden  dengan 

pendidikan terakhir Strata-1 (S1) berjumlah 88 orang dan responden dengan 

pendidikan terakhir Strata-2 (S2) sebanyak 1 orang dengan persentase 1,03%. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa responden berpendidikan terakhir pada tingkat 

Strata-1 (S1) memiliki jumlah terbanyak atau persentase tertinggi. 

Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan posisi atau 

jabatan responden ditunjukkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.6 

Komposisi Responden Berdasarkan Jabatan 

No. Jabatan Jumlah Persentase 

1 Teller 12 12,37 

2 Customer Service 11 11,34 

3 Back Office 42 43,30 

4 Account Manager 3 3,09 

5 Lainnya 29 29,90 

Jumlah 97 100 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Gambar 4.4 

Komposisi Responden Berdasarkan Jabatan 

 
Sumber : Data Primer (diolah) 

 

 Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki jabatan sebagai 

Teller berjumlah 12 orang dengan persentase sebesar 12,37%. Responden dengan 

jabatan sebagai Customer Service sebanyak 11 orang dengan persentase 11,34%, 

back office sebanyak 42 orang dengan prosentae 43,30%, Account Manager sebanyak 

3 orang dengan persentase 3,09% serta sebanyak 29 orang dengan persentase 29,90 
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persen merupakan responden dengan posisi atau jabatan lainnya. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa responden dengan posisi atau jabatan dibagian Back Office 

memiliki jumlah yang paling banyak atau persentase tertinggi.   

Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan masa kerja 

responden ditunjukkan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Komposisi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No. Masa Kerja Jumlah Persentase 

1 < 1 tahun 24 24,74 

2 1 - 3 tahun 45 46,39 

3 > 3 tahun 28 28,87 

Jumlah 97 100 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Gambar 4.5 

Komposisi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

  

 Sumber : Data Primer (diolah) 
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 Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden yang memiliki masa kerja selama 

kurang dari 1 tahun berjumlan 24 orang dengan persentase sebesar 24,74%, 

sedangkan responden yang memiliki masa kerja selama 1-3 tahun berjumlah 45 orang 

dengan persentase sebesar 46,39% serta responden dengan masa kerja lebih dari 3 

tahun berjumlah 28 0rang dengan persentase sebesar 28,87%. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa responden paling banyak memiliki masa kerja selama 1-3 tahun.  

Komposisi responden yang menjadi objek penelitian berdasarkan lama 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi berupa komputer ditunjukkan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 4.8 

Komposisi Responden Berdasarkan Lama Penggunaan Komputer 

No. Lama Penggunaan Jumlah Persentase 

1 < 1 tahun 0 0,00 

2 1 - 3 tahun 9 9,28 

3 > 3 tahun 88 90,72 

Jumlah 97 100 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Gambar 4.6 

Komposisi Responden Berdasarkan Lama Penggunaan Komputer 

 
 Sumber : Data Primer (diolah) 
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 Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang menggunakan sistem 

informasi berbasis teknologi dalam hal ini computer berjumlah 97 orang. Dari jumlah 

tersebut tidak ada responden yang menggunakan komputer selama kurang dari 1 

tahun sehingga persentasenya adalah 0%, sedangkan responden yang menggunakan 

selama 1-3 tahun berjumlah 9 orang dengan persentase sebesar 9,28 dan responden 

yang menggunakan selama lebih dari 3 tahun berjumlah 88 orang dengan persentase 

sebesar 90,72%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responden paling 

banyak menggunakan komputer selama lebih dari 3 tahun.  

4.1.3  Statistik Deskriptif 

 Analisis terhadap statistik deskriptif dilakukan terhadap 97 responden untuk 

diolah lebih lanjut. Pengukuran statistik sampel tersebut berguna untuk tujuan 

penarikan simpulan. Pada dasarnya pengukuran ini dibutuhkan karena mampu 

menggambarkan pemusatan nilai-nilai observasi sampel sehingga mempermudah 

pengamatan. Melalui perhitungan ini akan dapat diperoleh gambaran mengenai 

sampel secara garis besar sehingga dapat mendekati kebenaran populasi. Pengukuran 

statistik sampel pada penelitian ini menggunakan program Partial Least Squares 

(PLS) dengan software SmartPLS versi 2.0.M3. 
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 Adapun hasil perhitungan sampel yang telah dilakukan dalam penenelitian ini 

ditunjukkan pada Tabel 4.9 berikut. 

 

Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif Variabel Laten Penelitian 

  
N Min Max Mean Std.Deviation 

Sikap  97 1 7 6,24 0,696 

Norma Subyektif 97 1 7 6,01 0,852 

Minat 97 1 7 6,16 0,764 

Perilaku Aktual 97 1 7 5,99 0,851 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden (n) pada penelitian 

ini adalah sebanyak 97 responden. Nilai minimum dan maksimum pada tabel tersebut 

menjelaskan tentang jawaban pada item pernyataan di dalam kuesioner. Nilai 

minimum 1 menunjukkan bahwa responden minimum memberikan nilai 1 pada setiap 

pernyataan pada semua variabel yang ada dalam penelitian, sedangkan nilai 7 

menunjukkan bahwa responden memberikan nilai maksimum 7 untuk setiap 

pernyataan pada semua variabel penelitian.  

Selain itu, pada Tabel 4.9 terdapat nilai mean dan standart deviasi. Nilai mean  

digunakan untuk mengetahui rata-rata pendapat yang diberikan responden pada setiap 

item pernyataan untuk setiap variabel. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai 

mean untuk setiap variabel lebih besar dari 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa rata-
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rata responden memberi respon setuju untuk keseluruhan item pernyataan pada 

masing-masing variabel pada penelitian ini.  

Sedangkan standar deviasi pada tabel 4.9 tersebut menunjukkan suatu ukuran 

penyimpangan. Menurut Sujianto (2009), jika standart deviasi mempunyai nilai kecil 

data yang digunakan mengelompok di sekitar nilai rata-rata. Namun apabila standar 

deviasi besarnya tidak melebihi nilai rata-rata, hasil tersebut menunjukkan tidak 

terdapat outlier. Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, nilai standart deviasi pada setiap 

konstruk tidak ada yang melebihi nilai mean atau rata-rata, sehingga pada setiap 

konstruk menunjukkan tidak terdapat outlier.  

4.2  Hasil Evaluasi Model 

Analisis terhadap evaluasi model pada penelitian ini menggunakan program 

Partial Least Squares (PLS). Evaluasi model dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu 

pengujian terhadap validitas konvergen, pengujian terhadap validitas diskriminan, 

serta pengujian terhadap reabilitas. 

Tabel 4.10 

Tabel Alogaritma 

  AVE 

Composite 

Reliability 

R 

Square 

Cronbachs 

Alpha Communality Redundancy 

a 0,62889 0,89417   0,851635 0,62889   

ab 0,909141 0,952408 0,453148 0,90014 0,909141 0,411444 

i 0,662632 0,931989 0,688699 0,914522 0,662632 0,161837 

sn 0,518025 0,932368   0,921156 0,518025   

Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : a : sikap (attitude), ab : perilaku aktual (actual behaviour), i : sikap (intention),     

sn : norma subyektif (subjective norms) 
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Tabel 4.11 

Tabel Outer Loading 

  A ab i sn 

a1 0,764926       

a2 0,789678       

a3 0,829223       

a4 0,845921       

a5 0,729762       

ab1   0,950798     

ab2   0,956173     

i1     0,790742   

i2     0,856537   

i3     0,866055   

i4     0,861396   

i5     0,812197   

i6     0,749618   

i7     0,752229   

sn1       0,597999 

sn10       0,744069 

sn11       0,78691 

sn12       0,761767 

sn13       0,777742 

sn2       0,705049 

sn3       0,78731 

sn4       0,762534 

sn5       0,713786 

sn6       0,628186 

sn7       0,505751 

sn8       0,741853 

sn9       0,781048 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : a : sikap (attitude), ab : perilaku aktual (actual behaviour), i : sikap (intention),     

sn : norma subyektif (subjective norms) 
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Validitas Konvergen. Penilaian dalam pengujian validitas konvergen didasarkan 

pada tiga parameter, yaitu nilai AVE dan Communality yang lebih dari 0,5 (> 0,5) 

dan nilai Faktor Loading yang lebih dari 0,7 (> 0,7). Ketiga nilai tersebut dapat 

diketahui berdasarkan Tabel Alogaritma 4.10 dan Tabel Outer Loading pada Tabel 

4.11 di atas. 

Berdasarkan Tabel Alogaritma 4.10 tersebut, dapat diketahui nilai AVE dan 

Communality di setiap konstruk adalah > 0,5. Sebaliknya pengujian outer loading 

pada tabel Outer Loading 4.12 di atas menunjukkan bahwa terdapat terdapat tiga 

indikator dalam konstruk norma subyektif yang mempunyai nilai < 0,7. Ketiga 

indicator tersebut yaitu indikator norma subyektif ke1 dengan nilai 0,59, indikator 

norma subyektif ke-6 dengan nilai 0,62 dan indikator norma subyektif ke-7 dengan 

nilai 0,50. Walaupun terdapat konstruk yang mempunyai nilai <0,7, indikator dalam 

konstruk tersebut masih bernilai > 0,5. Dengan demikian, dari hasil pengujian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa validitas konvergen dalam penelitian ini terpenuhi. 

Validitas Diskriminan. Setelah menilai validitas konvergen, tahap selanjutnya 

adalah mengukur validitas diskriminan. Dalam validitas diskriminan penilaian 

didasarkan pada nilai dari Cross Loading yang lebih dari 0,7 dalam satu variabel atau 

konstruk. Nilai tersebut dapat dilihat pada Tabel Cross Loading berikut ini. 
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Tabel 4.12 

Tabel Cross Loading 

  A ab i sn 

a1 0,764926 0,408652 0,519268 0,484161 

a2 0,789678 0,279118 0,473457 0,383352 

a3 0,829223 0,416834 0,562633 0,601328 

a4 0,845921 0,505017 0,572938 0,56156 

a5 0,729762 0,456587 0,485505 0,562607 

ab1 0,527194 0,950798 0,62329 0,628076 

ab2 0,47522 0,956173 0,659492 0,679342 

i1 0,61349 0,615758 0,790742 0,683478 

i2 0,555326 0,581819 0,856537 0,7038 

i3 0,622765 0,574441 0,866055 0,713293 

i4 0,469164 0,509248 0,861396 0,640452 

i5 0,493953 0,507771 0,812197 0,637524 

i6 0,528222 0,593203 0,749618 0,638608 

i7 0,45554 0,418626 0,752229 0,591846 

sn1 0,641834 0,39328 0,533011 0,597999 

sn10 0,501488 0,479059 0,532685 0,744069 

sn11 0,442037 0,609278 0,642855 0,78691 

sn12 0,540184 0,646098 0,781406 0,761767 

sn13 0,532866 0,615913 0,724182 0,777742 

sn2 0,501763 0,287544 0,449018 0,705049 

sn3 0,462953 0,449592 0,615037 0,78731 

sn4 0,402375 0,551974 0,632363 0,762534 

sn5 0,403225 0,594379 0,585523 0,713786 

sn6 0,381548 0,275509 0,332983 0,628186 

sn7 0,260687 0,332224 0,461176 0,505751 

sn8 0,512167 0,468316 0,523772 0,741853 

sn9 0,538387 0,482186 0,55051 0,781048 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : a : sikap (attitude), ab : perilaku aktual (actual behaviour), i : sikap (intention),     

sn : norma subyektif (subjective norms) 
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Berdasarkan Tabel Cross Loading 4.12 di atas dapat disimpulkan bahwa validitas 

diskriminan dalam penelitian ini terpenuhi. Hal ini dikarenakan setiap indikator pada 

setiap variabel lebih dari 0,7 meskipun terdapat kondisi yang sama dengan penilaian 

Faktor Loading sebelumnya, yaitu terdapat nilai kurang dari 0,7 namun tetap 

dianggap valid karena masih mempunyai nilai lebih dari 0,5. 

Pengujian Reabilitas. Setelah melakukan pengujian terhadap validitas konstruk 

dan memperoleh data yang valid, maka selanjutnya dilakukan pengujian terhadap 

reabilitas. Dalam uji reabilitas dapat dilakukan dengan dua metode. Pertama, nilai 

Cronbach’s Alpha harus bernilai > 0,6. Kedua, nilai Composite Reability yang harus 

> 0,7. Berdasarkan tabel Alogaritma 4.10 di atas, semua variabel mempunyai nilai 

Cronbach’s Alpha > 0,6 dan nilai Composite Reability > 0,7. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa data dan hasil pengukuran yang dilakukan dianggap reliable. 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap validitas konvergen, validitas diskriminan 

dan pengujian reabilitas dapat disimpulkan dengan Gambar model alogaritma 4.7 

berikut
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Gambar 4.7 

Model Struktural Inti 
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4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

 Setelah melakukan pengujian terhadap validitas konvergen, validitas 

diskriminan, serta pengujian reabilitas, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap 

hipotesis. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti diperoleh 

hasil pengolahan data berupa Tabel Total Efek 4.15 yang telah valid berikut ini 

Tabel 4.14 

Tabel Total Efek 

  Original Sample (O) T Statistics (|O/STERR|) 

a -> i 0,224461 1,869117 

i -> ab 0,673163 10,618133 

sn -> i 0,664813 6,067514 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : a : sikap (attitude), ab : perilaku aktual (actual behaviour), i : sikap (intention),     

sn : norma subjektif (subjective norms) 

Dalam pengujian hipotesis, apabila nilai koefisien path yang ditunjukkan oleh 

nilai statistik T (T-statistic) ≥ 1,96, hipotesis alternatif dapat dinyatakan didukung, 

namun apabila nilai statistik T (T-statistic) ≤ 1,96, hipotesis alternatif dinyatakan 

tidak didukung. Dari hasil pengolahan data pada Tabel Total Efek 4.14  di atas, 

dapat dilihat nilai T-statistic dari konstruk sikap (attitude) terhadap minat 

(intention) adalah < 1,96, berarti tidak terdapat pengaruh dari konstruk sikap 

(attitude) terhadap minat (intention). Nilai T-statistic dari kosntruk norma 

subjektif (subjective norms) terhadap minat (intention) dan nilai T-statistic dari 

kontruk minat (intention) terhadap perilaku aktual (actual behavior) adalah > 

1,96, berarti norma subjektif (subjective norms) berpengaruh terhadap minat 
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(intention), dan minat (intention) berpengaruh terhadap perilaku aktual (actual 

behavior).  

1. Hipotesis 1 

 Hipotesis 1 menyakatan bahwa kosntruk sikap (attitude) berpengaruh 

terhadap minat (intention) Banking Staff sebagai pengguna teknologi informasi 

dalam penggunaan teknologi informasi di Bank Syariah. Dari Tabel 4.14 dapat 

dilihat bahwa nilai statistik T (T-Statisctic) dari konstruk persepsi sikap terhadap 

minat penggunaan teknologi informasi adalah sebesar 1,869117 atau ≤ 1,96. Hal 

ini menunjukkan bahwa persepsi sikap (attitude) tidak berpengaruh terhadap 

minat (intention) Banking Staff sebagai pengguna teknologi informasi dalam 

penggunaan teknologi informasi di Bank Syariah. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat dinyatakan bahwa Hipotesis 1 tidak didukung. Hasil ini tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Davis et al. (1989), Sandberg and 

Wahlberg (2006), Wibowo (2007), Kartika (2009), dan Ozer dan Yilmaz (2010) 

namun konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor and Todd (2001) 

dan Limayem et al. (2001). 

2. Hipotesis 2 

 Hipotesis 2 menyakatan bahwa konstruk norma subjektif (subjective norms) 

berpengaruh terhadap minat (intention) Banking Staff sebagai pengguna teknologi 

informasi dalam penggunaan teknologi informasi di Bank Syariah. Dari Tabel 

4.14 dapat dilihat bahwa nilai statistik T (T-Statisctic) dari konstruk norma 

subjektif terhadap minat penggunaan teknologi informasi di Bank Syariah adalah 

sebesar 6,067514 atau ≥ 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa norma subjektif 
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(subjective norms) berpengaruh terhadap minat (intention) penggunaan teknologi 

informasi di Bank Syariah. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa 

Hipotesis 2 didukung. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Davis et al. (1989), Taylor and Todd (2001), Sandberg and Wahlberg (2006), 

Zahra (2009), dan Ozer dan Yilmaz (2010). 

 

3. Hipotesis 3 

 Hipotesis 3 menyakatan bahwa konstruk minat (intention) berpengaruh 

terhadap perilaku aktual (actual behavior) Banking Staff sebagai pengguna 

teknologi informasi dalam penggunaan teknologi informasi. Dari Tabel 4.14 dapat 

dilihat bahwa nilai statistik T (T-Statisctic) dari konstruk kepercayaan terhadap 

sikap penggunaan internet banking adalah sebesar 10,618133 atau ≥ 1,96, 

menunjukkan bahwa minat (intention) berpengaruh terhadap perilaku aktual 

(actual behavior) Banking Staff sebagai pengguna teknologi informasi dalam 

penggunaan teknologi informasi. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan 

bahwa Hipotesis 3 didukung. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Davis et al. (1989), Taylor and Todd (2001), Limayem et al. 

(2001), Sandberg and Wahlberg (2006), Ozer dan Yilmaz (2010). Semua 

penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama.  

 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan uji hipotesis diatas, dapat diketahui bahwa konstruk norma 

subjektif (subjective norms) memengaruhi minat Banking Staff sebagai pengguna 
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teknologi informasi dalam penggunaan teknologi informasi. Selain itu diketahui 

pula bahwa minat (intention) terhadap penggunaan teknologi informasi 

memengaruhi perilaku aktual digunakannya teknologi informasi di Bank Syariah. 

Sebaliknya pada konstruk sikap (attitude) tidak ditemukan adanya pengaruh 

terhadap minat penggunaan teknologi informasi di Bank Syariah. Berdasarkan 

pada hasil tersebut, peneliti melakukan validitas penemuan (finding) untuk 

mencari penjelasan terhadap hasil hipotesis yang telah diuji. Validitas penemuan 

dilakukan dengan mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan model penelitian yang 

sama untuk mendukung pernyataan yang telah diungkapkan sebelumnya.  

 

4.4.1 Sikap (Attitude) Terhadap Minat (Intention) Banking Staff sebagai 

 Pengguna Teknologi Informasi dalam Penggunaan Teknologi 

 Informasi 

 Fishbein dan Ajzen (1975), mendefinisikan sikap sebagai perasaan positif 

atau negatif seseorang tentang sebuah perilaku. Sedangkan Davis et al. (1989) 

mendefinisikan sikap sebagai cermin perasaan suka atau tidak suka tentang 

kinerja dari target perilaku yang telah dilakukan. Di dalam TRA (Theory of 

Reason Action) terdapat dua faktor yang memengaruhi minat untuk melakukan 

sebuah perilaku (behavioral) yaitu sikap (attitude) dan norma subjektif (subjective 

norms) sehingga dapat dikatakan bahwa minat seseorang untuk melakukan 

perilaku dapat diprediksi melalui sikap dan norma subjektifnya. Dengan kata lain, 

suatu sikap mengenai perilaku dapat menentukan apakah perilaku tersebut perlu 

dilakukan atau tidak. 
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 Pada penelitian yang dilakuakan Fishbein dan Ajzen (1975), terdapat bukti 

empiris bahwa terdapat pengaruh yang lemah antara suatu sikap obyek-obyek. 

Sebaliknya terdapat pengaruh yang kuat antara sikap dengan perilaku. Suatu sikap 

mengenai perilaku dapat menentukan apakah perilaku tersebut perlu dilakukan 

atau tidak.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara sikap 

terhadap minat Banking Staff sebagai pengguna teknologi informasi dalam 

penggunaan teknologi informasi di Bank Syariah. Hasil ini tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Davis et al. (1989), Sandberg and Wahlberg 

(2006), Wibowo (2007), Kartika (2009), dan Ozer dan Yilmaz (2010), namun 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Taylor and Todd (2001) dan 

Limayem et al. (2001). 

Terdapat lima penelitian yang mempunyai hasil yang tidak konsisten dengan 

peneliti. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Davis et al. (1989). 

Penelitian ini menggambarkan pembahasan terkait dengan faktor-faktor yang 

menentukan sikap pengguna terhadap penerimaan atau penolakan terhadap 

penggunaan teknologi komputer di University of Michingan. Model penelitian 

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah TRA, dan konstruk yang 

diangkat oleh Davis et al. (1989) salah satunya adalah sikap (attitude) yang 

dikaitkan dengan minat (intention) terhadap penggunaan teknologi komputer. 

Penelitian tersebut dilakukan dengan metode survei kuesioner dan mengambil 

sampel 107 users yang merupakan mahasiswa yang sedang menempuh MBA di 



77 
 

University of Michingan. Responden yang berpartisipasi pada penelitian ini 

merupakan full time students yang dipilih secara acak dari mahasiswa semester 

satu hingga semester empat. Hasil uji pada penelitian ini menyatakan bahwa sikap 

(attitude) merupakan faktor yang secara signifikan memengaruhi minat (intention) 

users dalam menggunakan teknologi komputer. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Sandberg and Wahlberg (2006). Penelitian 

ini meneliti penggunaan ICT (Information and Communication Technology) pada 

Small Business (SB) di sebagian wilayah Swedia. Model yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah TRA dengan salah satu konstruk utamanya adalah sikap. 

Pada dasarnya penelitian tersebut dilakukan untuk meningkat kemungkinan Small 

Business (SB) untuk dapat bersaing di era globalisasi, selain itu juga untuk 

mengurangi kerugian yang timbul akibat uahnya jarak pasar dengan konsumen. 

Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pebisnis yang berskala kecil 

tersebut untuk mengukur apakah penggunaan ICT tersebut memberikan 

keuntungan bagi bisnis mereka. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang 

menunjukkan pengaruh antara sikap (attitude) terhadap minat (intention) 

penggunaan ICT oleh SB di Swedia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

semakin besar manfaat yang diberikan oleh ICT, semakin besar pula penggunaan 

ICT tersebut di dalam busnis berskala kecil tersebut.  

Penelitian ketiga dilakukan oleh Wibowo (2007) yang meneliti tentang 

perilaku pengguna sistem informasi pada pengguna teknologi informasi (user). 

Penelitian ini mengambil konteks penggunaan terhadap sistem informasi layanan 

akademik berbasis web dimana peneliti mengkaji perilaku pengguna sistem 
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informasi di sebuah institusi pendidikan tinggi berdasarkan faktor-faktor yang 

memengaruhinya. Model penelitian yang digunakan adalah Technology 

Acceptance Model (TAM). Walaupun model penelitian tersebut berbeda dengan 

model penelitian yang peneliti angkat, namun dalam penelitian Wibowo (2007) 

tersebut terdapat hipotesis yang menguji pengaruh sikap (attitude) terhadap minat 

(intention) penggunaan sistem informasi layanan akademik berbasis web. Metode 

penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan respondennya adalah 

mahasiswa di perguruan tinggi sebagai pengguna sistem informasi layanan 

akademik berbasis web sekaligus sebagai pelanggan bagi institusi perguruan 

tinggi. Responden dalam penelitian tersebut berjumlah 150 responden. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh antara sikap (attitude) terhadap minat (intention) dalam 

penggunaan suatu teknologi.  

 Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Kartika (2009). Penelitian 

tersebut meneliti mengenai penggunaan teknologi informasi di dalam dunia 

perbankan. Teknologi informasi pada penelitian tersebut berupa  Sistem Informasi 

iCons  (Integrated Centralized on Line System) yang digunakan oleh karyawan 

PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Semarang. Responden dalam 

penelitian ini adalah seluruh. karyawan Bank BNI pada berbagai jenjang yang ada 

di kota Semarang. Adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu metode survei 

dimana responden merupakan semua karyawan BNI (kecuali yang tidak 

menggunakan sistem: security, cleaning service dan driver). Dari hasil pengujian 

yang dilakukan dalam penelitian tersebut diketahui terdapat pengaruh antara sikap 
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(attitude) terhadap minat (intention) dalam penggunaan sitem informasi berbasis 

teknologi. Sehingga dari penelitian tersebut dapat diimpulkan bahwa responden 

menunjukkan bahwa secara umum responden memiliki rasa suka dalam 

menggunakan sistem iCons dan responden memiliki keinginan yang kuat dalam 

menggunakan sistem terebut sewaktu waktu apabila dibutuhkan. 

 Penelitian terakhir yang tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

saat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ozer dan Yilmaz (2010). Penelitian 

tersebut merupakan penelitian yang meneliti penggunaan teknologi informasi 

pada Akuntan di Istanbul, Turki. Penelitian tersebut menggunaan model penelitian 

TRA dengan salah salah satu konstruk utamanya yaitu sikap (attitude). Penelitian 

tersebut dilakukan melalui teknik survey dengan menyebarkan 500 kuesioner pada 

Akuntan di Istanbul, Turki. Kuesioner penelitian tersebut disebarkan secara 

langsung dan melalui email. Dari 500 kuesioner tersebut, hanya 456 yang dapat 

diolah. Dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang 

poitif antara sikap (attitude) terhadap minat (intention) dalam penggunaan 

teknologi informasi oleh Akuntan di Istanbul,Turki. Hasil penelitian tersebut 

mendukung pernyataan yang diungkapkan oleh Davis et al. (1989) terkait bahwa 

adanya penjelasan dan prediksi yang kuat bahwa sikap dari pengguna suatu sistem 

didasarkan konstruk teoritis yaitu minat. 

Berdasarkan kelima penelitian yang tidak konsisten tersebut, terdapat dua 

penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini. Kedua penelitian tersebut 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Taylor and Todd (2001) dan Limayem et al. 

(2001). 
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Penelitian pertama dilakukan oleh Taylor and Todd (2001). Penelitian ini 

membahas factor-faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi informasi di 

Kanada. Dalam penelitian tersebut, salah satu konstruk utamanya yaitu sikap user 

IT. Metode penelitian data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan 

responden mahasiswa Strata Satu dan MBA dari Bussiness School yang ada di 

Kanada.  Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 786 users IT, 

dengan komposisi 582 mahasiswa S1 dan 204 responden merupakan mahasiswa 

yang sedang menempuh MBA. Dari jumlah tersebut, 451 merupakan responden 

pengguna layanan CRC (Computing Resourse Centre). CRC merupakan suatu 

tempat yang menyediakan berbagai fasilitas seperti sebagai pusat informasi untuk 

sebuah organisasi, menyediakan computing service, printing, dan fasilitas lain 

yang menunjang kegiatan belajar mengajar. CRC dibuka secara gratis selama 80 

jam setiap minggunya. Dalam sampel penelitian tersebut disebutkan sebanyak 

58% persen responden merupakan pengguna CRC, dan sebanya 42% merupakan 

non pengguna CRC namun tetap menggunakan teknologi informasi. Dari hasil 

pengujian yang dilakukan menghasilkan pernyataan bahwa sikap (attitude) 

memiliki pengaruh terhadap minat (intention) dalam menggunakan teknologi 

informasi.  

 Menurut Taylor and Todd (2001), terdapat alasan ketidak konsistenan 

penelitian yang dilakukannya tersebut apabila dibandingakan dengan sebagian 

besar penelitian yang mengemukakan adanya pengaruh antara sikap (attitude) 

dengan minat (intention). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa sikap 

(attitude) tidak  menjadi faktor pendorong berpengaruh terhadap minat (intention) 
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apabila terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi minat (intention) secara 

lebih independen seperti kegunaan yang dirasakan (usefulness). Dalam penelitian 

tersebut dijelaskan bahwa dalam sebuah hubungan kerja (work-related), perilaku 

atau tindakan (performance) merupakan kunci utama. Minat (intention) akan 

terbentuk dari suatu tindakan yang dipertimbangkan. Hal tersebut akan lebih baik 

bila dibandingkan oleh minat yang hanya dilatar belakangi oleh sikap suka atau 

tidak suka dalam melakukan sesuatu.  Mahasiswa merupakan responden dalam 

penelitian ini. Menurut Taylor and Todd (2001), ketidak konsistenan yang ada 

dalam penelitiannya tersebut dikarenakan mahasiswa berminat untuk 

menggunakan suatu sistem teknologi bukan karena sikap suka atau tidak suka, 

namun lebih kepada tindakan (performance) yang mendorong atau menuntut 

mereka untuk menggunakan sistem tersebut karena kegunaan yang dirasakan 

(usefulness). Sebagaimana yang telah diketahui, mahasiswa mempunyai tuntutan 

untuk mengerjakan tugas-tugas mereka sebagai wujud untuk mengembangkan diri 

atau untuk menaikkan grade. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa mahasiswa 

menggunakan  CRC (Computing Resourse Centre) bukan karena sikap suka atau 

tidak suka untuk menggunakan sistem tersebut, namun lebih dikarenakan sistem 

tersebut memang dapat menunjang performance mereka sebagai mahasiswa.  

Selain itu penelitian yang konsisten dengan penelitian saat ini yaitu penelitian 

yang dilakukan Limayem et al. (2001). Penelitian Limayem et al. (2001) tersebut 

meneliti mengenai penggunaan IT. Dalam penelitian tersebut meneliti tentang 

pengaruh sikap terhadap minat penggunaan IT dan faktor-faktor lain yang 

memengaruhinya. Penelitian tersebut dilakukan dengan teknik survey kuesioner. 
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Namun kuesioner dalam penelitian tersebut dibagikan melalui sebuah aplikasi 

yang disebut WebBoard (WB). Responden yang digunakan adalah mahasiswa S1 

dan S2 di City University of Hong Kong dan jumlah kuesioner yang dibagikan 

sebanyak 288 kuesioner. Namun hanya 186 kuesioner yang kembali dan dapat 

diolah. Adapun pengolahan data pada penelitian tersebut menggunaan PLS-Graph 

version 3.00. Dari pengolahan data yang dilakukan, diporeh hasil bahwa sikap 

(attitude) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap minat (intention) 

dalam penggunaan IT. Selain itu Limayem et al. (2001) juga menjelaskan bahwa 

penggunaan IT tidak dapat diprediksi oleh minat atau keinginan saja, namun 

terdapat faktor kognitif lain yang dapat memengaruhinya seperti self efficacy. Self 

efficacy adalah keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk dapat 

menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan tujuan.  

Dalam penelitian yang dilakukan Limayem et al. (2001), terdapat faktor-

faktor lain yang mendukung minat digunakannya suatu teknologi yaitu antara lain 

self efficiacy, dan facility. Alasan mengapa hipotesis ini ditolak dapat disebabkan 

karena mahasiswa yang merupakan responden dalam penelitian ini merupakan 

kelompok dengan tingkat kesibukan tertentu. Sehingga sikap suka atau tidak suka 

ataupun pandangan positif atau negatif tidak akan memengaruhi mereka dalam 

menggunakan suatu sistem. Namun self efficiacy dan facility dapat menjadi faktor 

pendorong yang lebih dominan terhadap minat penggunaan suatu sistem atau 

teknologi. Pengetahuan yang memadai dari diri sendiri (self efficiecy) mengenai 

suatu sistem atau teknologi serta tersedianya fasilitas yang memadai seperti akses 

internet yang murah dan cepat, akan lebih mendorong minat mereka dalam 
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menggunakan suatu sistem. Pada dasarnya hal ini dikarenakan kebutuhan mereka 

sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, mereka mempunyai banyak tugas dan 

pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga kemampuan diri sendiri (self 

efficiecy) serta fasilitas yang memadai akan lebih medorong minat mereka untuk 

menggunakan suatu sistem, mengingat kegunaan sistem tersebut lebih penting 

dari pada sekedar mengikuti trends atau sikap suka dan tidak suka dalam 

menggunakan suatu sistem.   

Kedua hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil pada penelitian saat ini 

yang menunjukkan bahwa sikap (attitude) tidak berpengaruh terhadap minat 

(intention) penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Ketidak konsistenan 

hasil penelitian ini dengan sebagian besar penelitian sebelumnya diduga karena 

responden yang dipilih dalam penelitian saat ini adalah banking staff yang telah 

terbiasa dengan sistem informasi berbasis teknologi. Pada dasarnya minat atau 

keinginan banking staff dalam menggunakan sistem informasi berbasis teknologi 

bukan disebabkan karepa sikap positif atau negatif terhadap suatu sistem, namun 

lebih dikarenakan faktor lain yang mendorong mereka keinginan mereka untuk 

menggunakan sistem tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Taylor and Todd (2001) yang menyebutkan bahwa dalam sebuah hubungan 

kerja (work-related), perilaku atau tindakan (performance) merupakan kunci 

utama. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa mahasiswa mempunyai 

tuntutan untuk mengerjakan tugas-tugas mereka sebagai wujud untuk 

mengembangkan diri atau untuk menaikkan grade. Sehingga ketidakkonsistenan 

tersebut bukan disebabkan oleh suka atau tidak suka untuk menggunakan sistem 
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tersebut, namun lebih dikarenakan sistem tersebut memang dapat menunjang 

performance mereka sebagai mahasiswa. Demikian pula dengan banking staff 

dalam penelitian ini yang memiliki kesibukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

Seperti yang diketahui, banking staff merupakan pegawai yang bekerja dalam 

bidang perbankan yang dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien. Sehingga 

keinginan mereka untuk menggunakan suatu sistem bukan didorong oleh sikap 

suka atau tidak suka terhadap sistem tersebut, namun lebih dikarenakan sistem 

tersebut memang dapat menunjang kinerja dan performance mereka dalam 

perusahaan.  

 

4.4.2 Norma Subjektif (Subjective Norms) Terhadap Minat (Intention) 

Banking Staff sebagai Pengguna Teknologi Informasi dalam 

Penggunaan Teknologi Informasi 

 Menurut Hartono (2007), norma subjektif (subjective norm) merupakan 

persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain 

yang akan memengaruhi minat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan 

perilaku yang sedang dipertimbangkan. Selain itu norma subjektif didefinisikan 

sebagai persepsi seseorang bahwa kebanyakan orang-orang yang penting baginya 

berpikir bahwa ia harus atau tidak harus melakukan suatu perilaku (Ajzen dan 

Fishbein, 1980). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap 

minat dalam penggunan sistem informasi berbasis teknologi di Bank Syariah. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Davis et al. (1989), 
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Taylor and Todd (2001, Sandberg and Wahlberg (2006), Zahra (2009) dan Ozer 

dan Yilmaz (2010). Semua penelitian tersebut menghasilkan hasil yang sama yaitu 

norma subjektif yang merupakan pandangan atau persepsi seseorang terhadap 

kepercayaan orang lain berpengaruh terhadap minat orang tersebut untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku.  

 Terdapat lima penelitian yang memiliki hasil yang konsisten dengan penelitian 

yang sedang peneliti lakukan saat ini. Pertama adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Davis et al. (1989). Penelitian ini menggambarkan pembahasan terkait 

dengan penggunaan teknologi komputer di University of Michingan. Responden 

dalam penelitian tersebut merupakan mahasiswa yang sedang menempuh MBA di 

University of Michigan. Model penelitian dalam penelitian tersebut adalah TRA, 

sehingga salah satu konstruk yang diuji yaitu norma subjektif. Penelitian tersebut 

meneliti pengaruh norma subjektif terhadap minat penggunaan teknologi 

computer pada mahasiswa yang sedang menempuh MBA di Unversity of 

Michigan. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa norma subjektif 

(subjective norms) memiliki pengaruh terhadap minat (intention) dalam 

penggunaan teknologi informasi berbasis computer di University of Michigan 

tersebut. Davis et al. (1989) juga menyatakan bahwa responden yang merupakan 

mahasiswa yang sedang menempuh MBA ini merasa lebih positif dalam 

menggunakan teknologi komputer ketika lingkungan social mereka juga 

mendorong dalam penggunaan teknologi computer tersebut. Terlebih teknologi 

komputer tersebut merupakan sarana penunjang kegiatan belajar. 
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 Penelitian kedua merupakan penelitian yang dilakukan oleh Taylor and Todd 

(2001). Penelitian ini membahas factor-faktor yang memengaruhi penggunaan 

teknologi informasi di Kanada. Secara lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk 

memahami pengguanaan IT. Dalam penelitian tersebut, salah satu konstruk 

utamanya yaitu norna subjektif yang mungkin memengaruhi user IT dalam 

penggunaan teknologi informasi tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan Davis 

et al. (1989), dala penelitian ini responden yang digunakan merupakan 

mahasiswa. Namun secara lebih luas responden yang digunakan dalam penelitian 

ini tidak hanya mahasiswa yang sedang menempuh MBA, namun juga mahasiswa 

yang sedang menempuh S1. Sperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam 

penelitian ini sebagian besar respondennya merupakan pengguna CRC 

(Computing Resourse Centre) yang merupakan suatu tempat yang menyediakan 

berbagai fasilitas yang berkaitan dengan IT secara gratis untuk mahasiswa.  Dari 

hasil pengujian yang dilakukan, dapat dibuktikan secara empiris bahwa norma 

subjektif (subjective norms) memiliki pengaruh yang positif terhadap minat 

(intention) users IT dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam penelitian 

tersebut dijelaskan bahwa lingkungan sosial seperti teman atau partner memiliki 

pengaruh positif dalam mendorong atau memberikan referensi terhadap users IT 

tersebut untuk menggunakan teknologi informasi dalam menyelesaikan tugas-

tugas mereka sebagai mahasiswa.   

 Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh  Sandberg and Wahlberg 

(2006).  Penelitian ini meneliti penggunaan ICT (Information and Communication 

Technology) pada Small Business (SB) di sebagian wilayah Swedia. Model yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah TRA dengan salah satu konstruk utamanya 

adalah norma subjektif (subjective norms). Hasil dari penelitian yang 

menunjukkan pengaruh antara norma subjektif (subjective norms) terhadap minat 

(intention) penggunaan ICT oleh SB di Swedia. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa lingkungan sosial memberikan pengaruh yang dapat mendorong para 

pebisnis yang berskala kecil tersebut dalam menggunakan sistem informasi 

berbasis teknologi dalam hal ini ICT.  

 Penelitian keempat yang mendukung peneliti adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Zahra (2009). Penelitian tersebut merupakan penelitian mengenai 

penggunaan teknologi informasi berbasis internet sebagai sumber pustaka bagi 

mahasiswa. Salah satu konstruk yang diuji dalam penelitian tersebut adalah norma 

subjektif (subjective norms) terkait pengaruhnya terhadap minat (intention) 

penggunaan teknologi informasi berupa internet sebagai sumber pustaka. Metode 

yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu survey kuesioner dengan 

membagikan 360 kuesioner. Populasi dalam penelitian tersebut yaitu mahasiswa 

S1 dan S1 Universitas Gajahmada, dengan metode pengambilan sampel yaitu non 

probabilitas sampling. Dalam penelitian  tersebut tingkat responden ratenya 

mencapai 100%, dengan kata lain semua kuesioner diisi oleh responden. 

Responden yang tingkat pendidikan yang sedang ditempuh S1 berjumlah 202 

responden (56,1%) dan S2 sebanyak 158 responden (43,9%). Dari hasil pengujian 

yang dilakukan pada penelitian tersebut disebutkan bahwa norma subjektif 

(subjective norms) memiliki pengaruh terhadap minat (intention). Dengan kata 
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lain lingkungan sosial mendorong minat mahasiswa untuk menggunakan 

teknologi informasi berbasis internet sebagai sumber pustaka.  

 Penelitian kelima yang konsisten dengan penelitian yang dilakukan saat ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Ozer dan Yilmaz (2010). Berbeda dengan 

penetian-penelitian sebelumnya yang menggunakan mahasiswa sebagai 

respondennya, dalam penelitian ini menggunakan Akuntan di Turki sebagai 

respondennya. Penelitian tersebut meneliti penggunaan teknologi informasi pada 

Akuntan di Istanbul, Turki. Norma subjektif (subjective norms) merupakan salah 

satu konstruk yang diuji dalam penelitian tersebut. Dari pertanyaan-pertanyaan 

yang terdapat pada kuesioner penelitian, pertanyaan yang berhubungan dengan 

norma subjektif merupakan pertanyaan yang paling dominan.  Dari hasil 

pengujian yang dilakukan pada penelitian tersebut diketahui bahwa norma 

subjektif (subjective norms) memiliki pengaruh terhadap minat (intention) 

penggunaan teknologi informasi pada Akuntan di Istanbul, Turki. Dari penelitian 

tersebut Ozer dan Yilmaz (2010) juga menyebutkan bahwa norma subjektif 

seperti pendapat atau persepsi dari rekan kerja, teman, asosiasi, atau lingkunngan 

sosial lainnya memiliki pengaruh terhadap penggunaan teknologi informasi, 

dalam hal ini responden yang diambil adalah profesi Akuntan. 

 Dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya telah diperoleh bukti 

empiris bahwa norma subjektif (subjective norms) memiliki pengaruh terhadap 

minat (intention). Hasil yang konsisten dari penelitian-penelitian tersebut dapat 

disebabkan oleh karena sebagian besar responden pada penelitian ini merupakan 

mahasiswa yang pada umumnya mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang 
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dapat berasal dari kelompok seperti orang tua, saudara, dan bahkan teman-teman 

di kampusnya.  

 Selain itu terdapat penelitian-penelitian lain dengan responden yang 

merupakan pekerja seperti pebinis dan Akuntan. Dalam dunia kerja semua orang 

dituntun untuk bergerak secara efektif dan efisien. Dalam hal ini penggunaan 

teknologi informasi tentu akan sangat membantu dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Hasil penelitian yang terdahulu menyebutkan adanya pengaruh antara 

norma subjektif (subjective norms) terhadap minat (intention) dapat disebabkan 

karena adanya pengaruh yang besar dari lingkungan dan orang-orang sekitar 

dalam penggunaan teknologi informasi tersebut. Demikian pula hasil dalam 

penelitian saat ini yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara norma 

subjektif (subjective norms) terhadap minat (intention). Hal ini menunjukkan 

adanya pengaruh yang besar dari lingkungan atau orang-orang yang penting bagi 

responden seperti keluarga, teman, rekan kerja atau asosiasi yang diikuti 

responden terhadap minat atau keinginan mereka untuk menggunakan sistem 

informasi berbasis teknologi.  

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh norma subjektif 

terhadap minat penggunaan teknologi informasi adalah kuat. 

 

4.4.3 Minat (Intention) Terhadap Perilaku Aktual (Actual Behavior) Banking 

Staff sebagai Pengguna Teknologi Informasi dalam Penggunaan 

Teknologi Informasi 
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 Hartono (2007), mendefinisikan minat (intention) sebagai suatu keinginan 

seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Selain itu minat (intention) 

merupakan awal atau pendahuluan dari suatu tindakan atau perilaku aktual (Ajzen, 

1991).  Sedangkan perilaku aktual  (actual behavior) adalah tindakan atau 

kegiatan nyata yang dilakukan (Hartono,2007). Pada dasarnya, minat merupakan 

faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku 

aktual. Dengan kata lain, seseorang akan melakukan suatu perilaku aktual (actual 

behavior) jika mempunyai keinginan atau minat (intention) untuk melakukannya. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat (intention) berpengaruh terhadap 

perilaku aktual (actual behavior) Banking Staff dalam penggunan sistem 

informasi berbasis teknologi di Bank Syariah. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Davis et al. (1989), Taylor and Todd (2001), 

Limayem et al. (2001), Sandberg and Wahlberg (2006), Ozer dan Yilmaz (2010).  

Terdapat lima penelitian yang memiliki hasil yang konsisten dengan 

penelitian yang sedang peneliti lakukan saat ini. Pertama adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Davis et al. (1989). Penelitian tersebut menggunakan model TRA, 

sehingga dalam penetian tersebut menguji pengaruh minat (intention) terhadap 

perilaku aktual (actual behavior) dalam penggunaan teknologi komputer di 

University of Michingan. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

pengaruh antara minat (intention) terhadap perilaku aktual (actual behavior). 

Selain itu Davis et al. (1989), menjelaskan bahwa penggunaan komputer yang 

dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menempuh MBA di University of 
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Michingan dapat diprediksi dari minat (intention) orang-orang tersebut dalam 

menggunakan teknologi komputer.  

 Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Taylor and Todd 

(2001). Penelitian ini mengatakan bahwa minat (intention) memiliki pengaruh 

terhadap perilaku aktual (actual behavior) digunaknnya teknologi informasi. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa evaluasi positif dari suatu teknologi informasi akan 

mengarahkan minat (intention) mereka untuk menggunakan suatu teknologi. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebelum memutuskan untuk menerima atau 

menggunakan suatu teknologi informasi, pembentukan positif terhadap minat 

seseorang terhadap teknologi atau sistem tersebut harus dilakukan. 

 Selain itu penelitian yang dilakukan Limayem et al. (2001), merupakan salah 

satu penelitian yang mendukung hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti saat 

ini. Penelitian Limayem et al. (2001) tersebut meneliti mengenai penggunaan IT. 

Dalam penelitian tersebut meneliti tentang pengaruh minat terhadap penggunaan 

IT dan faktor-faktor lain yang memengaruhinya. Penelitian tersebut lebih 

difokuskan pada faktor kognitif yang memengaruhi penggunaan IT seperti 

kebiasaan (habit). Sehingga minat dan kebiasaan (habit) diuji bersama-sama untuk 

melihat pengaruh yang paling dominan terhadap penggunaan IT. Penelitian 

tersebut dilakukan dengan teknik survey kuesioner. Kuesioner dalam penelitian 

tersebut dibagikan melalui sebuah aplikasi yang disebut WebBoard (WB). 

Responden yang digunakan adalah mahasiswa S1 dan S2 di City University of 

Hong Kong dan jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 288 kuesioner. 

Namun hanya 186 kuesioner yang kembali dan dapat diolah. Adapun pengolahan 
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data pada penelitian tersebut menggunaan PLS-Graph version 3.00. Dari 

pengolahan data yang dilakukan, diporeh hasil bahwa minat (intention) memiliki 

pengaruh terhadap perilaku aktual (actual behavior) dalam penggunaan IT. Selain itu 

Limayem et al. (2001) juga menjelaskan bahwa penggunaan IT dapat diprediksi 

oleh minat atau keinginan seseorang untuk menggunakannya. Semakin positif 

penggunaan suatu sistem informasi teknologi tidak menutup kemungkinan 

semakin besar pula peluang digunakannya teknologi tersebut.  

 Penelitian lainnya dilakukan oleh Sandberg and Wahlberg (2006). Dalam 

penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa minat (intention) berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku aktual penggunaan (Information and Communication 

Technology) pada Small Business (SB) di sebagian wilayah Swedia. Hasil dari 

penelitian yang menunjukkan pengaruh antara minat (intention) terhadap perilaku 

aktual (actual behavior) penggunaan ICT oleh SB di Swedia. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa minat yang merupakan keinginan seseroang dapat 

memotivasi atau  memberikan pengaruh yang dapat mendorong para pebisnis 

yang berskala kecil tersebut dalam menggunakan sistem informasi berbasis 

teknologi dalam hal ini ICT. 

 Selain itu Ozer dan Yilmaz (2010) melakukan penelitian serupa dengan 

obyek penelitian profesi Akuntan di Istanbul, Turki. Hasil penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara minat (intention) terhadap perilaku 

aktual (actual behavior). Dalam penelitian tersebut disebutkan apabila Akuntan 

yakin bahwa penggunaan IT akan memberikan dampak yang positif terhadap 
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profesi yang sedang mereka jalankan, perilaku mereka akan positif dan mereka 

akan melilih untuk menggunakan teknologi tersebut.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem informasi 

berbasis teknologi dipengaruhi oleh munculnya minat atau keinginan terhadap 

penggunaan sistem tersebut. Semain tinggi penggunaan suatu sistem atau 

teknologi, berarti semakin tinggi pula minat atau niatan sesorang yang 

melatarbelakangi penggunaan  sistem atau teknologi tersebut.  

 

4.4.4 Diskusi Pengujian Konstruk Sikap (Attitude) dan Norma Subjektif 

(Subjective Norms) terhadap Perilaku Aktual (Actual Behavior) yang 

Dimediasi oleh Konstruk Minat (Intention) 

Dalam studi ini peneliti juga melakukan pengujian konstruk sikap (attitude) 

dan norma subjektif (subjective norms) terhadap perilaku aktual (actual behavior) 

yang dimediasi oleh konstruk minat (intention). Hal ini disebabkan karena peneliti 

menduga konstruk intervening di antara konstruk dependen dan independen.  

Dengan kata lain konstruk independen tidak memengaruhi konstruk dependen 

secara langsung, melainkan melalui proses transformasi yang diwakili konstruk 

mediasi (Baron dan Kenney, 1986) dalam (Hartono dan Abdillah, 2009:120). 

Konstruk independen dalam peletian ini adalah sikap (attitude) dan norma 

subjektif (subjective norms). Sedangkan konstruk dependen dalam penelitian ini 

adalah perilaku aktual (actual behavior), dan konstruk mediasi dala penelitian ini 

adalah minat (intention).  
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Tahap pertama pengujian untuk konstruk yang dimediasi adalah dengan 

menguji efek utama (pengaruh konstruk independen terhadap konstruk dependen), 

dan hasiln dari pengujian tersebut harus signifikan. Tahapan kedua pengujian 

adalah dengan menguji pengaruh konstruk independen terhadap konstruk mediasi, 

hasilnya harus signifikan. Tahapan ketiga adalah menguji secara simultan 

pengaruh efek utama dan pengaruh konstruk mediasi terhadap konstruk dependen, 

diharapkan efek utama menjadi tidak signifikan sedangkan pengaruh konstruk 

mediasi terhadap konstruk dependen adalah signifikan. Berikut merupakan 

gambar dan hasil pengujian yang dilakukan untuk melihat efek mediasi pada 

konstruk penelitian. 

Gambar 4.8 

Hasil Output Total Effect Tahap Tiga 

 

 

Sumber : Data Primer (diolah) 
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Tabel 4.15 

Hasil Output Total Effect Tahap Tiga 

  

Original 

Sample (O) 

T Statistics 

(|O/STERR|) Signifiaknsi 

i -> ab 0,672709 10,358993 Signifikan 

sn -> ab 0,546379 7,967635 Signifikan 

sn -> i 0,812207 19,895362 Signifikan 

Sumber : Data Primer (diolah) 

Keterangan : a : sikap (attitude), ab : perilaku aktual (actual behaviour), i : sikap (intention),     

sn : norma subjektif (subjective norms) 

 

Pengujian ini menguji pengaruh norma subjektif (subjective norms) 

terhadap perilaku aktual (actual behavior) yang dimediasi oleh konstruk minat 

(intention). Gambar 4.8 dan tabel 4.15 merefleksikan hasil pengujian efek mediasi 

pada model. Nilai T-statistic semua konstruk lebih besar dari 1,96, sehingga 

memberikan hasil yang signifikan. 

Syarat pengujian ini adalah efek utama yaitu pengaruh pengaruh norma 

subjektif (subjective norms) terhadap perilaku aktual (actual behavior) diharapkan 

tidak signifikan, namun hasil output total effect menyatakan bahwa efek utama 

adalah signifikan.sehingga syarat pertama tidak terpenuhi. Sedangkan pengaruh 

konstruk mediasi ,yaitu minat (intention) terhadap konstruk dependen yaitu 

perilaku aktual (actual behavior) adalah signifikan dan telah memenuhi syarat. 

Oleh karena itu, pengujian efek mediasi ini menghasilkan efek mediasi tidak 

penuh (not fully mediating). 
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Hasil efek mediasi menujukkan bahwa minat (intention) tidak memediasi 

penuh norma subjektif (subjective norms) terhadap perilaku aktual (actual 

behavior) dalam penggunaan sistem informasi berbasis teknologi. Hal ini 

menunjukkan bahwa norma subjektif (subjective norms) berpengaruh secara 

langsung dan tidak langsung terhadap perilaku aktual (actual behavior) 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi di Bank Syariah Malang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Ada beberapa simpulan yang dapat diambil oleh peneliti dalam penelitian ini.  

Pertama, penelitian ini menguji konstruk Teori of Reasoned Action (TRA). 

Dalam Theory of Reasoned Action (TRA), minat (intention) dipengaruhi oleh 

sikap (attitude) dan norma subjektif (subjective norms). Minat (intention) 

merupakan suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. 

Minat (intention) merupakan awal atau pendahuluan dari suatu tindakan atau 

perilaku actual. Dengan kata lain, seseorang akan melakukan suatu perilaku aktual 

(actual behavior) jika mempunyai keinginan atau minat (intention) untuk 

melakukannya. Sikap (attitude) didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif   

seseorang tentang sebuah perilaku, sedangkan norma subjektif (subjective norms) 

adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan 

orang lain yang akan memengaruhi minat seseorang untuk melakukan atau tidak 

melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. 

Kedua, hasil pada studi menyimpulkan bahwa konstruk sikap (attitude) 

terhadap minat (intention) tidak didukung. Dengan kata lain, sikap (attitude) tidak 

memengaruhi minat (intention) seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Hasil 

ini konsisten dengan hasil studi beberapa peneliti lain yaitu Taylor and Todd 

(2001) dan Limayem et al. (2001). 
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 Ketiga, hasil pada studi menyimpulkan mendukung model Theory of 

Reasoned Action (TRA) yang menunjukkan bahwa minat (intention) dipengaruhi 

oleh norma subjektif (subjective norms). Selain itu, studi ini juga menyimpulkan 

bahwa perilaku aktual (actual behavior) dipengaruhi oleh minat (intention)  atau 

keinginan seseorang untuk melakukannya. Seseorang bermiat menggunakan 

sistem informasi teknologi karena adanya pengaruh dari norma subjektif 

(subjective norms). Semakin tinggi norma subjektif (subjective norms), maka 

semakin tinggi minat atau keinginan seseroang untuk menggunakan sistem 

informasi berbasis teknologi sehingga semakin tinggi pula perilaku aktual (actual 

behavior) penggunaan sistem tersebut.  

 

5.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan pengaruh yang besar dan bermanfaat tentang 

keinginan atau minat yang mendasari perilaku aktual dalam penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor 

determinan yang dapat memengaruhi minat penggunaan sistem informasi berbasis 

teknologi adalah norma subjektif (subjective norms). Selain itu, minat 

digunakannya sistem informasi berbasis teknologi dapat memengaruhi perilaku 

aktual (actual behavior) terhadap penggunaan itu sistem sendiri. 

 Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan minat 

karyawan dalam menggunakan sistem informasi berbasis teknologi, perusahaan 

harus mampu memeciptakan lingkungan kerja yang baik, meningkatkan pengaruh 

dan kebijakan manajemen, serta meningkatkan kebijakan kinerja organisasi,  
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sehingga para karyawan terpacu untuk menggunakan sistem informasi berbasis 

teknologi dalam menyelesaikan tugas mereka. Hal ini juga bertujuan agar 

penggunaan sistem informasi berbasis teknologi dapat memberikan hasil yang 

maksimum, yaitu berupa peningkatan kinerja para karyawan sehingga tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Adapun 

keterbatasan pada penelitian ini yaitu dikarenakan penelitian ini tidak fokus pada 

sistem informasi berbasis teknologi pada suatu bank tertentu. Setiap bank tentu 

memiliki karakteristik dan kebijakan tersendiri dalam penggunaan sistem 

informasi berbasis teknologi. Dengan kata lain, penelitian yang dilakukan saat ini 

terlalu general. Sebaiknya peneliti berikutnya lebih memfokuskan penelitian 

terhadap karakteristik satu jenis bank saja. 
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Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju; TS : Tidak Setuju; ATS : Agak Tidak Setuju; N : Netral; N : Netral; AS : Agak Setuju; S : Setuju; SS 

: Sangat Setuju 

DAFTAR PERTANYAAN DAN PERNYATAAN 

 Pada dasarnya penggunaan Teknologi Informasi (TI) tidak dapat dipisahkan dalam 

kegiatan operasional suatu organasisi, termasuk dalam sektor perbankan. Namun dalam 

prakteknya, banyak terjadi kegagalan dalam penggunaan teknologi informasi tersebut. 

Kegagalan-kegalan tersebut banyak dipengaruhi oleh aspek keperilakuan (behavioral) individu 

sebagai pengguna sistem informasi. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji 

pengaruh aspek keperilakuan dalam penggunaan TI tersebut.  

Bagian I – Item Pertanyaan 

Tunjukkan tingkat kesetujuan Bapak/Ibu terhadap pernyataan berikut dengan memberi tanda 

silang (x) yang sesuai pada masing-masing pernyataan, dengan menggunakan skala yang 

diberikan di bawah ini. 

 

KETERANGAN :  

STS  : Sangat Tidak Setuju   AS : Agak Setuju 

TS    : Tidak Setuju       S : Setuju 

ATS : Agak Tidak Setuju     SS : Sangat Setuju 

N      : Netral 

 
ITEM PERNYATAAN:  

1. Sikap 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 

STS TS ATS N AS S SS 

1 

Saya merasa bahwa penggunaan TI 

sangatlah penting untuk akuntansi dalam 

dunia perbankan.           

  

2 

Saya merasa bahwa menggunakan 

layanan TI adalah hal yang sangat 

menarik. 

           

  

3 

Menggunakan layanan TI merupakan 

ide yang paling baik. 

           

  

4 

Saya merasa nyaman ketika 

menggunakan layanan TI. 
           

  

5 

Jika saya menggunakan layanan TI 

dalam pekerjaan saya, saya tidak merasa 

bahwa penggunaan layanan TI tersebut 

membosankan. 
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Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju; TS : Tidak Setuju; ATS : Agak Tidak Setuju; N : Netral; N : Netral; AS : Agak Setuju; S : Setuju; SS 

: Sangat Setuju 

2. Norma Subyektif 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 

STS TS ATS N AS S SS 

1 

Melihat tingkat tekanan dari asosiasi yang 

ada, penggunaan TI menjadi sangat 

penting bagi Banking Staff sebagai 

pengguna TI. 

           

  

2 

Saya merasa bahwa rekan kerja saya yang 

menggunakan TI terlihat lebih 

membanggakan 

           

  

3 
Sebagian besar rekan kerja yang penting 

bagi saya menggunakan TI 

           

  

4 

Saya merasa bahwa orang-orang yang 

penting bagi saya, cenderung 

menggunakan layanan TI 

           

  

5 
Sebagian besar teman saya menggunakan 

layanan TI 

     

  

6 

Pendapat rekan kerja adalah penting bagi 

saya, untuk mengambil keputusan apakah 

akan menggunakan layanan TI 

 

     

  

7 

Saya selalu menerima masukan yang 

berkaitan dengan TI dari asosiasi yang 

saya ikuti 

 

     

  

8 

Secara umum saya mengadopsi 

pandangan rekan kerja saya, bahwa 

penggunaan layanan TI merupakan hal 

yang penting untuk saya terapkan 

 

     

  

9 

Sebagian besar rekan kerja yang penting 

bagi saya berpendapat bahwa saya harus 

menggunakan TI 

 

     

  

10 
Sebagian besar rekan kerja yang penting 

bagi saya berpendapat bahwa penggunaan 

TI akan meningkatkan kesuksesan 

     

  

11 

Sebagian besar orang yang penting bagi 

saya, berpendapat bahwa menggunakan 

layanan TI adalah ide yang bagus.  

 

     

  

12 Saya berharap terus menggunakan layana 

TI 

     

  

13 

Teman-teman saya dan lingkungan 

sekitar memberikan dukungan dalam 

penggunaan layanan TI 
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Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju; TS : Tidak Setuju; ATS : Agak Tidak Setuju; N : Netral; N : Netral; AS : Agak Setuju; S : Setuju; SS 

: Sangat Setuju 

3. Minat 

 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 

STS TS ATS N AS S SS 

1 

Saya berminat untuk terus 

menggunakan Teknologi Informasi 

(TI) di masa depan. 

           

  

2 

Untuk mendukung profesi saya, saya 

berminat untuk terus menggunakan 

layanan Teknologi Informasi (TI). 

           

  

3 

Setelah itu, saya  akan berusaha untuk 

terus menggunakan layanan TI dalam 

pekerjaan saya. 

           

  

4 

Saya merminat mempelajari 

perubahan-perubahan mengenai TI 

yang terkait dengan pekerjaan saya. 

 

     

  

5 

Saya akan mencoba mengaplikasikan 

inovasi yang ada. 

 

     

  

6 

Saya akan mengajak orang lain untuk 

menggunakan TI. 

 

     

  

7 

Saya percaya bahwa penggunaan TI 

akan berkembang luas dimasa depan. 

 

     

  

8 

Saya tidak akan menggunakan layanan 

TI dalam mendukung pekerjaan saya. 

 

     

  

 

4. Perilaku Aktual 

 

No Pernyataan 
1 2 3 4 5 6 7 

STS TS ATS N AS S SS 

1 

Biasanya, saya menggunakan 

layanan TI secara teratur  
           

  

2 

Saya sering menggunakan layanan TI. 
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Keterangan: 

STS : Sangat Tidak Setuju; TS : Tidak Setuju; ATS : Agak Tidak Setuju; N : Netral; N : Netral; AS : Agak Setuju; S : Setuju; SS 

: Sangat Setuju 

Bagian II – Data Responden 
Mohon diisi semua pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang paling 

sesuai. 

1. Jenis Kelamin :   Laki-Laki      Perempuan 

 

2. Umur  :   Di bawah 20 tahun   41 – 50 tahun 

    20 – 30 tahun   Di atas 50 tahun 

   31 – 40 tahun 

  

3. Pendidikan :   SMA       Strata 1 (S-1) 

     Diploma      Di atas Strata 1 (S-2) 

     

4. Jabatan :  Teller   Account Manager 

  Customer Services   Lainnya…………………… 

    Back Office 

   

5. Masa Kerja :   Kurang dari 1 tahun  

    Antara 1 – 3 tahun 

     Lebih dari 3 tahun 

 

6. Apakah di kantor Bapak/Ibu menggunakan sistem informasi berbasis teknologi? 

   Ya    Tidak 

 

    

 

7. Pengalaman Bapak/Ibu dalam menggunakan komputer? 

   <  1 tahun   1 – 3 tahun             >  3 tahun        
 

      

8.  Seberapa sering Bapak/Ibu menggunakan komputer dalam satu hari? 

    < 1 jam   1 jam   2 jam   3 jam   4 jam   5 jam  >6 jam 

 

 

9.  Seberapa sering Bapak/Ibu menggunakan komputer dalam satu minggu? 

  < 5 jam 5 jam 10 jam 15 jam 20 jam 25 jam >30 jam 

 

 



 

 

  

 

















 


